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PROLOGProlog

Jeszcze do niedawna niepodwa¿alnym wzorem myœlowego stereotypu badaczy
kultury by³ strukturalizm Lévi-Straussa i jego „trójk¹t kulinarny” z³o¿ony z trzech
kategorii podstawowych (surowe – warzone – zepsute). A¿ do wyst¹pienia Slavoja
™i™ka, trickstera humanistyki, który postanowi³ analizê klasyka antropologii nieco
uzupe³niæ i przemodelowaæ trójk¹tne pole semantyczne. Wysun¹³ oto prowo-
kacyjne stwierdzenie, ¿e równie¿ ekskrement „mo¿e s³u¿yæ za strawê duchow¹”.
Tezê tê ™i™ek parokroæ powtarza, formu³uje i w Przekleñstwie fantazji, i w prze-
wodniku po psychoanalizie Lacana. Mo¿na wiêc chyba przyj¹æ, ¿e teza jest g³êboka
i niekrotochwilna. S³oweñski intelektualista powiada:

Z perspektywy antropologicznej problemy z czystoœci¹ materialn¹ i rzeczywist¹ modernizacj¹
kultury sanitarnej w du¿ym mieœcie wystêpuj¹ wtedy, kiedy urz¹dzenia higieny znajduj¹ siê
nie na swoich miejscach (fot. Tadeusz Baranowski)



W tradycyjnej toalecie niemieckiej dziura, w której po spuszczeniu wody znika nasze
gówno, jest wysuniêta do przodu. Dziêki temu gówno przed spuszczeniem mo¿na
pow¹chaæ i zbadaæ, czy nie sygnalizuje jakiejœ choroby. W typowej francuskiej toalecie
dziura znajduje siê daleko z ty³u, zatem gówno znika tak szybko, jak to mo¿liwe.
Wreszcie amerykañskie toalety stanowi¹ swego rodzaju syntezê, zapoœredniczenie miê-
dzy dwoma biegunami – toaleta jest wype³niona wod¹, zatem gówno w niej p³ywa, jest
widzialne, ale nie da siê go zbadaæ.

Popkultura jest autorowi komentarza do rewolucyjnych pism Lenina bardzo
bliska, tote¿ dodam od siebie kluczow¹ frazê z piosenki Wielka mi³oœæ do babci
klozetowej z pierwszej p³yty zespo³u kabaretowo-punkrockowego Big Cyc: „ka¿dy
szalet jest pe³en zalet” (p³yta wydana w 1990 r. nosi³a znamienny „rozliczeniowy”
tytu³ Z partyjnym pozdrowieniem).

™i™ka wolno uwielbiaæ. ™i™ka wolno równie¿ nie powa¿aæ. Trudno jednak
poj¹æ tych, którzy dla zasady czy w imiê dziwnego przeœwiadczenia, ¿e nauka
zajmuje siê wy³¹cznie tematami szlachetnymi b¹dŸ doraŸnymi, dyskwalifikuj¹
pogl¹d, i¿ nieczystoœci wykazuj¹ moc diagnostyczn¹. Abstrahuj¹c od ka¿dego
mo¿liwego „ideolo”, którym intelektualiœci lubi¹ siê dziœ popisywaæ, nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e badanie kultury sanitarnej nie zalicza siê do ekscesu. Toaleta od zawsze
tworzy wa¿ki problem kulturowy, uwik³any zarówno w historiê zmys³ów i wy-
ora¿eñ spo³ecznych, jak te¿ w dzieje infrastruktury i tzw. kultury materialnej. Od
pocz¹tku warto mieæ nadziejê b¹dŸ badawcz¹ intuicjê, ¿e nasi¹kanie moczem œcian
wielu œródmiejskich bram w Warszawie nie wynika z regresu biologicznego jej
mieszkañców; ¿e kryj¹ siê za tym jakieœ niespójnoœci systemów kategorii spo-
³ecznych i kulturowych – rebarbaryzacja, lecz na poziomie kultury:

Sr...cy zbierali siê pod cisowym ¿ywop³otem i tam za³atwiali swoje potrzeby. Istniej¹
ludzie, którym absolwowanie na wolnym powietrzu tej intymnej funkcji sprawia roz-
kosz nie lada [...]. Ale czy starczy czasu na znalezienie tego przedsiêbiorstwa, gdy
cz³owieka znajduj¹cego siê w Fauborg St. Germain znienacka napada s³aboœæ kiszek?
Jeden wpada w ciemn¹ alejê, a potem rzuca siê do ucieczki; inny zmuszony jest naru-
szyæ moralnoœæ publiczn¹ u brzegu studni; jeszcze inny pos³uguje siê fiakrem albo
doro¿k¹; u¿ywaj¹c siedzenia pojazdu dla swoich celów; ci zaœ, którym jeszcze si³ starczy,
biegn¹ zgiêci wpó³ nad brzeg rzeki.

Tak¹ obserwacjê Louis Sebastien Mercier zanotowa³ w s³ynnych Tableau de
Paris (fragment w przek³adzie Boya-¯eleñskiego cytujê za star¹ antologi¹ Klasycy
dziennikarstwa). By³o to w roku 1781. Prawie dwieœcie trzydzieœci lat póŸniej wolê
nie wnikaæ w to, ilu spoœród zacnych Warszawian, którym podajê na co dzieñ rêkê,
odda³o siê frajdzie absolwowania w plenerze, psiocz¹c (lub nie utyskuj¹c ani
trochê) na bankructwo „tych przedsiêbiorstw” w stolicy.

Buduj¹c typologiê klozetów, ™i™ek nie brnie wbrew pozorom w ostentacjê ani
nie wprowadza ordynarnych stereotypów. ¯adnej z trzech wersji toalet œwiato-
wych nie da siê bowiem wyjaœniæ tylko w kategoriach technicznych czy prakty-
cznych. Z toaletowych odp³ywów „wyziewaj¹” konkretne rodzaje rozumowania,
okreœlaj¹ce i limituj¹ce to, jak podmiot powinien reagowaæ na nieprzyjemne wy-
dzieliny cia³a, ¿eby pozostaæ w zgodzie z podmiotem zbiorowym. W prologu do
Antropologii nieczystoœci podzielam opiniê, ¿e kuriozalne nieraz przyczynki prowa-
dz¹ do bardzo powa¿nych dociekañ. Sedes to zaledwie widoczna czêœæ wierzcho³ka
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problematyki kultury sanitarnej, ekskrementu nie³atwo relegowanego w podziem-
ne czeluœcie du¿ego miasta. Po ubikacjach ich poznacie.

Do kanonu literatury kulturoznawczej i antropologicznej wszed³ tekst Rytua³y
cielesne wœród Nacirema. Oczywiœcie takiego egzotycznego ludu nigdy na œwiecie nie
by³o. Nacirema to pisany wspak Amerykanin (American). W po³owie lat piêædzie-
si¹tych Horace Miner lekko zadrwi³ z „uœwiêconej” regu³y relatywizmu kulturo-
wego, która w praktyce badawczej zamienia³a siê nierzadko w podejœcie protek-
cjonalne. W tym celu Miner à rebours opisa³ zwyk³¹ amerykañsk¹ ³azienkê w ter-
minach sacrum. Nacirema mieli odprawiaæ krótkie rytualne ablucje przed pewn¹
czarodziejsk¹ skrzynk¹ w domowej kaplicy... Ale jeœli dla dwudziestowieczne-
go etnografa by³oby dziwne, ¿e najbogatsi Nacirema maj¹ w swoich pa³acach
po kilka kaplic, to co najbardziej by go uderza³o w repertuarze higienicznych
praktyk ludu Ycalop? Obawiam siê, ¿e móg³by to byæ na przyk³ad wypraktykowany
w okresie PRL „system 111”. „Rytualnie” wówczas rymowano: „papieru do pupy
nie uœwiadczysz za nic, a «Trybuna» droga, wiêc palcem po œcianie”. Sens tego
orientalnego okrzyku bojowego Ycalopów by³ mniej wiêcej taki, ¿e na œcianie
publicznej ubikacji po pobycie w niej potrzebuj¹cego krajowca zostawa³y trzy
br¹zowe poziome kreski (st¹d szyfr 1-1-1). Plemienni trefnisie ju¿ po „prze³omie
cargo” œpiewali: „Klient sfajda³ siê na œcianê, wszystkie kible s¹ zapchane; g³upi
Jasiu urwa³ sp³uczkê, jakiœ peda³ przyszed³ z wnuczkiem; ¿aba skacze w umy-
walce, proszê siê podtrzymaæ palcem, a z sufitu woda kapie, jako sedes œcierny
papier”.

W domowym ksiêgozbiorze przechowujê pocieszn¹ ilustrowan¹ ksi¹¿eczkê
Pernilli Stalfelt wydan¹ pod tytu³em Ma³a ksi¹¿ka o kupie (Bajsboken). W oryginale
jest to ksi¹¿ka o kupie bez tabu, wcale nie ma³a rzecz (bajs to po szwedzku miêkki,
dzieciêcy synonim s³owa avföring, czyli wypró¿nienia). Pewni zaprzyjaŸnieni ro-
dzice uznali, ¿e wiedz¹ doskonale, jak potomkowi o treningu czystoœci opowiadaæ,
i nie s¹ im do tego potrzebne skandynawskie ekstrawagancje pedagogiczne. Byæ
mo¿e obrazek przedstawiaj¹cy kupkê w ¿ó³tym czepku (sic!) wêdruj¹c¹ do morza
nie zalicza siê do dzie³ plastycznego wykwintu, niemniej jednak ilustruje kilka
niebagatelnych zdañ, nieobojêtnych pod wzglêdami cywilizacyjnymi: „W toalecie
jest specjalne krzese³ko z porcelany – sedes. Sedes jest przymocowany do pod³ogi,
a na jego dnie znajduje siê woda. Dziêki temu kupa sp³ywa na dó³ i nie przykleja
siê do sedesu. To dobrze, bo gdyby resztki kupy pozosta³y w sedesie, pojawi³yby
siê bakterie, którym kupa bardzo smakuje”. Niby wszystko jasne i oczywiste, jak
to w wyk³adzie dla dziecka. Tyle ¿e ksi¹¿eczka Stalfelt wœród doros³ych Polaków
budzi zainteresowanie przede wszystkim jako „w¹tek” na internetowych portalach
satyrycznych czy popularny dowcip rozsy³any poczt¹ elektroniczn¹ w postaci pre-
zentacji medialnej. O brudach mo¿emy sobie czasem po¿artowaæ, gdy¿ w wicach
bawi¹, ale lepiej ich sobie nie wyci¹gaæ na jaw w kontekstach praktyk kultury,
w odniesieniu do faktów codziennoœci. Pokazuje to dowodnie, ¿e problematyka
kultury sanitarnej znajduje siê w Polsce w sferze tabu, wiêc poœród „tematów,
które odradzano”, by przywo³aæ tytu³ zbioru pism poznawczo niepokornego Jana
Stanis³awa Bystronia. W zajmuj¹cej mnie Warszawie takie podejœcie ma prece-
densy historyczno-kulturowe, dlatego tyle uwagi w Antropologii nieczystoœci po-
œwiêcam niegdysiejszym bojom o sedes i sp³uczkê.
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„Cywilizacja wodoci¹gu” rodzi³a nam siê w bólach. Nie doœæ, ¿e do zagad-
nienia tabu gwoli sumiennoœci teoretycznej odnoszê siê ju¿ w pierwszej czêœci
ksi¹¿ki, muszê dalej nieustannie prze³amywaæ tabu „empiryczne”. Mam wra¿enie,
¿e nies³abn¹ca wœród ró¿nych badaczy miejskich moda intelektualna na zaczyty-
wanie siê Pasa¿ami Waltera Benjamina wynika z podporz¹dkowania struktury do-
œwiadczenia jêzykowi wizualnemu. Panoramy i widoki rozstrzygaj¹ o czystoœci
w realnej, miejskiej przestrzeni. Codzienne tabu zamiast nieporz¹dków obejmuje
wszystko to, czego nie daje siê ogarn¹æ, „ochêdo¿yæ” wzrokiem. Tymczasem nie-
czystoœæ fizyczna bez przes³on i os³onek cuchnie i doskwiera. Na papierze gówno
nie œmierdzi, jak za Rolandem Barthesem w Histoire de la merde przypomnia³
Dominique Laporte.

Uprawnionymi sposobami budowania narracji o nieczystoœciach fizycznych
by³y dotychczas przek³ady „historii obyczajów i mentalnoœci”, pisane z „bezpiecz-
nego”, zachodnioeuropejskiego punktu widzenia, b¹dŸ mniej lub bardziej zaanga-
¿owane szkice z „antropologii cia³a”, przyjmuj¹ce czêsto perspektywy emancy-
pacyjne. Za to moje studia z historii kultury sanitarnej istniej¹ w polu osobnym.
Nie potrafiê go nazwaæ precyzyjnie i inaczej ani¿eli „wielodziedzinowym”. Zagad-
nienie „czystoœci i brudu” z rozmys³em przenoszê na grunt badawczy miasta,
codziennoœci, historii kultury, socjologii wiedzy, sieci, oczyszczania komunalnego,
wyobraŸni spo³ecznej. Jest to pole œciœle „tutejsze”, bliskie naszym doœwiad-
czeniom, w szczególnoœci mojemu w³asnemu jako „u¿ytkownikowi” stolicy.

Ksi¹¿kê mo¿na czytaæ dwojako. Zapewne dla jednych interpretacyjnym klu-
czem stanie siê koncepcja „antropologii nieczystoœci” wy³o¿ona w czêœci pierw-
szej. Drudzy byæ mo¿e lekturê zaczn¹ od razu od czêœci materia³owych, znacznie
bardziej przystêpnych. Nie bêdê mieæ im tego za z³e, gdy¿ w humanistycznym
poznawaniu miasta najcenniejsze okazuj¹ siê konkrety, poszczególne manifestacje
wiedzy spo³ecznej, faktografie. Czêœæ druga i trzecia ksi¹¿ki sk³adaj¹ siê na pe-
wien, z koniecznoœci selektywny obraz spo³eczno-kulturowej historii oczyszczenia
Warszawy z fekaliów i odpadków. Do oceny czytelników nale¿y, czy powsta³ obraz
zmys³owy, czy rzeczowy. Bodaj œw. Bernardowi przypisywana jest myœl, ¿e „tam,
gdzie wszyscy œmierdz¹, nie czuæ nikogo”. Wprawdzie autorowi Antropologii nie-
czystoœci nie przyœwiecaj¹ intencje dydaktyczne, to jednak bêdzie rad, jeœli miaz-
matyczne cisze zostan¹ zak³ócone.

W Antropologii nieczystoœci wykorzysta³em materia³y i dane faktograficzne w za-
sadniczym korpusie pozyskane w latach 2003–2007. Podstawê do napisania tej
ksi¹¿ki stanowi³a praca doktorska obroniona w czerwcu 2008 r. (z nowo uznanej
dyscypliny naukowej „kulturoznawstwo”). Rozprawa powsta³a w Instytucie Kul-
tury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Najwiêcej zawdziêczam profesorowi
Rochowi Sulimie, uczonemu innowacyjnemu i opiekunowi naukowemu otwar-
temu na moje pomys³y. Wdziêcznoœci nie jestem w stanie wys³owiæ, podobnie jak
radoœci ze wspó³pracy naukowej siêgaj¹cej pocz¹tków moich studiów na Uni-
wersytecie. Za szlify teoretyczne i metodologiczne pragnê zaœ wyraziæ serdeczne
podziêkowanie recenzentowi pracy, profesorowi Andrzejowi Mencwelowi, ho-
norowemu prezesowi Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jego uwagi kry-
tyczne s¹ niezmiernie cenne i o¿ywcze przy okazji ka¿dego naukowego przed-
siêwziêcia. Antropologia nieczystoœci nie by³a wyj¹tkiem w naszym naukowym dialo-
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gu, ale i nie bêdzie, mam nadziejê, jego podsumowaniem. Drugiemu recenzento-
wi, profesorowi Waldemarowi Kuligowskiemu z Instytutu Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, najszczersze s³owa
podziêkowania nale¿¹ siê przede wszystkim za empatyczn¹ lekturê i odwagê zmie-
rzenia siê z tematem, który wszystkim odradzano, a tak¿e za pierwsze s³owa
zachêty do uprawiania „antropologii nieczystoœci”, które us³ysza³em jako dok-
torant podczas pierwszego naszego spotkania podczas konferencji EASA na Uni-
wersytecie Wiedeñskim.

Poszczególne rozdzia³y ksi¹¿ki by³y dyskutowane na zebraniach naukowych
mojego macierzystego Zak³adu Kultury Wspó³czesnej. Bra³ w nich czynny udzia³
nie¿yj¹cy ju¿ prof. Stanis³aw Siekierski. Po¿yteczne wskazówki dawali Anna Miko-
³ejko, Zuzanna Grêbecka, Marta Zimniak-Ha³ajko, Tomasz Rakowski i Marcin
Napiórkowski. Z Marcinem Niemojewskim i Romanem Chymkowskim opinie
wymienialiœmy w kuluarach i by³o to porozumienie, a nie uzgadnianie stanowisk.
Nie móg³bym zapomnieæ równie¿ o kole¿ankach i kolegach z Zak³adu Historii
Kultury. Profesor Ma³gorzata Szpakowska wielokroæ inspirowa³a i obdarowywa³a
swoimi oryginalnymi pracami o polskich obyczajach. Igor Piotrowski skonsulto-
wa³ niezliczone kwestie varsavianistyczne i s³u¿y³ przyjacielsk¹ rad¹. Natomiast
dyrekcja Instytutu, zw³aszcza w osobie Leszka Kolankiewicza, udziela³a wsparcia,
gdy by³o nieodzowne. Profesorom Grzegorzowi Godlewskiemu i Wojciechowi
Dudzikowi dziêkujê za pomoc w stawianiu pierwszych kroków w dziedzinie nauki
i stylistyki.

Osobne podziêkowanie przypadnie Collegium Civitas i rektorowi Stanis³awo-
wi Mockowi. Tak¿e w Collegium moje apetyty poznawcze by³y ustawicznie roz-
budzane. Wyra¿am wdziêcznoœæ za objêcie ksi¹¿ki mecenatem i mo¿liwoœæ popro-
wadzenia konwersatorium „Czystoœæ i brud” w semestrze letnim roku akade-
mickiego 2008/2009. Z satysfakcj¹ podczas dyskusji odkrywa³em, ¿e nie tylko dla
socjologów, lecz i dla studentów kierunków politologicznych tematyka nietypowa,
codzienna okaza³a siê naprawdê powa¿n¹ przygod¹ intelektualn¹. Szersze gro-
no odbiorców nie mog³oby w niej uczestniczyæ, gdyby nie wydawnictwo Trio
i ogromna ¿yczliwoœæ pani dyrektor Bogus³awy Radziwon, a tak¿e finansowe
wsparcie Fundacji Blocha. Panowie prezes Krzysztof Szwarc i ambasador Andrzej
¯or okazali rzadk¹ dzisiaj wra¿liwoœæ humanistyczn¹ i historyczn¹.

S³owa podziêkowania niech zechc¹ przyj¹æ wszyscy, którzy pomogli mi w zbie-
raniu materia³ów do pracy doktorskiej i ksi¹¿ki. Dziêkujê zatem panu Erykowi
Pyrze (ówczesnemu dyrektorowi Biura Nadzoru W³aœcicielskiego w Urzêdzie Mia-
sta), Micha³owi Babiczowi (z Biura Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy), Dariuszowi Bartoszewiczowi (redaktorowi „Gazety Sto³ecznej”),
Hannie Bogoryja-Zakrzewskiej (reporterce Polskiego Radia), Eugeniuszowi Górze
(ówczesnemu pe³nomocnikowi zarz¹du ds. relacji publicznych w Miejskim Przed-
siêbiorstwie Oczyszczania w Warszawie), Jackowi Lulisowi, a przede wszystkim
panu Henrykowi Brzuchaczowi, prezesowi Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie i rzecznikowi tej firmy, Bartoszowi Mil-
czarczykowi, oraz in¿ynierom Zbigniewowi Maksymowi i Stanis³awowi Zdano-
wiczowi (ówczesnym kierownikom Zak³adu Wodoci¹gu Centralnego w MPWiK
w m.st. Warszawie). Godnym podziêkowania zainteresowaniem darzy³ moje po-
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czynania profesor Piotr Kowalski z Uniwersytetu Wroc³awskiego, organizator do-
rocznych seminariów „Colloquia Anthropologica et Communicativa”. Podobnie
wspiera³ mnie przewodnicz¹cy Jan Ga³kowski z Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego, który zaprasza³ na dyskusje w Lublinie.

Rodzicom i przyjacio³om dziêkujê za cierpliwoœæ.

CZY PODZIÊKOWANIA S¥ JU¯ W PORZ¥DKU, CZY NADAL WYMAGAJ¥
PRZEMYŒLEÑ ??????
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Czêœæ pierwsza

W STRONÊ
„ANTROPOLOGII
NIECZYSTOŒCI”



Rysunek Józefa Pankiewicza przedstawiaj¹cy wykop pod instalacjê kanalizacyjn¹
na ulicy Marsza³kowskiej w 1888 r. (ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)



Rozdzia³ pierwszy

Nieczystoœci, antropologia, Warszawa

R
ozdzia³ pierwszy stanowi rodzaj ogólnego wprowadzenia, w którym podej-
mujê kwestiê zastosowania szeroko pojêtej myœli kulturoznawczej wobec
problemów kultury sanitarnej. Wprowadzenie to ma dwa cele: szczegó³owy

i ogólny. Cel szczegó³owy polega na sprecyzowaniu podejmowanych przeze mnie
problemów i zaprezentowaniu metodyki badañ jakoœciowych, wybranej ze wzglê-
du na przyjête stanowisko poznawcze oraz ograniczenia refleksji o charakterze
sonda¿owym. Z celem ogólnym natomiast wi¹¿e siê wypracowanie narzêdzi, które
mog³yby s³u¿yæ dalszym badaniom z zakresu nieczystoœci w kulturze miasta. Nau-
ki o spo³eczeñstwie i kulturze z pewnoœci¹ odnios³yby po¿ytek, gdyby takie studia
zosta³y w Polsce zakrojone na szersz¹ skalê i nie by³y œciœle zale¿ne od poszcze-
gólnych dyscyplin naukowych.

Nazwa „antropologia”, która w tytule ksi¹¿ki zosta³a u¿yta w znaczeniu po-
dwójnym, jako okreœlenie perspektywy badawczej i zapowiedŸ doszukiwania siê
w ¿yciu codziennym Warszawy g³osów stuleci, przewiduje dla takich studiów
profil wielodziedzinowy1. Wi¹¿¹ siê one z warsztatem historyka kultury, teori¹
antropologii spo³ecznej i ambicjami varsavianistycznymi. Badacz kultury miasta
nie musi absolutyzowaæ metody terenowej, zajmuj¹ go dane z terenu, lecz nieko-
niecznie zbierane konsekwentnie w terenie. W bibliotece pracuje jak historyk,
literaturê piêkn¹ czyta jak socjolog, a na w³asnej ulicy czy w³asnym podwórzu
staje siê antropologiem codziennoœci, czyli przede wszystkim obserwatorem. Nie
jestem z wykszta³cenia antropologiem-etnografem, lecz kulturoznawc¹. Poniewa¿
jednak to antropologowie jako pierwsi w szerokim gronie przedstawicieli nauk
o spo³eczeñstwie i kulturze zostali uznani za empiryków rutynowo delegowanych
w warunki, w których prowadzenie badañ jest uci¹¿liwe (lub przynajmniej na
margines tematów kultury), antropologia spo³eczna stanowi najw³aœciwsz¹ ety-
kietê dla moich specyficznych zainteresowañ oraz interpretacji zawartych w tej
ksi¹¿ce.

O nieczystoœci fizycznej zamiast brudu symbolicznego

Kluczowe jest odró¿nienie brudu i oczyszczenia symbolicznego od brudu i oczysz-
czania fizycznego. Oczyszczeniem symbolicznym zajmuj¹ siê etnografowie. Jest
ono spotykane w kulturze typu ludowego i wœród przyk³adaj¹cych wagê do ry-
tua³ów plemion egzotycznych. Oczyszczaniu fizycznemu, stanowi¹cemu istotne

1
1 Zob.: Roch Sulima, Antropologia codziennoœci, Kraków 2000, s. 10–11.



zagadnienie wspó³czesnej kultury miejskiej, polska antropologia kulturowa nie
poœwiêci³a dotychczas wiêkszej uwagi. Doœæ równie¿ jest zastanawiaj¹ce, ¿e
o tzw. marginaliach polscy etnografowie i folkloryœci pisz¹ przewa¿nie w sposób res-
pektuj¹cy tabuizowanie tej problematyki w kulturze polskiej, zatem w sposób w za-
sadzie naukowy, lecz po trosze ¿artobliwy i gawêdziarski. Podkreœlaj¹ to konwen-
cje stylistyczne: „rzecz w trzech aktach”, „opowieœæ”, „wêdrówka po kulturze”2.
Tylko W Antropologii kultury wsi polskiej wywód Ludwika Stommy jest sformalizo-
wany. Wi¹¿e siê to wszak z ortodoksyjnym zastosowaniem metody strukturalnej
do badania „lecznictwa ludu polskiego”. Dla strukturalistów dwuznacznoœæ czyni
z ekskrementu „symboliczny” œrodek terapeutyczny3. Skatologicznej powœci¹gli-
woœci polskich autorów nie nale¿y siê dziwiæ. Jest niepozorna wobec ostro¿noœci
wynalazców z czasów wojen w Niderlandach w XVIII w., którzy dla tzw. suchego
klozetu zaproponowali nazwê: Podró¿ do Niderlandów (Voyage au Pays Bas)4. Swoj¹
„etykietê” zawdziêcza³ on opas³ej ksi¹¿ce o takim w³aœnie tytule, która jako sub-
stytut sedesowej deski kamuflowa³a nieco wstydliwy mebel domowy.

Odró¿nienie brudu materialnego od symbolicznego wykorzystujê jedynie w ce-
lach opisowych, dla lepszego skonkretyzowania przedmiotu badañ. Przy spo-
³eczno-objaœniaj¹cym podejœciu do kultury, jakie przejmujê od brytyjskiej antro-
polo¿ki Mary Douglas, podzia³ na dwa rodzaje oczyszczania zostaje pozbawiony
adekwatnoœci. Polski autor monografii tabu „prymitywnego”, Jerzy S³awomir Wa-
silewski, zauwa¿y³, ¿e chocia¿ kategoryzacje wierzeniowe na to, co czyste i nie-
czyste, odwo³uj¹ siê do w³aœciwej cz³owiekowi odrazy wobec pewnych przejawów
w³asnej i cudzej biologii, „rozró¿nienie miêdzy czystym a nieczystym w planie
symbolicznym nie pokrywa siê z jego fizycznymi konotacjami”5. W kulturach
tradycyjnych fizyczny brud towarzyszy czêsto przedmiotom i czynnoœciom podle-
gaj¹cym sk¹din¹d bezwzglêdnej kontroli symbolicznej (religijnej), natomiast wy-
pró¿nianie siê i usuwanie wydzielin „jakby” w ogóle nie istnieje. Zadziwiaj¹ce
nieraz obyczaje, zdumiewaj¹ce strategie rytualnych uników, spotyka siê na œwiecie
tam, gdzie jednoczeœnie panoszy siê brud fizyczny i panuj¹ rygorystyczne nakazy
zachowywania czystoœci rytualnej. „Wystarczy zobaczyæ i pow¹chaæ Ganges, ¿eby
przekonaæ siê, ¿e masowe k¹piele w œwiêtej rzece nie maj¹ nic wspólnego z hi-
gien¹” – stwierdza Lawrence Wright6. Wasilewski pisze natomiast, ¿e „mongolskie
ma³e dzieci p³ci obojga chodz¹ w workowatych portkach z szerokim rozciêciem
w kroku, co umo¿liwia im zupe³nie naturalne wydalanie w dowolnym momencie”7.
W innym przypadku, bli¿szym polskiemu doœwiadczeniu, pewna swoboda „nieist-
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2
2 Zob.: Piotr Kowalski, Woda ¿ywa. Opowieœæ o wodzie, zdrowiu. Higienie i dietetyce, Wroc³aw 2002;
Zbigniew Libera, Rzyæ, aby ¿yæ. Rzecz antropologiczna w trzech aktach z prologiem i epilogiem, Tarnów 1995;
ten¿e, Wstêp do nosologii napisany z wyczuciem antropologicznym przez Zbigniewa Liberê doktora nauk huma-
nistycznych w zakresie historii ze specjalnoœci¹ – etnografia, Wroc³aw 1996; Ludwik Stomma, Strukturalizm
w odosobnieniu, [w:] Antropologiczne wêdrówki po kulturze, red. Wojciech J. Burszta, Poznañ 1996.
3
3 Zob.: Ludwik Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 151–203 (rozdzia³
„Tablice Mendelejewa”).
4
4 Zob.: Lawrence Wright, Clean and Decent. The History of the Bath and Loo, London–Boston–Henley 1980,
s. 74.
5
5 Jerzy S³awomir Wasilewski, „Tabu a paradygmaty etnologii”, rozprawa habilitacyjna, Uniwersytet
Warszawski, Warszawa 1989, s. 6.
6
6 Lawrence Wright, Clean and Decent..., s. 41.
7
7 Jerzy S³awomir Wasilewski, „Tabu a paradygmaty...”, s. 182.



niej¹cego” wypró¿niania otrzymuje wyraz przestrzenny. Za „piln¹ potrzeb¹” cha-
dza siê na „niewidoczne” zaplecze przestrzeni udomowionej, uœwiêconej: za
obejœcie, stodo³ê czy oborê, gdzie le¿y gnój, a na kompost odk³adane s¹ resztki
organiczne.

Mo¿na jednak wyeliminowaæ tê etnograficzn¹ rozbie¿noœæ, uznaj¹c rytualne
usuwanie splamienia religijnego i fizyczne pozbywanie siê produktów wydalania
biologicznego za dwie ró¿ne realizacje tej samej idei. Jest to idea nak³adania na
obraz œwiata jednolitego porz¹dku, rozumianego jako spo³eczny warunek istnienia
kultury. Wydzieliny i odpady, fizyczne i symboliczne, definiuje cz³owiek. Abso-
lutna nieczystoœæ nie istnieje8.

Pisz¹c o publicznych ekspozycjach brudu fizycznego, oczywiœcie, zachowujê
dystans humanisty wobec perspektywy przemys³owej, politechnicznej, na przy-
k³ad obliczania morfologii miejskich zanieczyszczeñ. Ale tu i ówdzie powo³ujê siê
na ustalenia z dziedziny historii in¿ynierii sanitarnej, chc¹c unikn¹æ luk w fakto-
grafii i zaznaczyæ, ¿e fakty technologiczne nie s¹ niezale¿ne od wyobra¿eñ spo-
³ecznych9. Nawet temu, kto ani trochê nie identyfikuje siê z postmodernizmem
w naukach humanistycznych, trudno nie zgodziæ siê z tym, ¿e fakty istniej¹ w kon-
tekœcie spo³ecznych punktów widzenia. St¹d czêsto dochodzi do sporów miêdzy
tymi, którzy maj¹ ró¿ne stanowiska, prezentuj¹ ró¿ne stany wiedzy. Szczególnie
¿e wiedza potoczna ró¿norako przyswaja elementy wiedzy naukowej. Podczas gdy
dla jednych rura kanalizacyjna bezwarunkowo wi¹¿e siê z zaprowadzeniem czys-
toœci, dla drugich, przeciwnie, oznacza nie³ad, spo³eczne ryzyko, zagro¿enie bio-
logiczne. Piszê o tym najwiêcej w drugiej czêœci ksi¹¿ki. Inna ju¿ rzecz, sk¹d
wywodz¹ siê te wyobra¿enia, jak s¹ tworzone i organizowane.

Publiczne ekspozycje brudu fizycznego nazywam niekiedy latrynaliami. W mia-
rê mo¿liwoœci poszerzam pole konotacji tego s³owa, dotychczas zastrze¿onego dla
gatunku miejskiego folkloru, inskrypcji na œcianach kabin w szaletach publicz-
nych, i zapisywanego w postaci ³aciñskiej: latrinalia. Zlatynizowan¹ pisowniê przyj-
muje S³ownik Terminów Literackich w haœle opracowanym przez Janusza S³awiñ-
skiego.

Teoretyczny opis latrinaliów jako gatunku folkloru miejskiego – anonimowych tekstów, najczêœciej
rymowanek i sentencji o treœci wulgarnej, seksualnej lub spo³ecznej i politycznej – zawiera znany
szkic amerykañskiego folklorysty z Foklore Archives (oœrodka zajmuj¹cego siê zbieraniem ame-
rykañskiego folkloru) przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley pod tytu³em Here I sit. Alan
Dundes pos³uguje siê materia³em spisanym ze œcian amerykañskich ubikacji10. Przyk³ady: „Shakes
well. Texas needs water” (Dobrze wytrz¹saj, bo Texas potrzebuje wody). „Please flush the toilet.
We want the niggers to starve to death” (Spuœæ wodê. Niech czarnuchy umieraj¹ z g³odu). W War-
szawie rodz¹ca siê tendencja do renowacji sanitariatów „zmy³a” z ich œcian stare napisy. Wyremon-
towane ubikacje wyraŸnie nie sprzyjaj¹ ju¿ „toaletowej twórczoœci s³ownej”. Wczeœniej publiczne
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8
18 Zob.: Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, t³um. Marta Bucholc, Warszawa 2007, s. 46.
9
19 Por.: Paul Rabinow, Wyobra¿enia s¹ faktami spo³ecznymi: modernizm i postmodernizm w antropologii, t³um.
Joanna Krzemieñ, [w:] Amerykañska antropologia postmodernistyczna, wybór i red. nauk. Micha³ Bu-
chowski, Warszawa 1999, s. 114; Ewa Domañska, Mikrohistorie: spotkania w miêdzyœwiatach, Poznañ
2005, s. 74.
10
10 Zob.: Alan Dundes, Here I sit. A Study of American Latrinalia, [w:] ten¿e, Analytic Essays in Folklore,
The Hague–Paris 1975.



toalety w Warszawie obfitowa³y w latrinalia. Przyk³ady: „Kobieta raz w miesi¹cu zamienia siê w dziu-
raw¹ puszkê z koncentratem pomidorowym”, „Jedz! Tysi¹c much nie mo¿e siê myliæ” (zapisane
w 1999 r. w szalecie na Dworcu Centralnym). Zachodzi prawdopodobieñstwo, ¿e na œciany sani-
tariatów „napisy toaletowe” przenios³y siê ze œcian „naczyñ nocnych”. W pocz¹tkach XIX w. na
spodzie angielskich nocników zaczê³y pojawiaæ siê wierszyki. Popularny by³ rym: „Use me well and
keep me clean. And I’ll not tell what I have seen” (U¿ywaj mnie dobrze i utrzymuj w czystoœci, a nie
powiem, co widzia³em)11.

Pojêcie latrynaliów wype³nia brak wspólnej nazwy tak dla praktyk postêpo-
wania z nieczystoœci¹, jak i dla ró¿nych sposobów wypowiadania siê o brudzie
(wydzielinach czy resztkach) – dosadnego, skatologicznego czy „peryfrazuj¹cego”
– oraz dla sposobów obchodzenia siê z narzêdziami oczyszczania. Chodzi tu
o codzienne korzystanie z toalet, komunalnych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wywozu
odpadków i osobiste œrodki higieny zarówno wtedy, kiedy zabiegi te przynosz¹
zamierzony skutek, jak i w sytuacjach bezpoœredniego kontaktu z nieczystoœci¹
fizyczn¹ maj¹cych charakter „awarii” czy „katastrofy” o znaczeniu historyczno-
-spo³ecznym – w przypadkach przerwania „bezpieczeñstwa ontologicznego”, sta-
nu zrutynizowania ¿ycia codziennego12.

W kulturze polskiej „niewygody, niemo¿noœci i katastrofy” ³¹cz¹ siê z his-
tori¹13. Nieczystoœci niepokoj¹, gdy le¿¹ w leju po bombie zrzuconej w ostatnich
dniach Powstania Warszawskiego, lecz rzucone pod oknami nie budz¹ niczyjego
zdziwienia. Drzwi od WC nosi siê przez miasto jako trumnê, ale niekoniecznie
poddaje siê je regularnej konserwacji i dba o to, ¿eby trzyma³y siê w futrynach
i zawiasach14. Myœlê tutaj o drzwiach od toalety, na których stoczniowcy z Gdañ-
ska nieœli przez miasto 17 grudnia 1970 r. cia³o zabitego ch³opaka, Zbigniewa God-
lewskiego (w znanej balladzie nazwanego Jankiem Wiœniewskim). W takim ujê-
ciu drzwi od toalety nie stanowi¹ jednak integralnej czêœci wyposa¿enia urz¹dze-
nia sanitarnego. Staj¹ siê przede wszystkim symbolicznym filarem pamiêci zbioro-
wej15. Zaciera siê tu ich aspekt rzeczowy, pierwotne przeznaczenie przedmiotu.

Gdy podczas rekonesansu badawczego w Filtrach Warszawskich rozmawia³em
o oczyszczaniu z anonimowymi mieszkañcami stolicy, ujawni³a siê dowolnoœæ
w pojmowaniu przez nich czystoœci fizycznej w du¿ym mieœcie. Indagowanymi
osobami byli zwiedzaj¹cy wodoci¹gi. Jak dalece by³o to mo¿liwe w tzw. warunkach
trudnych, przeprowadzi³em „rozmowy terenowe”. Rezultaty tego sonda¿owego
badania z lata 2005 r. przedstawiam w trzeciej czêœci ksi¹¿ki. Pytane osoby pro-
ponowa³y a¿ piêæ ró¿nych, nieostrych definicji. W odpowiedziach uwzglêdnia³y
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11
11 Lawrence Wright, Clean and Decent..., s. 89.
12
12 Por.: Anthony Giddens, Nowoczesnoœæ i to¿samoœæ, „Ja” i spo³eczeñstwo w epoce póŸnej nowoczesnoœci,
t³um. Alina Szul¿ycka, Warszawa 2002, s. 50–53; Norbert Elias, Rozwa¿ania o Niemcach. Zmaganie
o w³adzê a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, Poznañ 1996. Niemiecki historyk kultury
porusza problem rebarbaryzacji Niemiec w XX w., a na bardziej ogólnym poziomie – prawdopodo-
bieñstwa „skoków wstecz” w procesie cywilizacji, zrywania ci¹g³oœci w dziejach europejskich kultur
przez katastrofy i anomalie struktury spo³ecznej.
13
13 Zob.: Marta Zieliñska, Warszawa – dziwne miasto, Warszawa 1995, s. 76.
14
14 Por.: Jaros³aw Abramow-Newerly, Lwy mojego podwórka, Warszawa 2002, s. 288.
15
15 Zob.: Bronis³aw Baczko, Wyobra¿enia spo³eczne. Szkice o nadziei i pamiêci zbiorowej, t³um. Ma³gorzata
Kowalska, Warszawa 1994, s. 199–201.



albo (1) czystoœæ osobist¹, prywatn¹, „nasz¹”, czyli higienê cia³a, wyczuwaln¹
jednak dla innych, na przyk³ad podczas porannej jazdy autobusem, albo (2) czy-
stoœæ pojmowan¹ jako ³ad „wokó³ siebie” – porz¹dek w mieszkaniu czy obejœciu.
Jednoczeœnie wskazywa³y na (3) sprawne odprowadzanie brudu, na przyk³ad wy-
wóz szamba, poprawne funkcjonowanie instalacji komunalnych oraz na (4) opró¿-
nianie œmietnika, zbieranie cuchn¹cych odpadków, a tak¿e na (5) czystoœæ ulicy,
wiêc schludnoœæ w przestrzeni publicznej. Ale i w takiej wieloœci proponowanych
okreœleñ mo¿na dojrzeæ znacz¹c¹ regularnoœæ. W pierwszym i drugim przypadku
³ad otaczaj¹cy jednostkê w œrodowisku miejskim jest niezale¿ny od nowych wa-
runków technologicznych – to przede wszystkim „czystoœæ”. Natomiast w trzech
pozosta³ych sytuacjach ludzkie praktyki s¹ zale¿ne od zmiennych technologii
sanitarnych i higienicznych, dlatego „media-tyzuje” je miejska sieæ (system us³ug
komunalnych) i przeobra¿aj¹ nowe rzeczy – to przede wszystkim „oczyszczanie”.

Terminologiê dodatkowo komplikuj¹ ograniczenia w s³ownictwie jêzyka pol-
skiego. W przeciwieñstwie do jêzyka angielskiego polszczyzna dla dwóch odmian
nieczystoœci: symbolicznej i fizycznej, nie znajduje prostych, etymologicznie od-
rêbnych s³ów takich jak purification i sanitation. Termin „puryfikacja” ³¹czy w so-
bie metafizykê z zachowaniami zrytualizowanymi i kontagialnoœci¹ (skalaniem),
w s³owniku Lindego w znaczeniu: „nieczystym uczyniæ”, „nieczystoœci nabawiæ”.
„Sanitarnoœæ” (sanitation) z kolei znaczy zarówno nowoczesn¹ higienê prywatn¹,
jak i zaprowadzenie komunalnych urz¹dzeñ sanitarnych. £¹czy siê tak¿e z sanity,
czyli ze zdrowiem; notabene higiena jako dziedzina wiedzy medycznej i oœwiaty
spo³ecznej zrodzi³a siê w zwi¹zku z odkryciem zaka¿enia bakteryjnego (germ theo-
ry, bakteriologii) w XIX w. Wydaje siê, ¿e „zuniwersalizowane”, jednorodne poj-
mowanie oczyszczenia w jêzyku polskim, w którym puryfikacja miesza siê z kul-
tur¹ sanitarn¹, ogranicza pola dociekañ w zasadzie wy³¹cznie do pierwotnych
sposobów unikania b¹dŸ „zmywania” brudu oraz do rytualnego wyzwolenia od
kary za naruszenie wa¿nego zakazu kulturowego. Wieloznacznoœæ „oczyszczenia”
w polszczyŸnie sprzyja dzisiaj antropologizacji tego zagadnienia, podczas gdy ju¿
Samuel Linde, opracowuj¹c swój s³ownik na samym pocz¹tku wieku XIX, „trzyma³
siê rzeczy”. Jako podstawowe znaczenie pojêcia czystoœci w jêzyku polskim Linde
podaje: „ochêdo¿noœæ”, „czystoœæ potrzebn¹ do utrzymania zdrowia”16. W tym
miejscu trzeba nadto odnotowaæ, ¿e higiena u swego zarania nie ogranicza³a siê
do zasad wpajanych przez powojenn¹ szkoln¹ „higienistkê”, która sprawdza³a
u dzieci czystoœæ r¹k, nóg, w³osów i kontrolowa³a ogóln¹ dba³oœæ o zdrowie fi-
zyczne. Na prze³omie XIX i XX w. socjologiê nazywano „higien¹ spo³eczn¹”, a hi-
giena, wiedza o czystoœci osobistej i publicznej, mia³a niezwykle wysok¹ pozycjê
– stosowanej nauki spo³ecznej. Medyczny aspekt higieny przeplata³ siê bardzo
intensywnie z problematyk¹ spo³eczn¹, kwesti¹ ulepszania stosunków spo³ecz-
nych. „My lekarze mamy wszelk¹ w³adzê niszczenia suteren, uzdrowotnienia
fabryk, mieszkañ plugawych” – stwierdza doktor Judym z Ludzi bezdomnych, ukoñ-
czonych przez Stefana ¯eromskiego w 1899 r.17
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16 Zob.: M. Samuel Bogumi³ Linde, S³ownik Jêzyka Polskiego, Warszawa 1994 (reprint wydania z roku
1854).
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17 Stefan ¯eromski, Ludzie bezdomni, Lublin 1981, s. 67. Por.: Maciej Demel, Wysoko jak król Zygmunt.
¯ycie i dzie³o dra Stanis³awa Markiewicza, Warszawa 1977, s. 94.



Miasto to zespó³ ludzi i rzeczy. W mieœcie czystoœæ okazuje siê kategori¹
cywilizacyjn¹, terminem dotycz¹cym miejskiej kultury sanitarnej18. Termin ten
nale¿y okreœliæ w kontekœcie przekszta³caj¹cych tê dziedzinê sposobów oczysz-
czania zorganizowanego. Choæ ma on rodowód in¿ynieryjny, jednak niesie zna-
czenie równie¿ w sferze nieinstrumentalnej, stosunków spo³eczno-kulturowych.
Obejmuj¹c równie¿ wiedzê o tym, co powinno byæ przedmiotem „racjonalnego
tabu”, jakie nieczystoœci usuwaæ i jak to robiæ, kultura sanitarna tworzy istotny
element konfiguracji ¿ycia spo³ecznego jako ca³oœci. Dlatego oczyszczanie jest
probierzem zarówno uspo³ecznienia, jak i ucywilizowania technicznego – nad-
budowy kulturowej nad praktykami naturalnymi. Kultura sanitarna diagnozuje
porz¹dek kultury jako porz¹dek rzeczy, uwzglêdniaj¹c miejski charakter zjawisk
sanitarnych. Przestrzeñ publiczna (ulica, brama, podwórze) jest tu wiêc œciœle po-
wi¹zana z prywatn¹ przestrzeni¹ mieszkaln¹ i przydomow¹. Mieszkaniem, abstra-
huj¹c od historycznych wcieleñ idei intymnoœci, prywatnoœci czy wstydu, zajmujê
siê w tej ksi¹¿ce w kontekœcie jego podporz¹dkowania rozwijaj¹cemu siê systemo-
wi oczyszczania sieciowego. Zadomowienia urz¹dzeñ sanitarnych nie odnoszê do
dyskursu „emancypuj¹cego siê” cia³a czy p³ci, lecz do dyskursu komunalnego19.
Higiena osobista jako „idea w historii idei” wydaje siê o tyle tylko interesuj¹ca,
o ile na czystoœæ prywatn¹ wywieraj¹ wp³yw zmiany w technologiach sanitarnych
i asenizacyjnych obowi¹zuj¹cych w przestrzeni publicznej, spowodowane zwiêk-
szeniem dostêpnoœci nowych sprzêtów: urz¹dzeñ sanitarnych i przyborów hi-
gienicznych.

Drugie kluczowe rozró¿nienie dotyczy samego przedmiotu „antropologii nie-
czystoœci”. Otó¿, odwo³uj¹c siê do socjologii wiedzy, odró¿niam przedmiot empi-
ryczny badania naukowego od przedmiotu poznania20. Przedmiot empiryczny
w mojej „antropologii nieczystoœci” ma dwa wymiary: przedmiotowy i czasowy.
W wymiarze przedmiotowym dzieli siê na dziedzinê rzeczy i dziedzinê zbioro-
wych wyobra¿eñ o rzeczach21. Pod pojêciem rzeczy rozumiem wystêpuj¹ce w kul-
turze du¿ego miasta zarówno przedmioty s³u¿¹ce do oczyszczania, rzeczy czysz-
cz¹ce, jak i nieczystoœci fizyczne, rzeczy do wyczyszczenia, zanieczyszczenia po-
strzegane jako materialne œlady zachowañ mieszkañców miasta. Poœród takich
przedmiotów wyró¿niam z jednej strony cuchn¹ce fekalia i odpadki (ekskrement,
œcieki, œmiecie) oraz zaniedbane instalacje i urz¹dzenia sanitarno-higieniczne (brud);
a z drugiej strony – „media czystoœci” (rzeczy czyszcz¹ce): nowoczesne urz¹dzenia
komunalne, modernizowane instalacje domowe i przybory sanitarne, mniej lub
bardziej sterylne.

20 Czêœæ pierwsza. W STRONÊ „ANTROPOLOGII NIECZYSTOŒCI”

18
18 Por.: Jerzy Gromski, Kultura sanitarna Warszawy do koñca XVIII wieku, Warszawa 1977; Marian
Gajewski, Urz¹dzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Warszawa 1979.
19
19 Por.: Norbert Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, t³um. Tadeusz Zab³udowski, Warszawa
1980. Do historycznej zmiennoœci idei wstydu w ujêciu Norberta Eliasa nawi¹zywa³ u nas Ludwik
Stomma, Strukturalizm w odosobnieniu, [w:] Antropologiczne wêdrówki po kulturze. Zob.: równie¿ Georges
Vigarello, Czystoœæ i brud. Higiena cia³a od œredniowiecza do XX wieku, t³um. Bella Szwarcman-Czarnota,
Warszawa 1998; Witold Rybczyñski, Dom. Krótka historia idei, t³um. Krystyna Husarska, Gdañsk–War-
szawa 1996.
20
20 Zob.: Józef Ni¿nik, Socjologia wiedzy. Zarys historii i problematyki, Warszawa 1989, s. 172–195.
21
21 Por.: W³adimir N. Toporow, Rzecz w perspektywie antropocentrycznej, [w:] ten¿e, Przestrzeñ i rzecz,
t³um. Bogus³aw ¯y³ko, Kraków 2003.



Pod pojêciem rzeczy, innymi s³owy, nale¿y w kulturoznawczych badaniach
kultury sanitarnej rozumieæ desygnaty z trzech grup:

1) przedmioty, obiekty materialne – rzeczy czyszcz¹ce;
2) nieczyste artefakty – rzeczy do wyczyszczenia;
3) instalacje i urz¹dzenia komunalne.
Rzeczami s¹ wiêc tu odchody, które w œwietle rozró¿nienia na brud symboliczny

i fizyczny przestaj¹ byæ wy³¹cznie substancjami magicznymi, „duchowymi”. Tak¿e
wydzielaj¹cy zapach œlad moczu, zaliczony do rzeczy brudnych i przedmiotów do
oczyszczania, ulega urzeczowieniu. Odchodzê wiêc od praktyki odró¿niania w du-
chu Heideggerowskim rzeczy – nieo¿ywionych bytów materialnych, od przedmio-
tów – rzeczy u¿ytkowych, wytworów cz³owieka i „utensyliów” codziennego u¿yt-
ku, przy czym w zakres pojêcia rzeczy w³¹czam byty organiczne, ekskrementy22.
Pod³ug przedstawionej przez Krzysztofa Pomiana klasyfikacji rzeczy widzialnych
zajmujê siê odpadami i rzeczami23. Nie interesuj¹ mnie natomiast semiofory,
przeznaczone g³ównie do ogl¹dania, postrzegania przy pomocy wzroku. Przedmioty,
z których czyni siê obraz, które zostaj¹ wystawione lub nara¿one na pokaz, zostaj¹
bowiem wy³¹czone z normalnego procesu u¿ytkowania, diametralnie zmieniaj¹
siê ich funkcje. Nie rozró¿niam rzeczy, tak jak Pomian, pos³uguj¹c siê kryterium
wizualnym, gdy¿ w sferze kultury sanitarnej niektóre przedmioty mog¹ byæ po-
strzegane równie¿ osmologicznie, poprzez zmys³ wêchu. Rzeczy do wyczyszczenia
czêsto wydzielaj¹ miazmaty. Podzielam jednak¿e myœl teoretyka historii, ¿e:

Wyjœciowy cel przedmiotu wpisany w pierwotny wygl¹d wyznacza wachlarz najbardziej
prawdopodobnych zastosowañ. Ale zastosowania rzeczywiste mog¹ byæ od nich od-
leg³e, niekiedy – bardzo odleg³e. Miêdzy jednymi a drugimi rozgrywa siê ca³a historia
przedmiotu poœród ludzi: ci¹g zmian jego funkcji w czasie i w przestrzeni oraz prze-
obra¿eñ, jakim jego wygl¹d ulega w ich nastêpstwie24.

Nieczystoœci fizyczne w przedstawionym tu rozumieniu odsy³aj¹ do wiedzy,
sfery zbiorowych przedstawieñ przedmiotów, i wskazuj¹ na podzielany przez lud-
noœæ miasta porz¹dek, uk³ad kategorii percepcyjnych oraz klasyfikacyjnych do-
tycz¹cych sposobów obchodzenia siê z przedmiotami i przes³anek ich u¿ytkowa-
nia25. S¹ to kategorie wkomponowane jako cz³on doœwiadczenia „ludzi nowoczes-
nych” w ³ad ogólnospo³eczny, w praktyki zapobiegania anarchizacjom w pozosta-
³ych dziedzinach ¿ycia publicznego26. Wiedza spo³eczna o oczyszczaniu wynika ze
zgody ogó³u mieszkañców w sprawach praktycznego wykorzystania osi¹gniêæ kul-
tury sanitarnej, technologii i rzeczy. Pogl¹dy awangardy in¿ynieryjnej i œwiat³ych
osobistoœci Warszawy wywieraj¹cych silne presje modernizacyjne wymagaj¹ oczy-
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22 Por.: Ewa Domañska, Ku historii nieantropocentrycznej, [w:] ta¿, Historie niekonwencjonalne. Refleksja
o przesz³oœci w nowej humanistyce, Poznañ 2006, s. 105–106; Marek Krajewski, W stronê socjologii przed-
miotów, [w:] W cywilizacji konsumpcyjnej, red. nauk. Marian Golka, Poznañ 2004, s. 46. Por.: Martin
Heidegger, Pytanie o rzecz, t³um. Janusz Mizera, Warszawa 2001, s. 11–14.
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23 Zob.: Krzysztof Pomian, Historia. Nauka wobec pamiêci, Lublin 2006, s. 101, 121, 128.
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24 Tam¿e, s. 122.
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25 Zob.: Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza; ta¿, Symbole naturalne. Rozwa¿ania o kosmologii, t³um. Ewa
D¿urak, Kraków 2004. Por.: Rados³aw Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa
ogólnej teorii spo³eczeñstwa, Wroc³aw 2004, s. 46–60.
26
26 Zob.: Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, s. 107, 114.



wiœcie badawczej konfrontacji z szerokim g³osem publicznym, potocznymi po-
gl¹dami opieraj¹cymi siê takim naciskom. Jak to uj¹³ Jerzy Jedlicki, analizuj¹cy
stosunek dziewiêtnastowiecznych polskich myœlicieli i dzia³aczy do „postêpu cy-
wilizacji”, „ci, którzy – nie zawsze œwiadomi konsekwencji – zmiany wymyœlaj¹,
s¹ zaledwie garstk¹ wœród zachowawczej z usposobienia ludzkoœci”27. Kontekst
spo³eczny mo¿e deformowaæ wiedzê pozyskiwan¹ nawet z wiarygodnych Ÿróde³
naukowych28. Wiedza o oczyszczaniu zawiera zarówno sam¹ wiedzê potoczn¹, jak
i elementy bardziej systematycznych postaci wiedzy, g³ównie naukowej (biolo-
gicznej, technicznej), które do niej przenikaj¹ przygodnie lub za spraw¹ przeciêt-
nych cz³onków spo³ecznoœci miejskiej.

Redukcja wiedzy codziennej przeciêtnego cz³onka spo³ecznoœci i jej obiektyw-
nych form publicznych do kategorii wiedzy, „tego, co wiemy”, jest wed³ug mnie
koniecznoœci¹. Nie podejmujê tym samym problemu niejednoznacznoœci kategorii
œwiadomoœci spo³ecznej. Nie muszê dokonywaæ przejœcia od interpretacji przed-
miotowej – namys³ów, czy oto œwiadomoœæ odnosi siê do przedmiotu przekonañ
– do interpretacji podmiotowej i refleksji nad tym, czy to raczej œwiadomoœæ
odnosi siê do podmiotów tych¿e przekonañ29. Badanie œwiadomoœci spo³ecznej
w istocie oznacza³oby rozpatrywanie regu³ spolaryzowanych dyskursów, na przy-
k³ad dopuszczalnych wewn¹trz ró¿nych grup mieszkañców miasta strategii wypo-
wiadania siê w kwestiach celowoœci za³o¿enia kanalizacji. Œwiadomoœci s¹ „grupo-
we”, dlatego ich analiza zale¿y od z³o¿onych podzia³ów spo³ecznych i powinna
przyjmowaæ kszta³t piêtrowy, odpowiednio do hierarchii spo³ecznej i socjalnych
zró¿nicowañ. Takie zadanie przekracza mo¿liwoœci jednego autora, zw³aszcza wo-
bec k³opotów ze skompletowaniem Ÿróde³ warszawskich, rzetelnie odzwiercied-
laj¹cych takie rozwarstwienia.

Na przyk³ad zró¿nicowaniu wewn¹trz spo³ecznoœci warszawskiej na pocz¹tku
wieku XX da³ wyraz Janusz Korczak, kwestionuj¹c w swojej literackiej i realistycz-
nej zarazem relacji z Powiœla jednolitoœæ plebsu. Korczak zauwa¿y³, ¿e ju¿ naj-
ni¿szy szczebel drabiny spo³ecznej dzieli siê na dziesi¹tki mniejszych: „Rzemieœl-
nik pogardza robotnikiem, robotnik – wyrobnikiem; miejski drwi z chama – wieœ-
niaka, czytelny – z nieczytelnego”30. W sferze œwiadomoœci, w odró¿nieniu od
wiedzy spo³ecznej, trudno szukaæ zgody, „tego, co wszyscy wiedz¹”. Socjalne
zró¿nicowania pogl¹dów na kulturê sanitarn¹ nie s¹ wiêc artyku³owane we wnios-
kach ogólnych, mimo ¿e w ksi¹¿ce da siê je dostrzec tam, gdzie korzysta³em
z materia³u empirycznego. Zajmuj¹ce mnie ujednolicone wartoœci danej wspólno-
ty dotycz¹ce kultury sanitarnej zaznaczaj¹ siê poza obszarem podzia³ów, które do
po³owy XX w. wyp³ywa³y ze zró¿nicowañ socjalnych, klasowych. Potem wartoœci
te przerodzi³y siê w ró¿norodnoœæ równoprawnych stylów ¿ycia lub, jak chcia³by
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27 Jerzy Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebuj¹. Studia z dziejów idei i wyobraŸni XIX wieku, Warszawa
2002, s. 10 (wyró¿nienie w oryginale).
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28 Por.: Józef Ni¿nik, Socjologia wiedzy..., s. 13.
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29 Drogê od „œwiadomoœci spo³ecznej” do „œwiadomoœci zbiorowej” przeby³ w socjologii wiedzy Marek
Zió³kowski (Wiedza, jednostka, spo³eczeñstwo. Zarys koncepcji socjologii wiedzy, Warszawa 1989, s. 141–143).
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30 Janusz Korczak, Dziecko salonu, Kraków 1980, s. 117. O hierarchicznej strukturze „niezwyk³ego
wytworu naszej cywilizacji, jakim jest metropolia” pisa³ Andrzej Mencwel, pokazuj¹c zarazem, jak
hierarchia spo³eczna mo¿e byæ rzutowana na rozwarstwienie miejskiej przestrzeni (Widziane z do³u,
Warszawa 1980, s. 7–10).



Paul Willis, uprawianie organicznej sztuki ¿ycia w codziennoœci31. W zgromadzo-
nym materiale empirycznym dostrzegalne jest na przyk³ad to, ¿e pod koniec
XIX w. przeciwnicy wprowadzenia kanalizacji i oczyszczania komunalnego nale¿¹
do b¹dŸ skupiaj¹ siê wokó³ do mieszczañstwa, swoistej nieuformowanej „klasy
œredniej”, cierpi¹cej na brak samorz¹du i w³asnej postawy kulturalnej. Zwolennicy
„higieny publicznej” wywodz¹ siê natomiast spoœród grupy „niedominuj¹cej”,
tych, którzy nie wisz¹ u klamek zruszczonych urzêdów i robi¹ najczêœciej mizerne
kariery urzêdnicze, gdy¿ nie mog¹ konkurowaæ z mieszczañstwem obcego pocho-
dzenia, g³ównie niemieckiego i ¿ydowskiego, Brunami, Steinkellerami, Fragetami.

Kategoria wiedzy zak³ada istnienie w spo³ecznoœci uogólnionej zgody, pew-
nego „konformizmu logicznego”, inaczej, spo³ecznego konsensu, „publicznych,
ujednoliconych wartoœci danej wspólnoty”32. Zachêca do innego roz³o¿enia akcen-
tów analitycznych i badania w kulturze bardziej „co” ani¿eli rozmaitych „jak”,
a wiêc do rekonstruowania – przy pomocy danych z epoki odnosz¹cych siê do
danego momentu czasu historycznego – „informacji”, ogólnej reprezentacji rze-
czywistoœci, „przewidywanego charakterystycznego stylu” skupiaj¹cego pogl¹dy
indywidualne kosztem „perspektyw”, swoistoœci i polaryzacji poszczególnych krê-
gów refleksyjnych: wypowiedzeñ ludzkich, stanowisk politycznych, programów
ideowych33. Przy takim podejœciu w centrum uwagi znajduje siê zbiorowoœæ jako
taka i warunkuj¹ce j¹ wyobra¿enia, sk³adaj¹ce siê na obraz stosunkowo „odcu-
dzys³owiony”, wszelako ugruntowany kulturowo, wywiedziony z „wymiaru prze-
¿yciowego” przesz³oœci. Odtwarzanie tego wymiaru ze Ÿróde³ Krzysztof Pomian
okreœla g³ównie jako odwo³anie siê do „treœci narracji”, tekstów przedstawiaj¹cych
fakty nie tylko zbiorowe, lecz tak¿e jednostkowe: biografie, wydarzenia, przypadki
unikatowe34. Jak jednak zaznacza David Bloor, przewidywalny ogólny styl wiedzy
staje siê stylem naprawdê globalnym pod takim tylko warunkiem, ¿e zostaje
ucieleœniony w jednostkowych poczynaniach lub przeœwiadczeniach.

Jednostkowe œwiadectwo powinno byæ zawsze rozpatrywane poprzez umieszczenie go
w kontekœcie, w którym mo¿e byæ oszacowana jego typowoœæ i jego wk³ad do ogólnego
wzorca. Ten ogólny wzorzec to dok³adnie system granic i klasyfikacji – to styl wiedzy35.

Gdy chodzi o drugi, chronologiczny wymiar przedmiotu empirycznego, bada-
nia ograniczy³em do najwa¿niejszych progów czasowych, wyznaczaj¹cych obszar
wgl¹du w rzeczywistoœæ kultury sanitarnej. Chocia¿ zgoda spo³eczna, na której
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31 Zob.: Paul Willis, WyobraŸnia etnograficzna, t³um. Ewa Klekot, Kraków 2005, s. 154–155. Por.:
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Czerwiñski, ¯ycie po miejsku, Warszawa 1975, s. 169–170.
32
32 Pojêcie „konformizu logicznego” wprowadzi³ Durkheim; za nim u¿ywa go – jako „konsens” (ujed-
nolicone wartoœci wspólnoty) – Mary Douglas. Zob.: Émile Durkheim, Elementarne formy ¿ycia religij-
nego. System totemiczny w Australii, t³um. Anna Zadro¿yñska, Warszawa 1990, s. 16; Mary Douglas,
Czystoœæ i zmaza, s. 80.
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33 O „perspektywie” oraz „informacji” w przywo³anym rozumieniu pisz¹ amerykañscy metodologowie:
Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badañ terenowych, t³um. S³awomir Dymczyk, Poznañ 2000,
s. 133. Natomiast wiedzê jako „styl przewidywany” definiuje tzw. szko³a edynburska w socjologii
wiedzy. Zob.: David Bloor, Wieloœciany i nieczyste zwierzêta z Ksiêgi Kap³añskiej, t³um. Micha³ Tempczyk,
[w:] Mocny program socjologii wiedzy, wyb. Barry Barnes, David Bloor, Warszawa 1993, s. 300.
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34 Zob.: Krzysztof Pomian, Historia..., s. 35–47.
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35 David Bloor, Wieloœciany i nieczyste zwierzêta z Ksiêgi Kap³añskiej, [w:] Mocny program socjologii wiedzy, s. 301.



opieraj¹ siê regu³y oczyszczania, podlega istotnym zmianom w czasie historycz-
nym, mo¿na j¹ jednak rozpatrywaæ w chronologicznych przedzia³ach. Przyk³ad
Warszawy w³aœnie to dokumentuje. W dziejach zbiorowego oczyszczania stolicy
mo¿na wyodrêbniæ cztery decyduj¹ce momenty: (1) budowê wodoci¹gów i kanali-
zacji ogólnosp³awnej, trwaj¹c¹ od og³oszenia przez Sokratesa Starynkiewicza pro-
jektu miejskiej inwestycji w 1879 r. i uruchomienia Filtrów w roku 1886 po dwie
pierwsze dekady wieku XX; (2) program europeizacji Warszawy, gospodarkê ko-
munaln¹ Stefana Starzyñskiego w latach 1934–1939; (3) „stabilizacjê” bezpoœ-
rednio po otrz¹œniêciu siê z wojennej hekatomby i odbudowie Warszawy, prze-
radzaj¹c¹ siê w znacznie d³u¿szy proces odtwarzania tkanki miejskiej i przebudo-
wy ustroju pañstwa (1945–1981). Wreszcie nie sposób pomin¹æ wspó³czesnoœci,
stanu rzeczy wywo³anego (4) upadkiem komunizmu w 1989 r. i transformacj¹
spo³eczno-gospodarcz¹, „wielk¹ zmian¹” zauwa¿aln¹ w materiale empirycznym
jeszcze z pocz¹tków XXI w. Rozpoznawczy charakter badañ i wzgl¹d na ogra-
niczenie objêtoœci ksi¹¿ki upowa¿ni³y mnie do potraktowania skoku cywilizacyj-
nego po drugiej wojnie œwiatowej i zarazem danych z trzeciego przedzia³u chro-
nologicznego jako kontekstu teraŸniejszych problemów kultury sanitarnej.

Wymienionym progom historycznym odpowiadaj¹ „obrazy” tworz¹ce kulturo-
w¹ analizê; a jak powiedzia³by Clifford Geertz, bêd¹ to obrazy mikroskopijne, tzn.
detaliczne, wyrywkowe, marginalne. Jakkolwiek badacza problematyki oczyszcza-
nia interesuj¹ raczej „ma³e sprawy” z danego okresu historycznego, nale¿y pa-
miêtaæ o tym, ¿e zwykle nawet „drobne fakty przemawiaj¹ do wielkich rzeczy”36.
Mikroskopijnoœæ refleksji kulturoznawczej przeciera szlak wiod¹cy do antropolo-
gicznej historii kultury pozwalaj¹c jej przy tym podejmowaæ funkcje protokolarne
i archiwizacyjne, z analitycznych „obrazów” czyniæ „przeŸrocza” utrwalaj¹ce real-
noœci kultury, które przemijaj¹ coraz szybciej. Kiedy rodzi³ siê pomys³ takiej
„antropologii nieczystoœci”, publiczny szalet na Placu Trzech Krzy¿y zdobi³a cha-
rakterystyczna altanka z pisuarem. W 2006 r. pisuar ten ju¿ nie istnia³, a w za-
adaptowanym budynku urz¹dzono zaplecze kawiarnianego ogródka, który opa-
trzono szyldem Garden Bar Le Chalet. W roku 2007 z nazwy nawi¹zuj¹cej do
niegdysiejszego szaletu zrezygnowano. Zaniedbana dzia³ka na Okêciu, na której
wiosn¹ 2006 r. obserwowa³em pracê zbieracza œmieci, swojego informatora, zo-
sta³a niebawem oczyszczona i wystawiona na sprzeda¿, o czym w pierwszym kwar-
tale 2007 r. œwiadczy³a widoczna z ruchliwej Alei Krakowskiej olbrzymia tablica
reklamowa firmy sprzedaj¹cej grunty.

Artyku³owanie wybranych momentów prze³omowych w dziejach miasta budzi
podejrzenia o zbyt swobodne balansowanie miêdzy odleg³ymi epokami, odrzucane
przez badaczy historii politycznej. Chc¹c jednak zamiast dokonywania systema-
tyzacji procesów i wyszczególniania pojedynczych wydarzeñ, uchwyciæ ich d³u¿sze
koniunktury, „sekwencje”, ci¹g³oœæ kulturow¹, a gdzie potrzeba i nieci¹g³oœæ, trud-
no by³oby unikn¹æ takiego rozmachu. Tym bardziej ¿e kulturoznawca zapuszcza
siê w przesz³oœæ z baga¿em aktualnych pytañ. We wspó³czesnoœci miasta trwa
przesz³oœæ, która diagnozuje teraŸniejszoœæ. Nie za wszystkie odstêpstwa od euro-
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pejskich norm cywilizacyjnych odpowiada w Warszawie okres upañstwowienia
gospodarki miejskiej w Polsce Ludowej.

Jeszcze przed pocz¹tkiem serii kryzysów socjologii (serii niemaj¹cej koñca!)
Charles Wright Mills zwróci³ siê z apelem do badaczy spo³ecznych o ró¿nych
afiliacjach o nielekcewa¿enie w analizach typu synchronicznego danych historycz-
nych i porównawczych.

Potrzebujemy ró¿norodnoœci zawartej w historii – pisa³ w WyobraŸni socjologicznej – ju¿
choæby tylko po to, ¿eby w³aœciwie stawiaæ socjologiczne pytania, nie mówi¹c nawet
o odpowiadaniu na nie37.

Tym bardziej w badaniu historii kultury rozwa¿nie miarkowany prezentyzm
nie jest u³omnoœci¹, lecz zarzewiem refleksji. Nie badam zatem spo³ecznych
aspektów historii oczyszczania Warszawy, a¿eby sporz¹dziæ tzw. rys historyczny
i historycznoœci wiedzy o latrynaliach czym prêdzej siê pozbyæ. Przeciwnie, zamiast
wyjaœniaæ zjawiska w kategoriach zasz³oœci historycznej, nie przestajê stawiaæ py-
tania, id¹c tropem Millsa i jego socjologii rozumiej¹cej, „a dlaczego ta zasz³oœæ
przetrwa³a?”38. Wystêpujê przeciwko niezas³u¿onej pewnoœci œwiata, która ce-
chuje wtopione w codziennoœæ ¿ycie spo³eczne w ka¿dym okresie historycznym,
wczoraj, dziœ i jutro39.

Przedmiotem badañ historii politycznej jest zmiana (czy te¿ miriady zmian).
Zgodnie ze statusem swojej dyscypliny historyk dr¹¿y faktografiê w ca³ym jej
dziejowym zawik³aniu, nieustrukturyzowaniu, borykaj¹c siê z antynomi¹ i nie-
pe³noœci¹ Ÿróde³. Historyk kultury tymczasem okazuje siê badaczem z koniecznoœ-
ci niefrasobliwym, który, nie maj¹c korzystniejszego wyboru, wprowadza do przed-
miotu badañ zewnêtrzne uporz¹dkowanie. Jednak¿e ka¿dy wnoszony w ten spo-
sób porz¹dek problemowy jest apodyktycznie ustalony. Materia³ historii kultury
porz¹dkuj¹ podobieñstwa i przeobra¿enia d³u¿szych koniunktur wydarzeñ, mniej-
sze znaczenie ma up³yw czasu chronologicznego. Podczas gdy historyk poszukuje
„klinowych wejœæ” w materia³ badawczy, historyk kultury i spo³eczeñstwa stara
siê stworzyæ „obraz”, panoramê zjawisk. Pewnym kompromisowym rozwi¹za-
niem, pozwalaj¹cym na wyt³umaczenie siê z tak niefrasobliwego rozpatrywania
historii wydarzeniowej jest przyjêcie za³o¿enia o konfrontacji ze „zjawiskami,
które maj¹ status kulturowej odmiennoœci konceptualizowanej przez kulturê”40

i zapewnienie, ¿e opisowi bêd¹ poddane odmienne miasta: Warszawa kanalizo-
wana – „po raz pierwszy odbudowana” przez Sokratesa Starynkiewicza41, „druga
Warszawa Starzyñskiego”42, Warszawa podniesiona z gruzów drugiej wojny œwia-
towej i przygotowuj¹ca siê do konkurencji z metropoliami zjednoczonej Europy.
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Schy³ek wieku XIX, wbrew przyzwyczajeniom wyniesionym z podrêczników
szkolnych, zostaje tu na poziomie poznawczym spleciony z pocz¹tkiem przesz³ego
stulecia. Budowê filtrów i kanalizacji zaplanowano na dwadzieœcia lat. Z powodu
zawieruchy pierwszej wojny œwiatowej roboty przeci¹gnê³y siê. Pierwszy etap
dobieg³ koñca w po³owie lat dwudziestych XX w. Wtedy nast¹pi³o intensywne
przy³¹czanie mieszkañ warszawskich do sieci, a skok technologiczny móg³ wy-
generowaæ istotn¹ zmianê w wiedzy spo³ecznej o oczyszczaniu. Pierwsza wojna
œwiatowa nie przynios³a ¿adnego decyduj¹cego za³amania cywilizacyjnego. Miê-
dzywojenny rozkwit Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej jest tylko jednym
z poœwiadczeñ ¿ywotnoœci uprzednich idei prometejskich. Wielkie zmiany czy
prze³omy polityczne nie w ka¿dym przypadku burz¹ porz¹dki obyczajów czy wie-
dzy i wywieraj¹ wp³yw na przemiany technologii b¹dŸ urbanistykê.

Do po³owy lat dwudziestych natê¿enie ruchu budowlanego w Warszawie jest
niedu¿e. Skoro brakuje terenów wyposa¿onych w komunaln¹ infrastrukturê tech-
niczn¹, nie ma te¿ planów przestrzennych rozwoju miasta. Rozbudowa skupia siê
blisko centrum, a¿eby dogodnie mo¿na by³o wykorzystywaæ wolne przestrzenie
w zasiêgu sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Dopiero rz¹dy Stefana Starzyñskie-
go (1934–1939) – lata poprzedzaj¹ce drug¹ wojnê œwiatow¹ – przynosz¹ skokowy
rozwój budownictwa. Historia in¿ynierii przelicza to przyœpieszenie na metry
szeœcienne zbudowanej wówczas kubatury, infrastruktury komunalnej i spo³ecz-
nej43. W 1933 r., po otwarciu stacji filtrów pospiesznych, osi¹gniêto podwojenie
efektywnoœci sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. W czasie kampanii budowania na

Budowa burzowca pod ulic¹ Karow¹, wizytowana przez Williama Lindleya, Josepha Lindleya
i Alfonsa Grotowskiego – XIX w. (ze zbiorów archiwum MPWIK SA)
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polskiej wsi, by tak rzec, chêdogich, ale ubogich wygódek, w warszawskich mie-
szkaniach przyby³o ³azienek i sp³ukiwanych klozetów. Pod koniec lat dwudzie-
stych przyst¹pi³ do pracy Zak³ad Oczyszczania Miasta (ZOM), protoplasta po-
wojennego Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania (MPO).

Po wojnie w³adze Polski Ludowej doprowadzi³y do „stabilizacji” w polityce,
a tak¿e w ¿yciu gospodarczym i codziennym, „gospodarskim”. Dla spo³ecznoœci
warszawskiej nasta³ czas ¿mudnego, lecz zarazem niepowstrzymanego zaopatry-
wania siê w nowe rzeczy czyszcz¹ce: odkurzacze, pralki automatyczne, baterie ³a-
zienkowe, sedesy. By³ to te¿ okres „wzbogacenia siê” o urz¹dzenia wymagaj¹ce
uprzedniego zainstalowania odp³ywu, po³¹czenia z sieci¹ us³ug œwiadczonych przez
miasto. Natomiast prze³om XX i XXI w. up³yn¹³ pod znakiem integracji w naj-
wa¿niejszych sferach ¿ycia publicznego i prywatnego ze Wspólnot¹ Europejsk¹.
Transformacjê zainaugurowa³o m.in. pojawienie siê unowoczeœnionego detergen-
tu, „œwie¿ego zapachu”, „miêkkiej jak deszczówka wody”, dostrze¿enie zanie-
czyszczeñ uszkadzaj¹cych grza³ki w pralkach automatycznych, s³owem, „wielkie
oczyszczenie”. W pamiêæ wbi³y siê slogany z pierwszych reklam wyemitowanych
w telewizji: gdy tylko w codziennoœæ „wkroczy³a WC-kaczka”, „spod obrze¿a muszli”
nagle pierzch³y „wszystkie groŸne bakterie”. Przemiany wycisnê³y piêtno równie¿
na ¿yciu du¿ych miast, oczyszczaniu Warszawy. Za moment decyduj¹cy, swoisty
próg wyczulenia uwagi publicznej na nieczystoœæ fizyczn¹ mo¿na by uznaæ og³o-
szone przez „Gazetê Wyborcz¹” zinwentaryzowanie, jak je nazwano, „miejsc œmier-
dzionoœnych”, przedtem niedostrzeganych przez w³adze administracyjne stolicy.

Niezmiernie istotn¹ rzecz¹ jest to, ¿e Warszawa w moich wywodach oznacza
na zasadzie synekdochy polskie miasta. Uznajê Warszawê za reprezentacjê (pars)
ogó³u oœrodków miejskich (pro toto), a w oczyszczaniu stolicy staram siê zobaczyæ
probierz krajowej kultury sanitarnej44. Niemniej jednak ekstrapolowanie danych
pochodz¹cych z obserwacji sto³ecznych latrynaliów na ca³¹ geograficzn¹ przestrzeñ
kraju, polskie miasta i ziemie polskie en bloc, by³oby niedopuszczalne. Podobnie
jak uniwersalizowanie wniosków. Warszawa to jedna z mo¿liwych egzemplifikacji,
aczkolwiek przyk³ad najbardziej atrakcyjny i pouczaj¹cy. Warszawa, o czym mo¿na
zapomnieæ, bêd¹c od urodzenia jej mieszkañcem, nale¿y do awangardy kultury
sanitarnej kraju. Kiedy w stolicy narzeka siê na ma³¹ przydatnoœæ przenoœnych
plastikowych toalet, „tojtojek” (ubikacji typu Toi-Toi), prasa lokalna œrednich
miast zmaga siê czasem z natrêtnym widokiem s³awojek, ju¿ to pod Jasn¹ Gór¹,
ju¿ to na ziemiach zachodnich.

Czy coœ jeszcze mo¿e wstrz¹sn¹æ Czêstochowianinem, który codziennie mija plastikowe
budy ze wszystkim oraz ruiny fontanny obstawione stela¿ami z okularami przeciws³o-
necznymi? A jednak: na tzw. „kwadratach” przed DH Megasam ujrza³em... s³awojkê
[...] Jest skobel, zabrak³o tylko serduszka

– donosi dziennikarz lokalnej prasy45. Zbli¿onego odkrycia dokonuje reporter
z zupe³nie innej czêœci kraju:
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Chocia¿ modne s¹ teraz przenoœne toalety z plastiku, to nie ma to jak solidna na
powietrzu – szczególnie na budowie. Tak¹ zauwa¿yliœmy przy ulicy Stargardzkiej [...]46.

„W Warszawie wytwarza siê kultura codzienna ca³ej Polski”47 – pisa³ Stanis³aw
Rychliñski w 1936 r. Trzeba pamiêtaæ, ¿e sieci¹ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ po-
krywano nasz kraj, do drugiej dekady XX w. podzielony na zabory, nierówno-
miernie. Najwiêkszy postêp w rozwoju kultury sanitarnej mia³ miejsce, co nie za-
skakuje, w zaborze pruskim. W Gdañsku by³a kanalizacja planowa ju¿ od 1869 r.
Tadeusz Sobczak informuje:

Najwiêcej skanalizowanych miejscowoœci znajdowa³o siê przed I wojn¹ œwiatow¹ na
ziemiach polskich pod panowaniem pruskim. W 1913 r. by³o tam w 11 rejencjach (bez
poznañskiej) przesz³o 161 miejscowoœci, które posiada³y kanalizacjê planow¹48.

Tu¿ przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej Konstanty Krzeczkowski na-
pisze: „Poznañ jest znów miastem, w którym najwiêkszy odsetek ludnoœci ko-
rzysta ze wszystkich urz¹dzeñ”49. Monografia Krzeczkowskiego zawiera statystykê
urz¹dzeñ instalacyjnych w miastach polskich w stosunku do liczby zamieszku-
j¹cych je ludnoœci. Badacz podaje:

[...] 66,5 proc. ludnoœci naszych miast mieszka w lokalach zaopatrzonych we wszystkie
lub niektóre urz¹dzenia kulturalne – z tych urz¹dzeñ najwiêksze rozpowszechnienie
maj¹ instalacje elektryczne – szczególnie czêste we wszystkich typach naszych miast,
nawet w miastach najmniejszych. Elektryfikacja kraju posunê³a siê tak daleko, ¿e wszyst-
kie dzielnice s¹ przez nie objête i obs³u¿one w bardzo wydatnym stopniu, natomiast
lokale posiadaj¹ce inne formy urz¹dzeñ: wodoci¹g, kanalizacjê, a zw³aszcza gaz – stano-
wi¹ ju¿ stosunkowo drobny odsetek50.

Jeszcze w latach trzydziestych XX w. w Polsce niepodleg³ej i scalonej teryto-
rialnie, „na ogóln¹ liczbê 635 miast polskich wodoci¹gi posiada³y 132 miasta,
a w 23 wodoci¹gi by³y w budowie”51. Do wybuchu wojny skanalizowano zaledwie
13 proc. domów w miastach; liczba takich domostw przekroczy³a po³owê po dru-
giej wojnie œwiatowej i siêgnê³a 60 proc. z pocz¹tkiem lat szeœædziesi¹tych.

Skoro przedmiotem empirycznym poszukiwañ Ÿród³owych pozostaj¹ rzeczy
i wiedza spo³eczna o oczyszczaniu, to przedmiot poznania „antropologii nieczys-
toœci” stanowi¹ tak¿e przejawy nieporz¹dku, nieci¹g³oœci w ¿yciu codziennym
Warszawy. Marcin Czerwiñski w ¯yciu po miejsku przekonywa³, ¿e „bez³ad funkcjo-
nalny i estetyczny stwarza «klimat ekologiczny», który sprzyja zamulaniu nastro-
jów spo³ecznych i obyczajów”52. Ka¿da spo³ecznoœæ przekazuje jednakowy, spójny
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„komunikat” w ró¿nych dziedzinach ¿ycia, gdy jest uporz¹dkowana. W przeciw-
nym razie powstaj¹ rozliczne anomalie, zaburzenia porz¹dku: „klimat ekologicz-
ny” ulega zanieczyszczeniu (uniejednorodnieniu), co odbija siê negatywnie na
postawach i wartoœciach cenionych przez mieszkañców du¿ego miasta.

Donald Reid objaœnia, ¿e procesy oczyszczania i porz¹dkowania miasta s¹
zazwyczaj zbie¿ne z d¹¿eniami do wprowadzenia ³adu politycznego53. Przez prze-
jawy nieporz¹dku mo¿na wiêc rozumieæ zarówno nie³ad w przestrzeni publicznej
(urbanistyce), pogorszenie „klimatu sanitarnego” (ekologicznego), zaburzenia
w sferze polityki (pañstwowej czy samorz¹dowej), jak i chaos aksjologiczny, który
wzmaga siê, gdy dochodzi do rywalizacji odmiennych uk³adów kategorii percep-
cyjnych. Anarchizacja rozmaitych dziedzin ¿ycia miejskiego ujawnia luki b¹dŸ
dysharmonie w porz¹dku pojêæ, na pozór harmonijnie podzielanych przez cz³on-
ków spo³ecznoœci. Poniewa¿ na zniekszta³cenia porz¹dku spo³eczno-kulturowe-
go wp³ywaj¹ jednoczeœnie czynniki polityczne, gospodarcze oraz demograficzne,
zniekszta³cenia te s¹ niemo¿liwe do ca³oœciowego ogarniêcia empirycznego. Wol-
no te anomalie uznaæ jedynie za przedmiot poznawczy, ustanowiony w tej ksi¹¿ce
przez wybiórcz¹ rekonstrukcjê rozleg³ego kontekstu historycznego, uwzglêdnia-
j¹c¹ dzieje gospodarki komunalnej i administracji Warszawy.

Podnoszê oto trzy zasadnicze kwestie54. Pierwsza wi¹¿e siê z wiedz¹ spo³eczn¹
o oczyszczaniu, wiêc równie¿ wiedz¹ o zanieczyszczeniach fizycznych w wyró¿-
nionych okresach przekszta³cania siê Warszawy w nowoczesne miasto. Chcia³bym
okreœliæ, pod jakimi warunkami w danym momencie historycznym przedmioty
kultury sanitarnej s¹ kategoryzowane jako schludne, wyczyszczone – jak mie-
szkañcy miasta wyobra¿aj¹ sobie czystoœæ fizyczn¹ i publiczne oczyszczanie. Dru-
ga istotna kwestia dotyczy tego, jak przy danym stanie faktycznym, w rzeczywisty,
obiektywny sposób odtwarzany przez historyków i badaczy dziejów in¿ynierii
miejskiej, zabiegano o czystoœæ – jak nale¿a³o pos³ugiwaæ siê przedmiotami do
oczyszczania, jakie rzeczy stosowaæ, jakie zadania przewidywaæ dla oczyszczania
komunalnego. Natomiast trzecia kwestia dotyka tego, czy istnia³a spójna wiedza
spo³eczna o oczyszczaniu oraz jakie czynniki mia³y na to wp³yw u – by u¿yæ zwrotu
z koñca XIX w. – „publicznoœci warszawskiej”.

Media komunalne jako media kultury

Powszednia retoryka warszawskiej administracji domów – wskutek spo³ecznej
asymilacji okreœlonych rozwi¹zañ technicznych – zak³ada sieciowy charakter us³ug
sanitarnych i komunalne organizowanie oczyszczania miasta. Za wodê bie¿¹-
c¹, odprowadzanie œcieków z toalety, wywóz œmieci, rzeczy niepotrzebnych, nie
inaczej ni¿ za korzystanie w domu z elektrycznych odbiorników telewizyjnych
i radiowych lokatorzy wnosz¹ op³aty jako u¿ytkownicy mediów. Powiada siê,
¿e pe³nowartoœciowe lokale „maj¹ pe³n¹ komunikacjê”, s¹ „wyposa¿one we
wszystkie media”. Za tym wyra¿eniem specyficznym dla in¿ynierskiego i urzêd-
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niczego stylu wypowiedzi kryje siê dotychczasowe niedocenianie przez badaczy
spo³ecznych urz¹dzeñ i rzeczy czyszcz¹cych pod³¹czonych do miejskich sieci. Sta-
nowi¹ one pozawerbalne media kultury; w przestrzeñ mieszkaln¹ „wprowadza-
j¹ siê” w postaci przedmiotów, tak jak przekaŸniki elektroniczne i meble. Nie-
trudno przeoczyæ ich znaczenie, bowiem gdy ulegaj¹ udomowieniu, przestaj¹ byæ
widoczne55.

Piszê o udomowieniu przekaŸników nie-elektronicznych, gdy¿ nie pochwalam
typologii uwzglêdniaj¹cej podzia³ na „przedmioty udomowione” i „przedmioty-
media”, widocznej w strukturze zbioru przyczynków do „socjologii przedmio-
tów”, zredagowanego przez Marka Krajewskiego. Jest to typologia organizuj¹ca
spis treœci, nie zaœ porz¹dkuj¹ca opis zjawisk. Lodówka i kran z pewnoœci¹ nie s¹
mediami kultury w stopniu mniejszym ni¿ p³yta gramofonowa56. Rzeczy, bêd¹ce
mediami kultury, nale¿¹ do innowacji i wynalazków. Przed „odkryciem” przed-
miotu, czyli jego wykorzystaniem, ludzie najczêœciej nie odczuwaj¹ potrzeby po-
s³ugiwania siê sprzêtami ulepszonego rodzaju. Ale gdy nowe rzeczy znajduj¹ ju¿
swoje zastosowanie, ca³kowicie zmieniaj¹ ludzkie zapatrywania na œrodowisko
materialne. Rzeczy „u¿ywaj¹” swoich u¿ytkowników, przeobra¿aj¹ ekumeny, „kli-
mat ekologiczny” miejskich siedzib i wyobra¿enia spo³eczne57. Wszelkie posia-
dane przez ludzi dobra (goods), jak przekonuje Mary Douglas, s¹ nieprzygodnymi
przekaŸnikami (communicators). Nie tyle umo¿liwiaj¹ fizyczne przetrwanie i ry-
walizacjê w³aœcicielom czy u¿ytkownikom rzeczy, ile stale „og³aszaj¹” i utrwalaj¹
kategorie spo³eczne58. Za poœrednictwem obiektów materialnych, tak jak przy
pomocy pojêæ jêzyka, ludzie mog¹ sami siebie okreœlaæ, zdobywaj¹ wiedzê spo-
³eczn¹, ucz¹ siê i podejmuj¹ dzia³ania w œwiecie fizycznym. Pojawienie siê w kul-
turze nowych przedmiotów implikuje zarazem zaistnienie nowych w³asnoœci rze-
czy, które trzeba „przyj¹æ do wiadomoœci”59. Ów proces asymilacji rzeczy intensy-
fikuje „umiastowienie”. Nowoczesna kultura jest w jednakowym stopniu miejska
i rzeczowa60.

Trzeba wiêc zapytaæ o to, jak zjawiaj¹ce siê w œrodowisku miejskim przedmio-
ty s³u¿¹ce do oczyszczania zmienia³y stan wiedzy mieszkañców Warszawy i wp³y-
wa³y na wyobra¿enia spo³eczne, ró¿norako modeluj¹c kategorie brudu i oczysz-
czania – i czy wiedza spo³eczna o oczyszczaniu istotnie przeobra¿a³a siê w efekcie
wprowadzania nowych technologii, tworzenia przedsiêbiorstw komunalnych,
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a tak¿e wskutek presji politycznej i reakcji na dzia³alnoœæ instytucji w³adzy, magis-
tratu. Nie chodzi wiêc o badanie tzw. kultury materialnej, która, i to w randze
nauki pomocniczej historii, mia³aby byæ zaledwie muzealnym instrumentarium,
czymœ w rodzaju nieo¿ywionego œrodowiska dla konkretnych wydarzeñ i pro-
cesów historycznych, lecz o przedmiot przetworzony w rzecz spo³eczn¹61. Nie
o same fakty materialne idzie, ale o wyobra¿enia, powi¹zane z rzeczami wzorce
myœlenia. Z tego to powodu Janusz Barañski pisze o systemach kulturowych rze-
czy i zaznacza, ¿e w odmiennych kontekstach przedmiotowych ró¿norako kszta³-
tuje siê ¿ycie ludzkie w ró¿nych dziedzinach, tak¿e tych oddzielonych od material-
nych aspektów bytowania62. Ju¿ Stefan Czarnowski by³ zdania, ¿e nie ma kultury,
która by³aby jedynie duchowa, ani nie istnieje taka kultura materialna, która nie
mia³aby swojego wymiaru humanistycznego:

[...] to wszystko, co w odró¿nieniu od religii, moralnoœci, estetyki i umiejêtnoœci my-
œlenia nazywamy potocznie „kultur¹ materialn¹”, jest tym, co psychiczne, przenikniête
i otoczone. Towary, maszyny, narzêdzia; domy i drogi; odzie¿ i pokarmy – to, oczy-
wiœcie, materia. Ale materia uspo³eczniona w tym rozumieniu, ¿e spo³eczeñstwo j¹
przetworzy³o i ono j¹ zu¿ytkowuje. A jedna i druga czynnoœæ – produkcja i spo¿ycie –
zwi¹zane s¹ z wyobra¿eniami, tyle ¿e nie podmiotowymi, u poszczególnych jednostek
ró¿nymi, ale przedmiotowymi, w tym rozumieniu, ¿e w danej chwili, w danej zbioro-
woœci narzucaj¹ siê one poszczególnym œwiadomoœciom z cechami faktów zewnêtrz-
nych. Niemniej, nie s¹ w sobie faktami materialnymi, lecz w³aœnie zbiorowymi, ca³ej
grupie ludzkiej wspólnymi wyobra¿eniami63.

Kulturowe media w takim rozumieniu nie s¹ „œrodkami wytwarzania semio-
forów, lecz tworz¹ czynne œrodowisko kultury sanitarnej, œrodowisko praktycz-
ne”64. Cz³owiek dzia³a w kulturze, u¿ytkuj¹c przedmioty, nie zaœ wy³¹cznie ota-
czaj¹c siê znakami. Kultura sanitarna jako dziedzina kultury materialnej nie ulega
skostnieniu, gdy¿ z rzeczami ma siê zawsze do czynienia jako przyborami czy
narzêdziami65. Codzienne u¿ytkowanie jest to¿same ze spo³ecznym wytwarza-
niem, materializowaniem rzeczy. Przy za³o¿eniu, ¿e kultura materialna i kultura
duchowa tworz¹ dwie nierozdzielne strony kultury, przekszta³canie przedmiotu,
rzeczy oczyszczaj¹cej, w „rzecz spo³eczn¹” ma nie mniejsze konsekwencje od
oddzia³ywania s³owa, widowisk i ekspresji cielesnej czy audiowizualnych œrodków
przekazu. Marshall McLuhan zauwa¿y³, ¿e kran pod³¹czony do sieci rur prze-
kszta³ca „cywilizacjê studni” w „cywilizacjê sieci”66. Charles Panati dodaje:
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Gdy ju¿ by³o do czego siê pod³¹czyæ, na domowym horyzoncie pojawi³a siê ³azienka
i jej siostrzyca toaleta, ta ostatnia w nowoczesnym wydaniu – ze sp³uczk¹67.

Nawet filozof spo³eczny John Gray, upieraj¹cy siê przy twierdzeniu, ¿e wiarê
w postêp nale¿y uznaæ za niebezpieczny przes¹d, przyznaje, i¿ czysta woda i toa-
leta mechaniczna to „niew¹tpliwe b³ogos³awieñstwo”68.

Podjêcie tak z³o¿onych zagadnieñ nie musi byæ okupione aprobat¹ dla deter-
minizmu socjologicznego ani porzuceniem interpretacyjnej elastycznoœci. W kul-
turze miasta zmienne kategoryzacje oczyszczania nie pozostaj¹ wyizolowane, lecz
zawsze przynale¿¹ do ca³oœciowego porz¹dku rzeczy, st¹d s¹ poddawane kontroli
spo³ecznej, kontroli „zbiorowej”. W historii kultury tak¿e kontrola spo³eczna ule-
ga zmianom, których skala mieœci siê miêdzy jednym a drugim ekstremum. Ideal-
na skrajnoœæ znaczy b¹dŸ nadzór bezpoœredni, przymus wywierany przez sankcje
bliŸnich, naciski personalne, face-to-face, w obrêbie grupy, b¹dŸ presjê bezosobow¹,
dozór sprawowany przez przedmioty i urz¹dzenia. „Wielkomiejskie budowle”,
„cuda i udogodnienia pokonuj¹cej przestrzeñ techniki”, do których zaliczaj¹ siê
urz¹dzenia i instytucje zwi¹zane z oczyszczaniem miasta, sprawiaj¹, ¿e ¿ycie mie-
szkañca miasta coraz bardziej zaczyna sk³adaæ siê z „treœci nieosobistych”. Nowo-
czesne urz¹dzenia sanitarne przyczyniaj¹ siê do powstawania spo³ecznych form,
które ludziom ¿yj¹cym wczeœniej we wspólnotach narzucaj¹ „przyt³aczaj¹c¹ pe³-
niê skrystalizowanego, zdepersonalizowanego ducha”69. Mimo zasadniczej ten-
dencji do cywilizacyjnego postêpu spo³eczna kategoryzacja czystoœci i brudu za-
chowuje dwubiegunow¹ zmiennoœæ. Zale¿¹c od ca³oœciowego porz¹dku kultury,
mo¿e wahaæ siê od re¿imu spójnoœci ku ca³kowitemu rozproszeniu, dowolnoœci,
nie³adowi. Wiêcej piszê o tym w nocie metodologicznej poœwiêconej pomys³om
teoretycznym Mary Douglas oraz ich przydatnoœci w badaniu kultury sanitarnej
du¿ego miasta.

Wprowadzenie us³ug komunalnych w zakresie oczyszczania miasta powoduje
destabilizacjê uprzednio funkcjonuj¹cego zamkniêtego obiegu ekologicznego, na-
rusza niehigieniczn¹, chocia¿ autarkiczn¹ i zasymilowan¹ gospodarkê ekskremen-
tem i odpadem70. W estetyce przestrzeni publicznej tworzy jaskrawy kontrast
miêdzy kwarta³ami i ulicami objêtymi sieci¹ wodoci¹gow¹ i obszarami, których
oœrodki ¿ycia codziennego wci¹¿ znajduj¹ siê przy wspólnej studni. Podkreœla
przepaœæ miêdzy ulicami pospiesznie kanalizowanymi i „niepiêknymi dzielnica-
mi”, a wraz z pojawieniem siê ró¿nic w zakresie kultury sanitarnej uwypukla
dystans spo³eczny. Rura kanalizacyjna czy œmieciarka pojawiaj¹ce siê na podwórzu
wywo³uj¹ problemy nieczytelne w mieœcie przednowoczesnym: dok¹d pop³yn¹
miejskie œcieki, co stanie siê z nikomu niepotrzebnymi przedmiotami, czy cz³o-
wiek potrafi skutecznie pozbywaæ siê brudu fizycznego?
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Pytania „co robiê ze swoim g...?, co robiê ze swoim trupem?” w 1989 r. zada³ prowokacyjnie na
³amach kwartalnika spo³eczno-kulturalnego „Regiony” Marian Pilot. W tak historycznie prze³omo-
wym momencie brzmia³y, jakby pisarz wydoby³ je z samej g³êbi „zstêpuj¹cej” kultury tradycyjnej,
gumna zmuszonego do zmierzenia siê z naporem „wielkomiejskich racjonalizacji”. „Dla ludzi wycho-
wanych na Sienkiewiczu i Rodziewiczównie pytania te brzmi¹ drastycznie i nieprzyzwoicie, zgo³a
bluŸnierczo – choæ to s¹ uczciwe i zwyczajne pytania, na które w wielkich aglomeracjach miejskich
trzeba by³o z koniecznoœci znajdowaæ jakieœ odpowiedzi na d³ugo przedtem, zanim któryœ uczony
z³o¿y³ dwa greckie s³owa oikos i logos w jedno s³owo ekologia, wiêc naukê o domu dos³ownie”71.
Radykaln¹, wybiegaj¹c¹ w przysz³oœæ odpowiedzi¹ na ekologiczne w¹tpliwoœci redaktora „Regio-
nów” jest 18-mieszkaniowy blok „Ekoporten” w Norrköping w po³udniowej Szwecji, obecnie in-
spiruj¹cy nowatorskie projekty in¿ynierów duñskich. Chocia¿ „Ekoporten” od zewn¹trz wygl¹da
niepozornie, kryje w sobie zaawansowane urz¹dzenia: separator i miniaturow¹ kompostowniê. Se-
parator wspó³pracuje z wyprodukowanymi w specjalnej technologii („Dubletten”) klozetami od-
dzielaj¹cymi urynê od „odpadów czarnych”. Przydomowa „przetwórnia nieczystoœci” produkuje
z moczu wartoœciowy nawóz dla rolników. Poniewa¿ przerób ka³u na kompost nie sprawdzi³ siê
technologicznie, „reszta” fekaliów zostaje odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zatem do
oczyszczalni œcieków72.

Nowoczesna, wielkomiejska wiedza spo³eczna o oczyszczaniu decyduje o tym,
jak najefektywniej pozbywaæ siê wydzielin i odpadków, nie zaœ o tym, jak prze-
¿ywaæ nieczystoœæ rytualn¹ b¹dŸ unikaæ skalania, „zara¿enia” brudem w znaczeniu
metafizycznym.

Nieczystoœæ symboliczna, która bez w¹tpienia zajmuje wyró¿nione miejsce
poœród tematów badawczych antropologii kulturowej, nie jest brudem otaczaj¹-
cym cz³owieka, ale nieczystoœci¹ naznaczaj¹c¹ jednostkê, „niebezpieczeñstwem
zagra¿aj¹cym duszy”, jak w przenoœni tytu³uje rozdzia³ Z³otej Ga³êzi Sir Frazer.

Usuniêcie zanieczyszczenia symbolicznego nie polega na reakcji na ludzkie
potrzeby higieniczne; cz³owiek w stanie nieczystym wystêpuje przeciwko w³asnej
spo³ecznoœci, gdy¿ œci¹ga na siebie z³o, „zaka¿enie” dwuznacznoœci¹ œwiêtoœci73.
W pierwotnym tabu œwiêtoœæ i nieczystoœæ splataj¹ siê ze sob¹ i trudno je od
siebie oddzieliæ, zakazy obejmuj¹ wiêc jednoczeœnie rzeczy œwiête i rzeczy nie-
czyste. Tymczasem badanie nieczystoœci w kulturze du¿ego miasta, wbrew postu-
latowi Dariusza Czaji zachowania za wszelk¹ cenê „wiary antropologów” w „za-
czarowanie” wspó³czesnego œwiata, potrzebuje innego punktu wyjœcia: takiego,
który by pozwoli³ zaj¹æ rozs¹dne stanowisko wobec tradycji magiczno-religijnych
w kulturze polskiej oraz „wszystko-archaizuj¹cych” interpretacji w antropologii
kulturowej.

Gdy rzeczywistoœæ ponadzmys³owa przestaje w ca³oœci wype³niaæ treœæ kul-
tury, badacz poœwiêcaj¹cy swoj¹ uwagê nieczystoœci symbolicznej, zanieczyszcze-
niu metafizycznemu, zostaje zmuszony do wycofania siê na obrze¿a poznania psy-
chologicznego, do symbolicznej i komunikacyjnej warstwy kultury, bo tam jeszcze
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zdo³a doszukaæ siê rozmaitych „ludowych” b¹dŸ „reliktowych” waloryzacji ma-
giczno-religijnych. Istotnie, konsekwentnie analizuj¹c symbole, mo¿na w z³o¿o-
nych figurach interpretacyjnych omijaæ „niezrêczny” konkret fizyczny. „Mo¿e wci¹¿
¿yjemy w œwiecie zaczarowanym?” – takie pytanie, retoryczne dla siebie samego,
stawia Dariusz Czaja. Wysuwaj¹c postulat niewycofywania siê refleksji kulturo-
znawczej z „religioznawczych” pozycji wyznaczonych lektur¹ Mircea Eliadego,
wyra¿a opiniê:

Z tego punktu widzenia wydaje mi siê, ¿e Eliadowskie zalecenie, by szukaæ „mitologii
oraz teologii przyczajonej w najbardziej nawet nijakim ¿yciu cz³owieka wspó³czesnego”,
wci¹¿ jest poznawczo twórcze i otwiera nowe horyzonty, a w ka¿dym razie jest daleko
ciekawsze ni¿ nieustaj¹ca gadanina o w³adzy simulacrów74.

To Eliade wprowadzi³ do nauki o kulturze myœlenie, które uczy uznawaæ
sacrum i profanum za dwie sfery jednej rzeczywistoœci. Dlatego „œwiêta nieczys-
toœæ”, nieczystoœæ symboliczna, tak ³atwo wkrada siê do postrzegania doczesnoœci
w interpretacji antropologicznej75. Jak wolno s¹dziæ, reakcj¹ na d³u¿¹c¹ siê w Pol-
sce – i na ca³ym obszarze za ¿elazn¹ kurtyn¹ – „rewolucjê strukturaln¹” okazuje
siê etnograficzny idealizm. O ile pocz¹tkowo by³ to idealizm obiektywny w ba-
daniach kultury tradycyjnej, o tyle po wolnoœciowym prze³omie 1989 r. przerodzi³
siê w swoisty transcendentalny realizm w badaniu teraŸniejszoœci. Przeobra¿enia
ustrojowe w Polsce przyœpieszy³y procesy modernizacyjne i „odczarowywanie”
kultury, ale to nie znaczy – i tu zgoda z Dariuszem Czaj¹ – ¿e spo³eczna samo-
wiedza osi¹gnê³a stan, do którego opisu przylega³yby bez ¿adnych restrykcji kate-
gorie postmodernistyczne. Tropienie zamiast rzeczy miejsc czy czynnoœci pod-
niesionych do rangi sacrum, przejawów symulacji, by³oby równie ja³owe.

W moim przekonaniu nie nale¿y ulegaæ tendencji do ogl¹dania siê wstecz ku
tzw. starowiekom i metaforyzowania w analizach i interpretacjach rzeczywistoœci
ju¿ uprzednio zmetaforyzowanej. Doszukiwanie siê wszêdzie „niezbitych” twier-
dzeñ myœlenia symbolicznego i teologii prowadzi do retrogresji i uproszczenia
warsztatu. Kiedy wyczerpa³y siê symbole pochodzenia religijnego, bo zast¹pi³y je
ogólne oczekiwania etyczne, i zatar³y siê przekonania wyrastaj¹ce z pierwotnych
systemów wierzeñ, wy³oni³a siê nowa p³aszczyzna kulturowych i historyczno-
-kulturowych porównañ. W jej obrêbie nie dochodzi ju¿ do ³¹czenia metafizyki
i brudu. Zamiast pierwiastków sacrum i reliktów magii w ludzkim myœleniu wraz
z przypisanymi im retorykami s³u¿¹cymi do opisu danego doœwiadczenia na zna-
czeniu zyskuj¹ zmienne morfologiczne typy relacji miêdzyludzkich i ró¿norako
modelowane przez nie spo³eczne podejœcie do czystoœci.

W ramach tego typu relacji, co zademonstrowa³a Mary Douglas za pomoc¹
teorii zak³adaj¹cej zró¿nicowanie uk³adów kontroli spo³ecznej i kategorii kulturo-
wych, z gromad¹ krajowców z Afryki mo¿na skonfrontowaæ grupê apostatów ze
wspó³czesnej sekty b¹dŸ obywateli dziewiêtnastowiecznej purytañskiej Szwecji
z krajowcami z Nowej Gwinei. Tak¿e we wspó³czesnym chrzeœcijañstwie, chocia¿
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wed³ug dogmatu Duch Bo¿y przenika ca³y œwiat, wierzenia religijne nie sprawuj¹
bezwzglêdnej kontroli nad „tu i teraz” cz³owieka. Nie ma wszak¿e drogi powrotu
do pierwotnego stanu idealnego, w którym wystêpowa³yby jasno wyznaczone
granice miêdzy czystoœci¹ a nieczystoœci¹ i w którym spo³eczeñstwo literalnie
by³oby Bogiem, a Bóg transcendencj¹ tego, co jednostkowe.

„Antropologiê nieczystoœci” interesuje proces przemiany „cywilizacji studni”
w sieciow¹ „cywilizacjê wodoci¹gu” – przemiany dokonuj¹cej siê na skraju –
siêgnê po okreœlenia proponowane przez Janusza Barañskiego – „ery podmiotu”
i „ery przedmiotu”76. Na poziomie ¿ycia codziennego jest to przejœcie od „naczyñ
wygódkowych” do toalety wydzielonej i ³azienki domowej. Od ubikacji urz¹-
dzanych „na do³ach” i „na beczkach” do miski klozetowej z górnop³ukiem. Od
rynsztoków do pomp i kolektorów. Od wywo¿enia nieczystoœci fizycznych becz-
kami za miasto do sp³awiania ekskrementu podziemnymi kana³ami do rzeki.
Punkt wyjœcia do badania nieczystoœci w kulturze miasta znajduje siê w miejscu,
w którym oprócz narracji etnograficznej urywa siê rekonstrukcja historii obyczaju,
wiêc tam, gdzie nauka oddziela siê od antecedencji mitycznych, „puryfikacja” zaœ
staje siê zadaniem technicznym i higienicznym, niemo¿liwym do wykonania bez
odpowiedniej infrastruktury miejskiej. Zwa¿my, ¿e u Norberta Eliasa najm³odsza
Ÿród³owa ilustracja przemian w postawie wobec potrzeb naturalnych pochodzi
z 1768 r. Rekonstrukcjê historii czystoœci Georges Vigarello koñczy w Czystoœci
i brudzie na powstaniu mieszczañskiej ³azienki na samym pocz¹tku XX w. W His-
torii zdrowia i choroby zapuszcza siê w drug¹ po³owê wieku XX, jednak robi to
w formie konspektu w ostatnim rozdziale, a nie monumentalnej analizy mate-
ria³u Ÿród³owego. Pewnym wyj¹tkiem jest w tym wzglêdzie popularnonaukowa
Historia brudu autorstwa Katherine Ashenburg, w dwóch koñcowych rozdzia³ach
odnosz¹ca siê do faktografii z lat 1900–200777. Natomiast etnograficzne analizy
Zbigniewa Libery opieraj¹ siê przede wszystkim na dostêpnych „zbiorach wia-
domoœci do antropologii krajowej”, zatem bez w¹tpienia do antropologii kultury
tradycyjnej78.

Przed za³o¿eniem kanalizacji zanieczyszczenia fizyczne jawnie nale¿¹ do miej-
skich niebezpieczeñstw: „co trzeba” wylewa siê z rynsztoka, w ludzkie odchody
mo¿na wdepn¹æ w bramie albo zostaæ oblanym na klatce schodowej zawartoœci¹
nocnika. Gdy jednak, jak mówi Douglas, brud zostaje relegowany do podziemnej
sieci, powoli zmienia siê te¿ postrzeganie miejskich niebezpieczeñstw, stosunek
do latrynaliów stopniowo uwalnia siê od obaw podszytych metafizyk¹79. Trzeba
przyj¹æ za oczywistoœæ, ¿e w unowoczeœniaj¹cym siê mieœcie tzw. sacrum znika ze
sfery nieczystoœci. Woda bie¿¹ca z kranu nie ma bogatego duchowego œwiata80.
Co wszak¿e nie znaczy, ¿e idea œwiêtoœci zostaje uniewa¿niona. Wraz z otwarciem
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siê spo³eczeñstwa na ró¿norodnoœæ stylów wiedzy nastêpuje „przesuniêcie w u¿y-
ciu œwiêtej nieczystoœci”81. Jest wci¹¿ mo¿liwe wykorzystywanie teorii o potêdze
anomalii kulturowych, lecz jako narzêdzi do relatywizowania „œwiêtoœci” usta-
nawianych przez nowoczesne dyskursy82.

A¿ do wybuchu drugiej wojny œwiatowej mo¿na w Warszawie obserwowaæ
rozrost nowoczesnej sieci kanalizacyjnej i podnoszenie siê poziomu us³ug oczysz-
czania, mimo ¿e z powodu niekorzystnych uwarunkowañ politycznych i gos-
podarczych procesy spo³eczno-modernizacyjne przebiegaj¹ stosunkowo powoli.
Nie brakuje œwiadectw protagonistów rozwoju kultury sanitarnej: pisarzy (naj-
pierw Henryka Sienkiewicza i Boles³aw Prusa, potem Stefana ¯eromskiego, Marii
Kuncewiczowej, Melchiora Wañkowicza), dzia³aczy spo³ecznych (na przyk³ad sku-
pionych wokó³ czasopisma higienistów „Zdrowie” i „Przegl¹du Technicznego”)
oraz œwiat³ych „komisarzy” miasta (Sokratesa Starynkiewicza, Stefana Starzyñ-
skiego). Tak¿e wœród mieszkañców dzielnic trzeciorzêdnych, co pokazuj¹ przed-
wojenne reporta¿e wydane przez Józefa Koskowskiego, znajdziemy œwiadectwa
wiedzy zak³adaj¹cej istotnoœæ nowych rzeczy czyszcz¹cych. Dziewczyny z pro-
wincji szukaj¹ pracy u pañstwa bêd¹cych w³aœcicielami lokalu ze skanalizowan¹
³azienk¹.

Miasto zmiecione podczas drugiej wojny œwiatowej z powierzchni ziemi, uni-
cestwione, zostaje odbudowane. Odgruzowywaniu i odbudowie Warszawy to-
warzyszy zbrojenie ulic, tj. zak³adanie podziemnych instalacji. Powstaj¹ warunki
do zapewnienia us³ug komunalnych o zasiêgu du¿o szerszym ni¿ przed wojn¹.
Nie ma tu miejsca na oszacowanie, w jakim stopniu komfort coraz powszech-
niejszego w Warszawie w drugiej po³owie XX w. dostêpu do wody bie¿¹cej, ska-
nalizowanej ³azienki czy toalety i regularne opró¿nianie podwórzowych (osiedlo-
wych) œmietników podŸwignê³y standardy chêdogiego, ale ubogiego ¿ycia co-
dziennego; niew¹tpliwie innowacje te stanowi³y ³atw¹ po¿ywkê dla propagandy
sukcesu. Wa¿ne, ¿e tzw. trudnoœci aprowizacyjne nie zahamowa³y przedostawania
siê do masowego u¿ytku zestawu nowoczesnych przedmiotów czyszcz¹cych, nie-
przydatnych bez w³¹czenia w system us³ug komunalnych, które jeszcze w latach
trzydziestych zdawa³y siê niedostêpnym mieszczañskim luksusem. Wa¿ne, ¿e
conocnych wyjazdów polewaczek z MPO na liczne ulice Warszawy nie powstrzy-
mywa³y paliwowe deficyty. Dzisiaj zmywane wod¹ s¹ tylko wybrane ulice, „re-
prezentacyjne” i „reprezentatywne”, z zalecon¹ przez w³adze miejsk¹ minimaln¹
czêstotliwoœci¹, wynikaj¹c¹ z obliczeñ ekonomicznych i wolno-konkurencyjnego
przetargu na dostawy us³ug publicznych. MPO na przyk³ad w wyniku przetargu
oczyszcza tylko piêæ sporód istniej¹cych jedenastu rejonów. Polewanie odbywa siê
raz na dwa tygodnie (tj. ka¿da z „wylosowanych” tras podlega nocnym czynnoœ-
ciom sanitarnym co czternaœcie dni), a mechaniczne zamiatanie ma miejsce raz
na tydzieñ83.

Badania historyków idei zdaj¹ siê uwiarygodniaæ opiniê, ¿e z ¿yciem w mieœcie
wi¹za³y siê realnie wy¿sze standardy. Jak pisze El¿bieta Kaczyñska:
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Od schy³ku XIX wieku w Polsce przejœcie ze wsi do miasta uwa¿ane jest za ¿yciowy
sukces – nawet ciasne mieszkanka zapewnia³y lepsze ¿ycie ni¿ dom na wsi. Do czasu,
kiedy zelektryfikowano wreszcie ostatnie wsie, w miastach kilka pokoleñ wyros³o ju¿
w œwietle elektrycznym, korzysta³o z kanalizacji, wodoci¹gów i gazu84.

Dla porównania – w opisywanej przez Andrzeja Mencwela pó³nocnomazo-
wieckiej wsi:

[...] œwiat³o elektryczne za³o¿ono dopiero w latach piêædziesi¹tych, a strzechy zaczêto
zamieniaæ na papê i eternit w szeœædziesi¹tych [XX w.]. Dachówka i blacha by³y tu
nadal za drogie85.

Unowoczeœnienie warszawskiej infrastruktury w latach powojennych nie za-
pobieg³o spo³ecznemu przyzwoleniu na praktyki spoza miejskiego porz¹dku rze-
czy. Tezê, sformu³owan¹ dla warunków ¿ycia w Europie Zachodniej, która g³o-
si, ¿e powstawanie du¿ych miast poci¹ga za sob¹ stopniowy rozwój kultury asep-
tycznej, kultury brudu niewidocznego, warszawski materia³ empiryczny potwier-
dza z zastanawiaj¹cym oporem86. We wspó³czesnym polskim mieœcie wzorce po-
stulowane, a nawet usankcjonowane w sensie administracyjno-legislacyjnym
nie s¹ bezwzglêdnie realizowane. Kontrola spo³eczna przez rzeczy, urz¹dzenia
i technologie czyszcz¹ce, niedomaga z przyczyn mentalnych, których dociekam w tej
ksi¹¿ce.

Dlaczego wiedza mieszkañców Warszawy nie objê³a europejskich, aseptycz-
nych standardów czystoœci i kultury sanitarnej? Dlaczego standardy odpowia-
daj¹ce kulturze sanitarnej du¿ego nowoczesnego miasta nie wspó³tworz¹ w War-
szawie wspólnej klasyfikacji, jednego schematu postrzegania? Mówi¹c w upro-
szczeniu i wzoruj¹c siê na stylistyce wypowiedzi francuskich historyków, miejsca
o fekalnej, odrzucaj¹cej atmosferze zapachowej powstaj¹ przy pryncypalnych uli-
cach Warszawy. Rzeczy brudne czêsto poniewieraj¹ siê nie tylko na peryferiach
miasta, lecz tak¿e na œródmiejskich podwórzach, jawnie podwa¿aj¹c wdro¿one
ustawy i regulaminy porz¹dkowe w za³o¿eniu kryminalizuj¹ce nieprzestrzeganie
zasad czystoœci na wzór zachodnioeuropejski. Zaznacza siê brak toalet publicz-
nych. Wobec tego nieskrêpowane za³atwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach
do tego nieprzeznaczonych – w bramach, za³omach, pod drzewem, altank¹ œmiet-
nikow¹ – nie tylko przez przedstawicieli grup mieszkañców znanych z ignoro-
wania regu³ porz¹dku publicznego i sk³onnoœci do czynów prawo³omnych, zdaje
siê milcz¹co usprawiedliwiane przez przechodniów – przez wspó³obywateli.

Niezale¿nie od tego, ¿e w Warszawie kontrola spo³eczna przez rzeczy czysz-
cz¹ce zawodzi, badanie brudu i odpadów w kulturze miasta nie wpisuje siê w bê-
d¹ce en vogue wizje spo³ecznego zaanga¿owania studiów kulturowych87. Badacz
kultury sanitarnej stanowczo nie powinien rozstrzygaæ na przyk³ad tego, czy
Warszawie wolno „ju¿” uchodziæ za nale¿ycie „wyczyszczon¹”. Dostarcza za to
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przes³anek i argumentów, dziêki którym mog¹ byæ na ten temat formu³owane
szczegó³owe opinie. Jednak gdy antropologowie formu³uj¹ tezy i wnioski dopiero
po przeprowadzeniu systematycznych badañ terenowych (tzw. Ÿród³a terenowe s¹
dla nich teoriotwórcze), socjologowi i historykowi kultury wolno pos³u¿yæ siê tez¹
badawcz¹ formu³owan¹ na zastanych podstawach teoretycznych. Przybli¿am tê
hipotezê w nastêpnym podrozdziale. Historia kultury, z czego dobrze zdawali
sobie sprawê Norbert Elias i Fernand Braudel, opiera siê w sposób nieunikniony
na „strukturach”88.

Sto³eczne nieporz¹dki

Maksyma, któr¹ w Czystoœci i zmazie pos³u¿y³a siê Mary Douglas, brzmi: dirt is
matter out of place. W jej œwietle nieczystoœci fizyczne mieszcz¹ siê w formule
„bycia nie na miejscu”. „Czyste przedmioty to takie, które nie nosz¹ œladów
innych czynnoœci i nie zdradzaj¹ problemów z utrzymaniem granic miêdzy
kategoriami”89. Badaczka dostrzeg³a, ¿e problemem nie mniej donios³ym od nie-
czystoœci symbolicznej s¹ zanieczyszczenia materialne i rzutowa³a swoj¹ tezê na
wspó³czesnoœæ.

Reprezentatywnym œwiadectwem recepcji w Polsce maksymy – czêœciej samej maksymy niŸli teorii
Mary Douglas – jest analiza maj¹ca za cel ustalenie, czy kultury bakterii zawarte w jogurtach,
dostrze¿one spo³ecznie za poœrednictwem reklamowego sloganu, s¹ z kulturowego punktu widzenia
rzeczywiœcie czyste i bezpieczne. Marek Rokita dochodzi do nastêpuj¹cego wniosku:
W jogurcie nie ma miejsca dla przypadkowych drobnoustrojów. Ka¿dy z nich jest efektem celowego
dzia³ania cz³owieka, który „zaszczepia” wyja³owione mleko. [...] bakterie jogurtowe s¹ czyste dla-
tego, ¿e s¹ na swoim miejscu, o czym w stu procentach zadecydowa³ cz³owiek. Zatem to celowoœæ
ludzkiego dzia³ania uczyni³a je czystymi. Pasteryzacja strukturalnie odgrywa tu tê sam¹ rolê, która
mog³aby przypaœæ magicznemu zaklêciu90. Cenne jednak, ¿e analizê tê wieñczy stwierdzenie dowo-
dz¹ce niewielkiego zainteresowania antropologów nieczystoœciami i odkrycie nowych terenów ba-
dañ: Pojawia siê tu jeszcze jedno wa¿ne pytanie: czy ten wniosek, logiczny w wypadku jogurtu, daje
siê uogólniæ, czy ka¿da rzecz zawdziêczaj¹ca cz³owiekowi i jego rozumnemu dzia³aniu swoje miejsce
na Ziemi jest czysta? Co mo¿na powiedzieæ o œmieciach wyrzuconych na wysypisko albo nawet do
przydro¿nego rowu?

W tekœcie Œrodowiska zagro¿one na samym pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych,
opublikowanym w tym samym czasie, co ksi¹¿ka Symbole naturalne, Mary Doug-
las pisze, ¿e dyskurs ekologiczny w istocie odpowiada stanom spo³ecznego za-
gro¿enia. Nieskategoryzowane odpady nawarstwiaj¹ siê, gdy wspólnota jest
s³aba:
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Spo³ecznoœæ nadaje swemu œrodowisku wiarygodnoœæ. Kiedy brak wspólnoty, niepo-
klasyfikowane odpady piêtrz¹ siê wokó³, truj¹ce wyziewy zanieczyszczaj¹ powietrze
i wodê, jedzenie ulega ska¿eniu, jakieœ obrzydlistwa zas³aniaj¹ niebo. Atakuj¹c wszyst-
kie zmys³y, zanieczyszczenia burz¹ nasz¹ pomyœln¹ egzystencjê91.

Podczas gdy Douglas nie ¿ywi w¹tpliwoœci co do tego, ¿e spo³ecznoœci „nie-
plemienne” nie potrafi¹ w swoim otoczeniu tolerowaæ nieczystoœci fizycznej,
w Warszawie odchody psów tamuj¹ce dojœcie do Wydzia³u Spraw Obywatelskich
Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego nie zak³ócaj¹ niczyich kategorii poznaw-
czych, jak gdyby stanowi³y sta³y sk³adnik chodnika. Mam na myœli gmach wzno-
sz¹cy siê nieopodal przeciêcia Kruczej i Wilczej. Po tej drugiej ulicy, jak wykazuje
autopsja mieszkañca Œródmieœcia Po³udniowego, czêsto niepodobna spacerowaæ
inaczej, ni¿ klucz¹c miêdzy psimi odchodami. Spomiêdzy rzeczy nieczystych wy³a-
nia siê „trzecia ewentualnoœæ”.

W utartej strukturalistycznej interpretacji Edmunda Leacha koncepcja tabu
Mary Douglas jest teori¹ zbudowan¹ na logicznej zasadzie ambiwalencji. Diagram
Vena, którym pos³uguje siê Leach jako graficzn¹ ilustracj¹ maksymy Douglas,
zapo¿yczonej podobno od lorda Chesterfielda, uwzglêdnia dwie wartoœci pojêcio-
we: „A” (Ten Œwiat doczesnego doœwiadczenia) i „nie-A” (Inny Œwiat odwróco-
nego doœwiadczenia). To wiêc, co znajduje siê miêdzy nimi, w „strefie granicznej”,
na mocy kulturowych prawid³owoœci strukturalnych, podobnie jak logiki dwuwar-

Nie tylko Œródmieœcie walczy ze wstrêtnymi przeszkodami na trotuarach. Na zdjêciu z 2009 r.
administracja warszawskiego blokowiska w dos³owny sposób usi³uje wyegzekwowaæ zachowanie
czystoœci spacerowej dró¿ki od licznych w³aœcicieli psów (fot. Roman Chymowski)
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toœciowej, staje siê przedmiotem tabu. Nieczystoœci w Warszawie wydaj¹ siê tym-
czasem rozsadzaæ tak pojmowan¹ przez antropologa dwuznacznoœæ: ludzie nie
stroni¹ od brudu konsekwentnie ani konsekwentnie nie stosuj¹ wobec niego
nadzwyczajnie surowych zakazów92. W nowej (z 1999 r.) przedmowie do Ukrytych
znaczeñ znajduje siê interesuj¹cy przypis, w którym odwo³ywanie siê Leacha do
koncepcji tabu jako „lêku przed anomali¹” klasyfikacyjn¹ Douglas przedstawia
jako naiwnoœæ:

[...] Edmund Leach rozwin¹³ teoriê zanieczyszczeñ, maj¹c¹ charakter psychologicznej
teorii wrodzonoœci, która umieszcza œwiêtoœæ w obrêbie anomalii. By³o to naiwne, jako
¿e zasad s³u¿¹cych wykrywaniu anomalii dostarczy³a jego w³asna kultura93.

Przy okazji dodam, ¿e to w³aœnie „odwo³ywanie siê” zasugerowa³o polskiemu
badaczowi, Zbigniewowi Liberze, istnienie rzekomo spójnego „typu dowodzenia
ulubionego przez Brytyjczyków”94.

Warszawskie nieczystoœci plasuj¹ siê „nie na swoim miejscu”, jednak nie s¹
traktowane przez Warszawian jak rzeczy tabu w spo³ecznoœci tradycyjnej ani jak
niebezpieczne wyj¹tki, „potwory do przegnania” z utartych sposobów myœlenia.
S³awetne „magistrackie porz¹dki”, bêd¹ce w latach trzydziestych XX w. syno-
nimem chaosu w gospodarce miejskiej i degrengolady samorz¹dnoœci, wkrad³y siê
do porz¹dku rzeczy w kulturze sanitarnej. Wspó³czeœnie, tu¿ obok rzeczy w œwia-
domoœci cz³onków ma³ych spo³ecznoœci lokalnych naprawdê ob³o¿onych tabu,
dwuznacznych, „progowych”, wystêpuj¹ w miastach rzeczy niepoklasyfikowa-
ne, jakby pominiête, oderwane od siatki obowi¹zuj¹cych kategorii, tworz¹ one
rodzaj anomalii wyja³owionej czy neutralnego tabu, niebêd¹cego ju¿ ¿adnym
„mglistym roztworem œwiêtoœci i nieczystoœci” ani te¿ czymœ nie na swoim miej-
scu w sposób obrzydliwy lub nie do zaakceptowania95. Nieco wiêc przypominaj¹
niegroŸne odpady-rupiecie (inoffensive junk) w semiotycznym rozumieniu Jonatha-
na Cullera, brudy bez brudu, rzeczy uplasowane miêdzy skoñczonoœci¹ a trwa-
niem96. Jednak w przypadku Warszawy te niepoklasyfikowane rzeczy, wbrew in-
tuicjom Cullera, nie s¹ wpisywane w nadaj¹cy gwarancje bezpieczeñstwa, bez-
wonnoœci, znakowy kontekst kolekcji, zbieractwa, mechanizmów kszta³towania
pamiêci. Ka³u le¿¹cego na trotuarze, na którym poœlizgn¹³ siê niejeden obywatel
miasta, nikt nie zechce zapamiêtaæ ani nikt nie „zbierze”. Nie jest on kolekcjono-
walny (collectible)97. Œmiecie przylegaj¹ce do przepastnych witryn eleganckiej ga-
lerii handlowej nie nadaj¹ siê do ogl¹dania i artystycznej rekultywacji, chocia¿
wspó³czeœni badacze namawiaj¹ do tego, by ulicê postrzegaæ tak jak dzie³o sztuki,
ogl¹daæ i smakowaæ wszystkimi zmys³ami ka¿d¹ najmniejsz¹ cz¹stkê tego „dzie-

40 Czêœæ pierwsza. W STRONÊ „ANTROPOLOGII NIECZYSTOŒCI”

92
92 Por.: Leach Edmund, Kultura i komunikowanie. Logika powi¹zañ symbolicznych, t³um. Micha³ Buchow-
ski, [w:] Edmund Leach, Algirdas Julien Greimas, Rytua³ i narracja, Warszawa 1989, s. 68–70 (diagram
na s. 84).
93
93 Mary Douglas, Ukryte znaczenia, s. 24.
94
94 Zob.: Zbigniew Libera, Rzyæ, aby ¿yæ..., s. 16.
95
95 Zob.: Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, s. 54.
96
96 Por.: Jonathan Culler, Teoria œmieci, t³um. Blanka Brzozowska, „Kultura Wspó³czesna” 2007, nr 4
(numer tematyczny Odpady w kulturze / kultura odpadów).
97
97 Por.: tam¿e.



³a”. Nieczystoœci fizyczne istniej¹ mocno i prawdziwie, s¹ znakiem prawdy spoza
œwiata tekstów i estetyki98.

W stolicy przechodnie z upodobaniem pozostawiaj¹ „podrêczne” odpadki we
wnêkach okiennych „Galerii”, du¿ego salonu fotograficznego na ulicy Marsza³-
kowskiej, urz¹dzonego w pomieszczeniach nale¿¹cych niegdyœ do Centrum Czes-
kiego99. Na pytanie znanej reporterki, czy ludzie w gminie Zatory na Mazowszu
widz¹ walaj¹ce siê wszêdzie œmieci, wójt – w roku 1999 – odpowiada:

Myœlê, ¿e ju¿ przywykli. Nie wiem, jak d³ugo musimy czekaæ, ¿eby w narodzie by³a
tradycja wyrzucania papierka do œmietnika. Jest tendencja, ¿eby wyrzucaæ, gdzie po-
padnie100.

Skoro, jak powiada Mary Douglas, ka¿da rzecz pozostawiona nie na swoim
miejscu powoduje zanieczyszczenie, to do zdefiniowania, czym w danej kulturze
jest brud, nieczystoœæ b¹dŸ nieporz¹dek, potrzeba, a¿eby rozwa¿ane rzeczy zna-
laz³y siê wczeœniej na swoich prawid³owych miejscach. Wynika st¹d, ¿e jeœli,
w nastêpstwie na przyk³ad niepomyœlnych okolicznoœci spo³eczno-historycznych,
rozpatrywane rzeczy nie zostan¹ uprzednio uporz¹dkowane w sposób systema-
tyczny, dobitnie, wed³ug dostatecznie eksplicytnego wzorca, czy to kosmologii
w spo³ecznoœciach tradycyjnych, czy to „œwiata prze¿ywanego” w spo³eczeñstwach
rozwiniêtych, ró¿norakie anomalie, bêd¹ce w kulturach stanu pierwotnego przed-
miotem silnych tabu, zatracaj¹ spo³eczn¹ istotnoœæ i zacieraj¹ swoj¹ wyrazistoœæ
w ¿yciu codziennym. Wolno dlatego przypuszczaæ, ¿e we wspó³czesnej Warszawie
zjawiska kultury sanitarnej – dostrze¿one przez œrodki masowego przekazu do-
piero na pocz¹tku XXI w. – s¹ w³aœnie konsekwencj¹ takiego obrotu spraw.

Chwiejnoœæ w kategoryzacjach kultury sanitarnej niekiedy wyœmienicie diagnozuje potoczny ¿art,
w tym tak¿e gazetowy „micha³ek”, humor obrazkowy. W „Kulisach”, kolorowym dodatku do „¯ycia
Warszawy” z 26 listopada 2004 r. (nr 47), w dziale Kraj bez kulis w rubryce Przysz³o poczt¹... znajduje
siê fotografia przedstawiaj¹ca dwa stare klozety w funkcji wtórnej, wykorzystane jako donice ogro-
dowe. Wyjœciowy cel przedmiotu zosta³ ca³kowicie przes³oniêty przez ostatnie uprawdopodobnione
jego u¿ycie. Obok tych „kwietników” zamieszczono w „¯yciu” notatkê pod tytu³em Kradn¹ wloty do

studzienek. Nie³atwo wiêc ustalaæ, co w polskiej obyczajowoœci jest „na miejscu”, gdy podstawowe
rzeczy czyszcz¹ce bywaj¹ frywolnie przedstawiane jako s³u¿¹ce do czegoœ innego, dzia³aj¹ce we-
wn¹trz „nie-swoich” ca³oœci, œwietnie wkomponowane w nowe miejsce.

Wiek XX w kulturze sanitarnej Warszawy rozpoczyna uruchomienie w 1886 r.
nowoczesnej sieci wodoci¹gów i kanalizacji, wyprzedzaj¹cej technologicznie podo-
bne instalacje komunalne na obszarze imperium rosyjskiego. Gdy piszê w tej pracy
o „nowoczesnoœci”, nie odwo³ujê siê do periodyzacji wielkich epok filozoficznych,
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lecz podkreœlam cezurê w dziedzinie in¿ynierii miejskiej, gospodarki komunalnej
i spo³ecznej wiedzy o latrynaliach. Budowê Stacji Filtrów w Warszawie zainicjowa³
wprawdzie genera³ Sokrates Starynkiewicz, formalnie przedstawiciel rosyjskich
w³adz zaborczych, „azjatyckiego potwora”, lecz autor projektu i jego wykonawca
– William Lindley i jego syn, William Heerlein Lindley – byli europejskimi, ze
wszystkiego tego kulturowymi konsekwencjami, s³awami in¿ynierii i moderni-
zatorami.

Stopniowa rozbudowa systemu oczyszczania Warszawy z fekaliów stworzo-
nego przez Lindleyów, w sferze kategorii kulturowych sprzyjaj¹cego „odczarowa-
niu” ekskrementu i odró¿nieniu w kulturze sanitarnej nieczystoœci p³ynnej (œcie-
ku) od sta³ej (œmieci), na³o¿y³a siê na pozosta³e procesy rozwoju miasta i jego
spo³ecznoœci. Do koñca lat trzydziestych ubieg³ego stulecia pomyœlnie kszta³to-
wa³a siê nowa wiedza o oczyszczaniu, zauwa¿alny by³ postêp technologiczny.
Zak³ócenia tych procesów podczas pierwszej wojny œwiatowej nie sposób porów-
naæ z tym, co sta³o siê w latach czterdziestych. Druga wojna œwiatowa nie tylko
spowodowa³a zerwanie ci¹g³oœci cywilizacyjnej, lecz dla Warszawy oznacza³a tak¿e
fizyczne zniszczenie tkanki miejskiej, eksterminacjê miasta.

Po wojnie wszystko trzeba by³o zbudowaæ od nowa. By³o to wszak odtwarza-
nie miasta – nie tylko w znaczeniu urbanistycznym, lecz przede wszystkim tak¿e
spo³ecznym – niemog¹ce zaradziæ anomaliom. By³a to odbudowa z powa¿nym
zachwianiem klasyfikacji, swoistym poluzowaniem siatki spo³ecznie podzielanych
kategorii. Plany odbudowy i rozbudowy miasta wyznacza³a wci¹¿ mapa sieci podz-
iemnych instalacji Lindleyowskich, ale kategorie „higieny publicznej”, z myœl¹
o której sieæ zaprojektowano, zosta³y naruszone. Obni¿enie ostroœci pojêæ za-
nieczyszczenia fizycznego i oczyszczania, wypracowywanych w pierwszej po³owie
wieku, wynika³o z przemieszania systemów kategoryzacji. Stosowanie nowych
technologii, opieraj¹cych siê na kontroli przez rzeczy, przesta³o konsekwentnie iœæ
w parze z rzeczywistym unowoczeœnianiem wiedzy o oczyszczaniu. Wielkomiej-
sk¹ „cywilizacjê wodoci¹gu” zaczê³o os³abiaæ oddolne ci¹¿enie ku „prowincjo-
nalnemu” wzorcowi oczyszczania, wywo³ane zmianami politycznymi i demogra-
ficznymi, w szczególnoœci „sojuszem robotniczo-ch³opskim”. Uzasadni³ on maso-
wy nap³yw do stolicy mieszkañców wsi i wspar³ rdzeñ polskiej kultury, która „by³a
tylko na wsi, zarówno po dworach, jak i po cha³upach”101.

W dodatku jest wielce dyskusyjne, czy w Polsce Ludowej, mimo za³o¿onego
w ustroju socjalistycznym egalitaryzmu i poprawy materialnych warunków bytu,
œwiat przedmiotowy kultury sanitarnej rozwija³ siê intensywniej, bardziej ener-
gicznie ani¿eli przed wojn¹. Problemy z zaopatrzeniem w papier toaletowy i fakt,
¿e zwyk³a kostka myd³a sta³a siê atrakcyjnym prezentem, w zak³adach pracy
wrêczanym pracownicom z okazji Dnia Kobiet, sedes zaœ „robiony na eksport”
sprzedawano „spod lady”, nasuwaj¹ jednak w tej kwestii pewne w¹tpliwoœci.

Powojenna „przebudowa”, ca³oœciowa rekategoryzacja, wykluczy³a ideologicz-
nie istnienie tzw. klasy œredniej i definitywnie przekreœli³a szansê na wykrystalizo-
wanie siê w Warszawie „staromieszczañskiej” spo³ecznoœci odpowiadaj¹cej na
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skali sporz¹dzonej przez brytyjsk¹ uczon¹ typowym grupom miejskim. Zamiast
tego w XX w. ukszta³towa³ siê:

[Trwa³y] heterogeniczny œrodek miêdzy sprawuj¹cymi w³adzê (poprzez dysponowanie
aparatem pañstwowym oraz mediami) a ma³o wykszta³conym, fizycznie pracuj¹cym
„ludem” miejskim i ch³opstwem102.

W rozumieniu El¿biety Kaczyñskiej odznacza siê on tym, ¿e nie ma wspólnej
ideologii, nie pielêgnuje poczucia wspólnoty interesów ani ¿adnego poczucia to¿-
samoœci. Bardziej dosadnie ujê³a to Maria D¹browska, kiedy w diariuszu (pod dat¹
21 grudnia 1938 r.) zapisa³a, ¿e miasta, które w latach zaborów nie by³y „nasze”
– a jak wolno dodaæ, w okresie powojennym sta³y siê ekumenami wszystkich, tote¿
niczyimi – „wychowa³y poza garstk¹ wartoœciowych robotników – tylko œmier-
dz¹ce mêty”103. Bez w¹tpienia Mary Douglas mog³aby powiedzieæ, ¿e tak „przemie-
szani”, heterogeniczni mieszkañcy Warszawy mogli czuæ siê bardzo s³abo zwi¹zani
z „centraln¹ struktur¹ spo³eczn¹”. W pewnym sensie nawet nabyli cech „spo³ecz-
noœci marginesu”, ani w pe³ni wielkomiejskiej, ani zdecydowanie peryferyjnej104.

Obojêtnoœæ wobec nieczystoœci, niestarannoœæ i niedba³oœæ o porz¹dek pub-
liczny s¹ fizycznymi formami wyrazu „oddolnego przyzwolenia na niezobowi¹zu-
j¹ce traktowanie” oficjalnych norm spo³ecznych, jeœli nie oporu politycznego spo-
³ecznoœci miejskiej wobec sporadycznych prób egzekwowania wiedzy charakte-
rystycznej dla „cywilizacji wodoci¹gu” przez w³adze administracyjne. Tak bardzo
ta obojêtnoœæ zawa¿y³a na wiedzy spo³ecznej o oczyszczaniu, ¿e „wielka zmiana”,
która nadesz³a w latach dziewiêædziesi¹tych XX w., okaza³a siê nadspodziewanie
kolejn¹ „wielk¹ katastrof¹”. Przywrócenie europejskich standardów w dziedzinie
rzeczy czyszcz¹cych nie spowodowa³o ograniczenia mnogoœci zanieczyszczeñ w prze-
strzeni publicznej. Obecnie inicjowane przez instytucje samorz¹du miejskiego lub
niezale¿nie przez prasê kampanie spo³eczno-edukacyjne wydoby³y na œwiat³o
dzienne m.in. niedostatek publicznych szaletów. Spowodowa³o ten brak odgórne
przekszta³cenie w pocz¹tkach transformacji ustrojowej miejskich ubikacji w lo-
kale u¿ytkowe, g³ównie w azjatyckie bary i pijalnie piwa.

„Zamykanie” i likwidowanie szaletów w Warszawie nast¹pi³o niemal równolegle z „chiñsk¹ rewo-
lucj¹ toaletow¹”. Do 2002 r. w samym tylko Pekinie unowoczeœniono 5800 toalet. Podczas przygo-
towañ do przyjêcia miêdzynarodowej imprezy sportowej (letniej olimpiady w 2008 r.) w³adze Chiñ-
skiej Republiki Ludowej postanowi³y otworzyæ w miastach dziesi¹tki publicznych ubikacji. Kontras-
tuj¹ one z tradycyjn¹ „kultur¹ szambiarzy”, widokiem ch³opów w poplamionych mundurkach, wio-
z¹cych na wózku zaprzê¿onym w os³a dwa charakterystyczne naczynia. Cuchn¹ca zawartoœæ trafia
potem na pola, których upraw¹ zajmuje siê w Chinach czterysta milionów ma³orolnych ch³opów.
W niektórych toaletach „dla turystów” znacz¹co podniesiono komfort. „Systemy sp³ukiwania s¹
sterowane laserowo, kafelki lœni¹, a na fantazyjnych szklanych przepierzeniach widnieje dekoracja
przedstawiaj¹ca bambusowe gaje”105. Zapewne przypieczêtowaniem „rewolucji toaletowej” staæ siê
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mia³o zg³oszenie do Ksiêgi Rekordów Guinnessa szaletu miejskiego w Chongqing. 7 lipca 2007 r.
Polska Agencja Prasowa poda³a, ¿e „w œrodkowych Chinach oddano do u¿ytku najwiêkszy na œwiecie
szalet miejski”, w którym „na czterech kondygnacjach o ³¹cznej powierzchni 3 tys. metrów kwa-
dratowych rozlokowano ponad tysi¹c «stanowisk». S³uchaj¹c subtelnej muzyki czy te¿ ogl¹daj¹c
telewizjê, skorzystaæ mo¿na miêdzy innymi z fantazyjnie ukszta³towanych pisuarów”. Dotychczaso-
wa chiñska „kultura szambiarzy”, wprawdzie geograficznie odleg³a, pod koniec XIX w. stanowi³a
w Warszawie niedoœcig³y wzór dla tych mieszkañców (proletariuszy jak te¿ in¿ynierów), którzy nie
mogli znieœæ myœli o marnowaniu naturalnego nawozu i wyrzucaniu fekaliów do Wis³y106.

Ujawnia siê równie¿ przypadki usuwania pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów przez firmy asenizacyjne pod wp³ywem specjalnych monitów od wspól-
not lokatorskich walcz¹cych z ha³aœliwymi zbieraczami puszek. Tymczasem ogra-
niczanie liczby takich kontenerów staje w sprzecznoœci nie tyle nawet z euro-
pejskimi dyrektywami, ile z „mieszczañskim” zdrowym rozs¹dkiem. Gazety po-
nadto ukaza³y, ¿e w³aœciciele psów nagminne wyprowadzaj¹ je na trakty piesze
i trawniki, nie respektuj¹c jednoczeœnie „nietutejszego” obyczaju sprz¹tania po
zwierzêtach domowych brudz¹cych w przestrzeni publicznej.

„Odtr¹cenie” œmietnika ma swoje miejsce w porz¹dku wydarzeñ gminnych.
Wójt gminy Zatory relacjonuje:

Na wsi ka¿dy kawa³ek gruntu jest czyjœ i nikt nie chce mieæ œmietnika na swoim
gruncie. Prosili ju¿ o kontener – i pani so³tys ze Stawinogi, i pan so³tys ze Œlisk, ale
ca³a sprawa rozbi³a siê o to, gdzie te kontenery postawiæ107.

Proponujê jednak zatrzymaæ siê d³u¿ej przy sto³ecznym niedostatku szaletów
stacjonarnych jako problemie w tym miejscu najmocniej prowokuj¹cym do reflek-
sji. Miejsce „u¿ytecznoœci publicznej” zosta³o w Warszawie przypisane do sfery
„sprywatyzowanej”, traktowanej przede wszystkim jako komercyjna „strefa limi-
towanego dostêpu”. Ubikacje „grodzi siê”, ochrania, zamyka na klucz. Nawet
w warszawskich lokalach amerykañskiej sieci McDonald’s do toalety dopuszcza
siê jedynie tych klientów, którzy respektuj¹c regu³y „reprywatyzacji” w kulturze
sanitarnej, nie wypuszczaj¹ z r¹k aktualnego paragonu, przy wejœciu do WC
pieczo³owicie kontrolowanego przez wyspecjalizowanego pracownika. Ludzkie
potrzeby fizjologiczne bez ma³a przeliczono na wydatki klienta i porcje kalorii.

Wiedzê o tym zaczerpn¹³em z autopsji. Do restauracji McDonald’s przy Domu
Towarowym „Sezam” wst¹pi³em 21 stycznia 2005 r. Wraz z tac¹ z wybranym
przez siebie menu dosta³em resztê i paragon. Kasjer z wymuszonym, firmowym
uœmiechem poinformowa³: „A z tym paragonikiem toaleta bezp³atna!”. Pilnuj¹cy
wejœcia do ubikacji ochroniarz, w rzeczy samej, sprawdza³ kwitki, przypominaj¹c
o tym, ¿e i w restauracji typu fast-food toaleta publiczna sta³a siê elitarna i stano-
wi problem „do pokonania”. Chocia¿ zupe³nie inna ju¿ to elitarnoœæ, zmacdo-
naldyzowana. Przy stoliku obok rozsiad³a siê grupa, prawdopodobnie rodzina,
z³o¿ona z osób o powierzchownoœci delegatów ch³opskiej partii protestu, entuzjaz-
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muj¹cych siê konsumpcj¹ hamburgerów. Jakby by³a to ich pierwsza wizyta w Mc-
Donaldzie. Nie musia³em wcale wytê¿aæ s³uchu, by dowiedzieæ siê, ¿e panom ze
szczególn¹ intencj¹ zamówiono powiêkszone zestawy – w myœl niedyskretnie
wyg³oszonej przez panie na stronie m¹droœci, ¿e „nierobotny jest póŸniej ten, kto
je leniwie”108.

Gdzieœ na boczny plan zosta³ zepchniêty fakt, ¿e powszechny dostêp do wy-
godnej, higienicznej toalety jest jednym spoœród niewielu autentycznie nie-pro-
pagandowych priorytetów globalnych. Z Dniem Kobiet, Dniem Chorych na AIDS
czy Œwiatowym Dniem bez Papierosa coraz powa¿niej konkuruje Miêdzynarodowy
Dzieñ Toalety (World Toilet Day), wyznaczony na 19 listopada.

Pomys³odawc¹ Miêdzynarodowego Dnia Toalety i g³osicielem idei jest World Toilet Organization,
za³o¿ona przez obywatela Singapuru, Jacka Sima. „WTO bazuje g³ównie na wolontariuszach, ale do
kwestii czystoœci w toaletach podchodzi œmiertelnie powa¿nie, podobnie jak w³adze rygorystycznego
Singapuru. To, ¿e tamtejsze ustêpy publiczne nale¿¹ do najczystszych na œwiecie, bierze siê poniek¹d
st¹d, ¿e za niespuszczenie wody po sobie grozi sroga kara. Zdarza siê to jednak rzadko, gdy¿
w wiêkszoœci singapurskich toalet zainstalowane s¹ automatyczne sp³uczki”109. Powstaniu takiej
miêdzynarodowej organizacji, maj¹cej obecnie delegatury w ponad piêædziesiêciu krajach, towa-
rzyszy³a g³êboka œwiadomoœæ tego, ¿e wiêcej ni¿ po³owa ludnoœci œwiata ¿yje w nieodpowiednich
warunkach sanitarnych („Poor toilet condition is a worldwide problem. More than half of the world
population has no proper sanitation”). Polska do WTO nie przyst¹pi³a! Jack Sim stara siê uœwiadomiæ
opinii miêdzynarodowej, ¿e cz³owiek przeciêtnie odwiedza ubikacjê dwa i pó³ tysi¹ca razy w ci¹gu
roku. Znaczy to, ¿e trzy lata ze statystycznego ludzkiego ¿ycia up³ywaj¹ w toalecie110.

Na przyk³adzie amerykañskich barów szybkiej obs³ugi w stolicy Polski widaæ,
¿e z koñcem XX w. spo³ecznoœæ warszawska przekszta³ci³a siê w œrodowisko o do-
syæ enigmatycznych, w¹tle zarysowanych granicach i zasadach organizacji w za-
kresie czystoœci publicznej. „Sprywatyzowany” i pilnie strze¿ony klozet buduje
zabezpieczenie przed „niechcianymi interesantami w spo³eczeñstwie, w którym
zanik³y ju¿ inne bariery”111. Zabezpiecza przestrzeñ publiczn¹ przed tymi wszyst-
kimi, którzy wprowadziliby do niej nadmiar „anarchii”, wykrêcili krany, wymon-
towali pojemnik z myd³em w p³ynie, ukradli rolkê papieru toaletowego, œciany
pomazali ka³em b¹dŸ niechybnie woko³o nabrudzili, tak jak bezdomni, którzy do
bezp³atnych toalet czêsto przekradaj¹ siê po to, ¿eby siê odœwie¿yæ i umyæ nie
tylko nogi. Przyk³ad ten pokazuje zarazem, ¿e do takiej formy organizacji dokona³
siê specyficzny przeskok. Nie dezaktualizuje siê myœl zapisana przez Andrzeja
Mencwela pod koniec lat siedemdziesi¹tych XX w.: „Mieszkamy bowiem ju¿ w me-
tropolii, ale jeszcze nie umiemy w niej ¿yæ; ¿yjemy w niej, ale nie umiemy sobie
z ni¹ poradziæ”112. Niegospodarnoœæ, dewastacja, zniechêcenie do wspó³dzia³ania,

1. NIECZYSTOŒCI, ANTROPOLOGIA, WARSZAWA 45

108
108 Cytat wed³ug notatek w³asnych (poœród których tak¿e zachowa³ siê paragon z 21 stycznia 2005 r.,
opiewaj¹cy na 12 z³ 50 gr).
109
109 Zob.: Jacek Pawlicki, Równoœæ, wolnoœæ, toaleta..., „Du¿y Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej”,
14 marca 2004.
110
110 Zob.: portal WTO, www.worldtoilet.org (zak³adka „Public Education”).
111
111 Mary Douglas, Profile kultury, t³um. Ewa Klekot, [w:] Badanie kultury..., s. 162.
112
112 Andrzej Mencwel, Widziane z do³u, s. 13.



bezkarnoœæ „obszczymurków” s¹ objawami nieprzystosowania do ¿ycia w wielkim
mieœcie. Nadal têskno nam za oczywistoœci¹ i przejrzystoœci¹ regu³, podczas gdy
œwiatowi teoretycy „zobojêtnionego” miasta pragn¹ ju¿ raczej zastosowania nie-
³adu do o¿ywienia rozwoju wspó³czesnych metropolii113.

Do kultury z za³o¿enia w pe³ni indywidualistycznej Warszawa nie dorasta³a
stopniowo, lecz przesz³a bez unowoczeœnienia zawczasu wiedzy spo³ecznej. W dzie-
dzinie kultury sanitarnej archaiczny mikrokosmos, w którym zawartoœæ nocnika
wylewano do rynsztoka, a fekalia w beczkach wywo¿ono na podmiejskie pola, nie
chcia³ d³ugo ust¹piæ miejsca skanalizowanemu makrokosmosowi, w którym us³u-
gi komunalne nie sprawiaj¹ zawodu, a nieczystoœci dyskretnie „opuszczaj¹” prze-
strzeñ publiczn¹ pod warunkiem, ¿e bezwzglêdnie respektowane s¹ wszystkie
regu³y technologiczne systemu. Aczkolwiek tak¿e wiedza spo³eczna o oczysz-
czaniu, w³aœciwa „spo³eczeñstwu zmienionemu w prawdziwy rynek”114, do swego
zaistnienia wymaga trwa³ych efektów wczeœniejszego procesu organizowania siat-
ki pojêciowej, w wyniku którego powinny by³y siê wy³oniæ pierwotne, czytelne
kategorie brudu i czystoœci. Nowoczesna konkurencyjnoœæ jedynie rozluŸnia kos-
mologie, rozgêszcza dawne uk³ady kulturowych rozgraniczeñ i rozró¿nieñ115. O kos-
mologii, szerzej: kulturze „staj¹cej siê” i wyra¿aj¹cej poprzez przedstawienia zbio-

Orientalny bar szybkiej obs³ugi urz¹dzony w dawnym podziemnym szalecie publicznym.
Ulica Piêkna u zbiegu Kruczej i Marsza³kowskiej – 2004 r. (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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rowe, nale¿y myœleæ w kategoriach spo³ecznego modernizowania „optyki” wi-
dzenia œwiata, symultanicznego wobec ustalania siê nowych warunków cywili-
zacyjnych.

Ka¿dy, kto znajduje siê w nowych warunkach spo³ecznych, musi zgodnie z logik¹ [...]
odkryæ, ¿e kosmologia, jakiej u¿ywa³ poprzednio, ju¿ nie dzia³a. Powinniœmy myœleæ
o kosmologii jak o zbiorze aktualnie u¿ywanych kategorii. S¹ to jakby soczewki, dziêki
którym widaæ ostro i które sprawiaj¹, ¿e mo¿emy znieœæ zró¿nicowane wyzwanie co-
dziennego doœwiadczenia. To nie jest twarda skorupa, jak¹ nieustannie ¿ó³w nosi, ale
coœ znacznie bardziej elastycznego i ³atwo siê rozpadaj¹cego116.

Kosmologia i samoœwiadomoœæ okreœlaj¹ siê nawzajem. Inna kosmologia wy-
daje siê odpowiednia dla dalece zindywidualizowanego systemu konkurencyjnego,
a zupe³nie inna dla zbiorowoœci konformistycznej.

Kultura opiera siê na wiedzy spo³ecznej, solidarnoœci klasyfikacyjnej, nawykach
mentalnych. Prawid³owoœæ ta dotyczy zarówno podstaw istnienia zbiorowoœci
tradycyjnych, jak i wszystkich instytucji oraz warstw kultury w spo³eczeñstwie
z³o¿onym, w tym kultury sanitarnej w spo³eczeñstwie o bogatym œrodowisku przed-
miotowym. Przeto Polakom tym bardziej nale¿y siê zaleg³e mieszczañskie upo-
rz¹dkowanie ani¿eli postmodernistyczny demonta¿. Z aksjologicznego chaosu
mo¿e powstaæ tylko jeszcze bardziej dotkliwy chaos, z nie³adu urbanistycznego
jeszcze wiêksza, choæ podobno kreatywna, samowola budowlana, z tolerowania
drobnych, nieprzyzwoitych zachowañ w imiê odzyskanej swobody albo wskutek
uto¿samienia wstydu z mieszczañskim zahamowaniem – jeszcze bardziej ra¿¹ce
zanieczyszczenie bram i „poboczy”. W Warszawie nie zawodzi konkretny wzorzec
klasyfikacyjny, ale brak mocnego, jednolitego wzoru, wypracowanego stylu wie-
dzy. Nieuregulowana zosta³a miejska entropia, nie³ad powstaj¹cy w czasie trwania
procesu cywilizacji117. Jest wiêc rzecz¹ w¹tpliw¹, czy takie miejskie ¿ycie to ¿ycie
niepe³ne. Ziszczenie miejskiej nowoczesnoœci w kulturze sanitarnej polega³oby na
zbiorowym pos³uszeñstwie w wykonywaniu ³adu publicznego, czego dziœ o mie-
szkañcach Warszawy nie mo¿na powiedzieæ, choæ wszyscy jednog³oœnie utyskuj¹
na „miejsca œmierdzionoœne”.

Przymiarki do zamiany socjologii miasta na estetykê miasta, a wiêc wszelkie
próby przedstawienia Warszawy jako stolicy estetyzowanej, wystawiaj¹cej siê „na
pokaz”, w której programowo chaos tworzy, a ³ad niszczy, gro¿¹ stworzeniem
interpretacyjnej chimery. Stanowczo jest za wczeœnie, by mówiæ o „rozpadzie mias-
ta” czy „estetyzacji rzeczywistoœci zewnêtrznej”118. Nie czas na to, ¿eby w propo-
nowane przez postmodernistów, uproszczone przeciwstawienie gmachu nowo-
czesnej metropolii i bezustannie dekonstruowanej „postmetropolis”, miasta-palimp-
sestu, „nad którym praca ci¹gle trwa”119 – w³¹czaæ miasto niejako nadal schowane
na zapleczu, na „ty³ach”. W Warszawie, która rozsiewa nieprzyjemne zapachy,
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która dopiero podnosi siê z „przysiadu” razem z wykwintnie ubranymi kobietami
zwyk³ymi kucaæ w ulicznej bramie tu¿ obok wejœcia do nieczynnego, niszczej¹cego
szaletu, miejskie powietrze z codziennego doœwiadczenia nie czyni ekstazy. War-
szawskie powietrze (Stadluft) nie zrywa kontaktu z rzeczywistoœci¹, której obser-
watora nie opuszcza nieprzedawniona „obsesja brudu”120.

Nie upieram siê wcale przy zesz³owiecznym poczytywaniu miasta, cywilizacji
i zgnilizny za synonimy, jednak chcê przypomnieæ, ¿e w warszawskiej „postpolis”
nie jest nadal niczym wyj¹tkowym, ¿e – by u¿yæ s³ów Stefana ¯eromskiego –
„miejsca odra¿aj¹ce wzdychaj¹, gdy siê przechodzi”121. W jêzyku higienistów prze-
³omu XIX i XX w., zwolenników przemian w kulturze sanitarnej, by³by to wprost
krzyk rzeczy brudnych:

[...] w Warszawie nawet sposób przechowywania œmieci domowych, odwo¿enia i wresz-
cie sk³adania œmieci w obrêbie lub na granicy miasta, nale¿¹ do rzeczy krzycz¹cych122.

Przemieszczenia, rozchwiania i niezbornoœci w wiedzy spo³ecznej o oczysz-
czaniu, ods³aniane przez chwiejnoœæ spo³ecznej kategoryzacji fizycznego zanie-
czyszczenia, s¹ niew¹tpliwie problemem do rozpatrzenia historycznego. Docie-
kanie przyczyn obni¿enia spójnoœci kategoryzacji w Warszawie wymaga przenik-
liwoœci spojrzenia badacza spo³ecznego i historyka kultury, dostrze¿enia histo-
rycznoœci problemów kultury wspó³czesnej i zjawisk ¿ycia codziennego. Zreszt¹
po historii dyplomatyczno-politycznej i spo³eczno-gospodarczej – jak zapewnia
Krzyszof Pomian – mamy czas, w którym rolê wiod¹c¹ dla wszystkich dyscyplin
historycznych odgrywa historia antropologiczno-kulturowa123.

Nie powinno byæ przypadkiem, ¿e przedsiêwziêta w 2002 r. akcja uliczna gru-
py artystycznej Two¿ywo pod has³em „Warszawa”, w której jako nadrzêdny œrodek
wykorzystano billboard opatrzony znamiennym napisem „brud – smród – trud”,
ma wa¿k¹ tematyczn¹ antecedencjê w historiograficznej narracji Jana Stanis³awa
Bystronia. W jego Warszawie ka¿d¹ z gawêd dotycz¹cych usuwania sto³ecznych
nieczystoœci w okreœlonej epoce (od œredniowiecza do odzyskania niepodleg³oœci
w wieku XX) podsumowuje podobna konstatacja, ¿e „stan higieniczny miasta
przedstawia siê bardzo smutno”, „na ogó³ raczej smêtnie”. Dochodzi do tego
ubolewanie nad biernoœci¹ obywateli miasta „przywyk³ych do niewygód i bra-
ków”. Warszawian, zdaniem Bystronia, usatysfakcjonuj¹ „nawet skromne sto-
sunkowo ulepszenia” komunalne w zakresie kultury sanitarnej124.

Jeszcze w latach miêdzywojennych, analizuj¹c ankiety socjologiczne wype³nio-
ne przez obywateli mog¹cych cieszyæ siê ju¿ polityczn¹ niepodleg³oœci¹ kraju
i swobod¹ „organizacji gminnej”, Florian Znaniecki zaobserwowa³ nie bez zdzi-

48 Czêœæ pierwsza. W STRONÊ „ANTROPOLOGII NIECZYSTOŒCI”

120
120 Tam¿e, s. 324–325. Por.: Andrzej Mencwel, Przedwioœnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX
wieku, Warszawa 1997, s. 6.
121
121 Stefan ¯eromski, Ludzie bezdomni, s. 65.
122
122 Zob.: Józef Polak, Wyk³ad higjeny miast z uwzglêdnieniem stanu zdrowotnego i potrzeb miast polskich,
Warszawa 1908, s. 463.
123
123 Zob.: Krzysztof Pomian, Historia..., s. 115. Zob. tak¿e: Wojciech Piasek, Antropologizowanie historii.
Studium metodologiczne twórczoœci Witolda Kuli, zw³aszcza rozdzia³ drugi: „Antropologiczny charakter
poznania historycznego”. Por.: Ewa Domañska, Mikrohistorie..., zw³aszcza rozdzia³ „Historia i antro-
pologia”.
124
124 Jan Stanis³aw Bystroñ, Warszawa, Warszawa 1977, s. 246–247, 272.



wienia, ¿e wœród „s¹dów o postawie wspó³obywateli miejskich wzglêdem miasta”
uwagi krytyczne o „zachowaniu porz¹dku i czystoœci w miejscach publicznych
i poszanowaniu w³asnoœci publicznej” zajmowa³y znacz¹co niewiele miejsca. Autor
Miasta w œwiadomoœci jego obywateli pisa³:

Jest to mo¿e –– najbardziej uderzaj¹cym dowodem, jak ma³o aktualny jest stosunek
osobnika do miasta w porównaniu z innymi jego stosunkami spo³ecznymi, skoro wspó³-
cz³onkowie jego wcale siê nie interesuj¹, jak wype³nia on odnoœne obowi¹zki125.

Tymczasem w ostatnim rozdziale monografii Warszawy, nosz¹cym tytu³ Druga
Rzeczpospolita, Bystroñ pisze, ¿e za³o¿ona przez Lindleya kanalizacja „funkcjonuje
nadal pomyœlnie”, a w zwi¹zku z utworzeniem Zak³adu Oczyszczania „w zakresie
uprz¹tania miasta nasta³a zasadnicza zmiana”. Jednak¿e wspomina zarazem, ¿e
wci¹¿ s¹ bezmyœlnie stosowane przez magistrat „niekorzystne pó³œrodki” (na
przyk³ad zasypywanie glinianek odpadkami miejskimi), przez które warunki hi-
gieniczne znowu ulegaj¹ pogorszeniu126.

Za³o¿ony przez Znanieckiego Polski Instytut Socjologiczny wspomniane ba-
danie ankietowe przeprowadzi³ pod koniec lat dwudziestych nie w stolicy, lecz
„nad miastem Poznaniem”. Rzecz jasna, ziemie zachodnie bardziej zdecydowanie
od Warszawy zwracaj¹ siê ku Zachodowi. Z Poznañskiego bli¿ej do Berlina, tam
równie¿ Prusy zaszczepi³y swój porz¹dek, s³ynny Ordnung, a zamiast dostatku
drobnoszlacheckiego polotu, „gospodarsk¹ trzeŸwoœæ” i wyraŸne przywi¹zanie do
schludnoœci127. Chc¹c zrobiæ uszczypliwoœæ obywatelom Królestwa Polskiego,
Henryk Sienkiewicz pisa³, ¿e lud zamieszka³y „nad granic¹ prusk¹” nie charak-
teryzuje siê wstrêtem do wody. W jednym z warszawskich felietonów Sienkie-
wicza mo¿na przeczytaæ:

Najdotkliwiej p³omienne losy drewnianych domów uczuwaæ siê daj¹ prowincji, któ-
ra w ostatnich czasach myœli serio o stra¿akach ogniowych. Za przyk³ad niechaj wam
pos³u¿y jedno z miast po³o¿onych nad granic¹ prusk¹. Tu mieszka naród dzielny i wa-
leczny, który w ostatnich czasach zorganizowa³ sobie stra¿, podobno wzorow¹. Po-
wiadaj¹ tylko, ¿e do organizacji przyst¹pi³ miejscowy naród – wybrany i niemiecki,
¿ywio³ czysto polski bardzo sk¹po siê udzieli³ tym razem (i innym razem). ¯ywio³ ten
podobnym, bardzo chwalebnym postêpowaniem dowodzi, ¿e jakkolwiek obawia siê
ognia, ma jednak¿e zarazem wstrêt do wody...128

Gospodarnoœæ i czystoœæ jako rozpoznawalne sk³adniki wzoru kultury niemiec-
kiej nie dawa³y siê zdyskredytowaæ nawet mimo g³êbokich urazów z czasów za-
boru pruskiego. W Ludziach bezdomnych, gdy administratorzy maj¹tku-uzdrowiska
w Cisach, ze szkod¹ dla sanatorium i „zdrowotnoœci” pobliskich wsi, nie dopusz-
czali do siebie myœli o potrzebie osuszenia miejscowych zabagnionych sadzawek,
doktor Judym przeciwstawi³ stanowisku Polaków bior¹cemu siê z drobnoszlachec-
kiego obskurantyzmu niemieck¹ „spo³eczn¹ ekonomiê” i zapobiegliwoœæ:
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Jaki¿ to bad zniós³by podobne rzeczy? [...] Wpuœæmy tu Niemca, i patrzmy, co by on
zrobi³. Co wpierw urz¹dzi: wspania³y salon do tañca czy szlamowanie stawu?129

Kulturoznawcza intuicja podsuwa przypuszczenie, ¿e jeœli mieszkañcy Po-
znania wykazali tendencjê do niewi¹zania idei samorz¹du miejskiego z dopro-
wadzeniem do ³adu „odzyskanego œmietnika”, to ankieta przeprowadzona przez
Znanieckiego w tym samym czasie w dawnej stolicy innego zaboru da³aby zbie¿ne
rezultaty i poœwiadczy³a spostrze¿enia Jana Stanis³awa Bystronia. Ju¿ w drugiej
po³owie XIX w. Boles³aw Prus w swojej realistycznej, chocia¿ krotochwilnej „kro-
nice warszawskiej” zachêca³ do takich studiów. Historykom wieku XX (sic!) da³
wskazówkê:

Historyku XX stulecia! Dziwisz siê, ¿e wspó³obywatele twoi s¹ niechlujni?... Otó¿ wada
ta nie jest bynajmniej ich win¹: oni ju¿ bowiem wyroœli wœród brudów.
Matki nasze z r. 1876 wydawszy na œwiat dziecko s¹dz¹, ¿e ju¿ spe³ni³y wszystkie swoje
obowi¹zki. Dlatego krew ze krwi i koœæ z koœci swojej powierzaj¹ piastunce, która
wiedzie je do czêœci ogrodu niew³aœciwej nie tylko dla przysz³ych obywateli, ale nawet
dla szczeni¹t.
Gdybyœ, historyku, przeszed³ siê po tych trawnikach dziecinnych, pozna³ ich niechluj-
stwo i zaznajomi³ siê z zaduchem, jaki tam panuje – wówczas nie dziwi³byœ siê ani
nieporz¹dkowi tobie wspó³czesnych, ani chorobom ich trawi¹cych130.

Apostrofê do wspó³czesnych badaczy nale¿y przyj¹æ z pokor¹. Traktujê j¹ jako
zaproszenie do „antropologii nieczystoœci”, dotychczas pozostawione bez nale-
¿ytej odpowiedzi.

W poszukiwaniu „nieczystych” Ÿróde³

Gdybym wiedzia³ wiêcej o etnografii, mo¿e ju¿ na wstêpie móg³bym zapropono-
waæ terenow¹ „instrukcjê obs³ugi rzeczy”. Gdybym zaœ otrzyma³ odpowiednie
przygotowanie archiwistyczne, mo¿e napisa³bym historiê rzeczy s³u¿¹cych do
oczyszczania Warszawy, pierwsz¹ prawdziwie nieantropocentryczn¹ historiê. Jed-
nak, obstaj¹c przy umiarkowanym prezentyzmie badania „minionych kultur”,
próbujê po³¹czyæ rzeczy ze spo³ecznymi kategoriami pojêciowymi, gospodark¹
komunaln¹, dziejami miasta i jego ustroju, zatem z d³u¿szymi koniunkturami
historycznymi, które zawa¿y³y na wiedzy spo³ecznoœci warszawskiej w dziedzinie
oczyszczania. W drugiej, materia³owej czêœci ksi¹¿ki, której rozdzia³y odnosz¹ siê
do rzeczywistoœci historycznej, odwo³ujê siê do Ÿróde³ pisanych. W rozdziale
trzecim, poœwiêconym Warszawie w pocz¹tkach nowoczesnego oczyszczania, s¹
to oprócz projektu systemu wodoci¹gu i kanalizacji artyku³y z czasopism, wy-
dawnictwa i broszury publicystyczne, których autorzy argumentuj¹ za lub przeciw
unowoczeœnieniu kultury sanitarnej, wyst¹pienia prasowe Sokratesa Starynkie-
wicza, a tak¿e jego zapiski pamiêtnikarskie oraz felietony pisarzy pozytywistycz-
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nych. W rozdziale dotycz¹cym postawy kulturalnej Stefana Starzyñskiego i oczysz-
czania Warszawy w drugiej po³owie lat trzydziestych XX w. operujê Ÿród³ami
nieco bardziej zró¿nicowanymi: publikacjami w³asnymi i zapisami wyst¹pieñ pre-
zydenta miasta, pracami naukowymi i popularyzatorskimi przedwojennych ba-
daczy-varsavianistów, spisanymi po wojnie wspomnieniami in¿ynierów miejskich,
a tak¿e dzie³ami literackimi.

Zró¿nicowane Ÿród³a pisane, których autorzy na ró¿ne sposoby argumentuj¹
za lub przeciw technologiom oczyszczania, opowiadaj¹ siê za okreœlonymi po-
gl¹dami na unowoczeœnienie miasta, maj¹ w sobie coœ z protoko³ów s¹dowych,
w opinii Ewy Domañskiej bêd¹cych ulubionym przedmiotem analiz „nowych his-
toryków”. Gdy oto toalety i œmietniki zostaj¹ wezwane przed s¹d wiedzy zbioro-
wej, czytaj¹cy dziewiêtnastowieczn¹ gazetê albo notatki Sk³adkowskiego badacz
kultury sanitarnej przenosi siê w „tamt¹” codziennoœæ, w sam œrodek debat, ba-
talii, propagandy131.

Celem mojej kwerendy materia³owej nie by³a rywalizacja z historykami i var-
savianistami, odkrywanie nowych, nieznanych Ÿróde³ o charakterze rewelacji. Ta-
kie zamierzenie oznacza³oby wywa¿anie drzwi od dawna otwartych, a i „nowe”
Ÿród³a s¹ nieuchronnie „podobne”. Na przyk³ad kanalizacja pneumatyczna, o któ-
rej piszê w rozdziale trzecim, nie odbiega daleko od projektu „aparatu suszarni-
anego”, opisanego przez Adama Czy¿ewskiego w Trzewiach Lewiatana. Biblioteki
zgromadzi³y opracowania z podstawowymi danymi interesuj¹cymi badacza kul-
tury sanitarnej Warszawy, chocia¿ z drugiej strony, w przypadku tego doœæ nie-
wdziêcznego zagadnienia brakuje pomocy inwentarzowych u³atwiaj¹cych dociera-
nie do Ÿróde³ (drogowskazu czy oparcia w „pionierskich” pracach o profilu antro-
pologicznym lub historyczno-kulturowym). W³aœciwym wyzwaniem jest odmien-
ne zorganizowanie i analiza materia³u. To „inaczej” oznacza – odwo³am siê tu do
okreœleñ stosowanych przez Franka Ankersmita – zmienion¹ reprezentacjê nar-
racyjn¹ przesz³oœci132. Holenderski teoretyk historii wykazuje, ¿e niefrasobliwe czy
charakteryzuj¹ce siê na pozór zbyt du¿ym rozmachem podejœcie do przesz³oœci,
co prawda, wystawia badacza na zarzut niedok³adnoœci, pozwala mu jednak na
zdobycie nietuzinkowych, innych ni¿ dotychczas informacji o istocie analizowanej
rzeczywistoœci.

Odnoœnie do Ÿróde³ dotycz¹cych zarz¹du Warszawy i gospodarki wojennej
przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ Adam Szczypiorski ustali³, ¿e w archiwach zacho-
wa³o siê ma³o wydawnictw oficjalnych. Stenogramy, raporty i sprawozdania bie-
¿¹ce sp³onê³y podczas wojny, co dla historyka jest ogromnym utrudnieniem w zbie-
raniu danych i oznacza koniecznoœæ pracy ze Ÿród³ami drukowanymi: gazetami,
czasopismami, wspomnieniami, relacjami poœrednimi. W odró¿nieniu od bada-
czy-archiwistów dla historyków kultury nie maj¹ one jednak znaczenia drugo- czy
trzeciorzêdnego. Chocia¿ trzeba pamiêtaæ o prawdopodobnej w wielu przypad-
kach stronniczoœci autorów „wypowiedzeñ ludzkich”, istotniejsze i pierwszopla-
nowe jest odnajdywanie w nich probierza postaw kulturalnych, sposobów podej-
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œcia do ¿ycia codziennego, a tak¿e form psychiki zbiorowej charakteryzuj¹cych
epokê133.

Nie d¹¿ê wiêc do spopularyzowania osi¹gniêæ badañ varsavianistycznych, ale
przede wszystkim do odczytania i pog³êbienia ich wyników z kulturoznawczego
punktu widzenia; nie po to, aby przybywa³o wiedzy historycznej, ale ¿eby wzra-
sta³a ona w zmienionym œwietle i wyrazi³a siê w nowym jêzyku, bêd¹cym wy-
nikiem wyborów estetycznych i pojêciowych badacza. St¹d na przyk³ad gdy zaj-
mujê siê polityk¹ gospodarcz¹ Stefana Starzyñskiego w kontekœcie zmian w sferze
kultury sanitarnej, pos³ugujê siê Ÿród³ami najbardziej „oczywistymi”: materia³ami
opracowanymi i opublikowanymi przez Mariana Marka Drozdowskiego w tomach
Wspomnienia o Stefanie Starzyñskim czy Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Sta-
rzyñskiego. St¹d równie¿, gdy piszê o rzeczach do oczyszczenia w kontekœcie miz-
ernych warunków sanitarnych w dziewiêtnastowiecznej w Warszawie, na które
Anna S³oniowa, Marian Gajewski czy Ryszard ¯elichowski zwrócili uwagê na
d³ugo przede mn¹, nieco wnikliwiej przygl¹dam siê wybranym, najciekawszym
Ÿród³om: niedawno odkrytemu i wydanemu po polsku diariuszowi Starynkiewicza
czy zachowanej w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie
broszurze pióra niejakiego Rolnika Nadwiœlañskiego, ostro sprzeciwiaj¹cego siê
zaprowadzeniu w Warszawie kana³ów i klozetów.

¾ród³a te w porównaniu z pracami historyków i varsavianistów cytujê obfi-
ciej, jakby ponad potrzebê, aby wydobyæ ich wyj¹tkow¹ „poetycznoœæ” oraz przy-
bli¿yæ realia kulturowe i soczyste nieraz wyobra¿enia specyficzne dla epoki. Gdy
tylko to mo¿liwe, pokazujê, jak tezy europejskich historyków idei i mentalnoœci
mog¹ byæ potwierdzane (lub weryfikowane negatywnie) na materiale krajowym.
Dla przyk³adu: okadzanie podwórza czy ulicy podczas pracy tzw. aparatu Berge-
rowskiego mo¿na porównaæ do opisanego przez Georges’a Vigarello stosowania
aromatów ochronnych przeciw nieczystoœci fizycznej w siedemnasto- i osiemnas-
towiecznej Europie.

Faktografie wa¿ne dla „antropologii nieczystoœci” nie s¹ jednak¿e zawsze
w pe³ni gotowe. Niekiedy trzeba wy³uskiwaæ obserwacje dotycz¹ce kultury sani-
tarnej z szerszych opisów miejskiej przestrzeni publicznej czy domowego ustro-
nia. W przypadku piœmiennictwa varsavianistycznego granica oddzielaj¹ca opraco-
wania od Ÿróde³ (jako noœników wyobra¿eñ spo³ecznych) wydaje siê nader p³ynna.
Kiedy autorem opracowania lub ksi¹¿ki popularnonaukowej jest zdeklarowany
mi³oœnik miasta, varsavianista entuzjastyczny, tekst zobiektywizowany ³atwo prze-
mienia siê w gawêdê, osobliwy rodzaj wypowiedzi na tematy warszawskie, zas³u-
guj¹cy sk¹din¹d na osobne studium genologiczne. K³opoty ze Ÿród³ami prowadz¹
zaœ w³aœnie do tego, co Clifford Geertz okreœli³ jako niekompletnoœæ, nieuniknion¹
s³aboœæ ugruntowania analizy kulturowej. Najciekawsze tezy s¹ w niej zatem
niedopracowane, a historycznym uogólnieniom, mo¿na dodaæ, brak mocniejszych
podstaw poza zajmuj¹cymi hipotezami. Geertz pisze:

Analiza kulturowa – jest ze swej natury niedokoñczona. Gorzej nawet, im g³êbiej wnika,
tym bardziej jest niedokoñczona. Jest dziwn¹ nauk¹, której najbardziej znacz¹ce twier-
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dzenia s¹ najbardziej chybotliwie ugruntowane, w której dotarcie gdzieœ w danej spra-
wie wi¹¿e siê z pog³êbieniem podejrzeñ zarówno w³asnych, jak i u innych ludzi [...]134.

Ale nawet fakty technologiczne podane przez wykwalifikowanego eksperta
w beznamiêtnym zarysie historii infrastruktury miejskiej mog¹ ujawniaæ pewne
napiêcia kulturowe. In¿ynier Henryk Janczewski pisze, ¿e chocia¿ „od koñca XIX
wieku do pierwszej wojny œwiatowej ukazuj¹ siê liczne prace o urz¹dzeniach in-
¿ynieryjnych Warszawy”, zagadnienia techniczne s¹ w nich przedstawiane w spo-
sób deformuj¹cy techniczn¹ istotê tematu, gdy¿ te „opracowania wykonywane s¹
przewa¿nie przez historyków”135. Pouczaj¹ce jest zatem, ¿e wywód Janczewskiego
zostaje œwiadomie wymierzony w kszta³towane przez historiê wyobra¿enia nie-
techniczne, wiêc potoczne. Znajduje tu zastosowanie myœl „wszystko jest Ÿród-
³em”, przekszta³caj¹ca ró¿norodnoœæ, osobliwoœæ czy metodologiczn¹ nieprzy-
zwoitoœæ Ÿróde³ w zaletê poznawcz¹136. Z tego w³aœnie powodu niektóre varsavia-
na wykorzystujê jako materia³y Ÿród³owe. Postêpujê tak m.in. ze wspomnieniami

Nowoczesna œmieciarka
na Nowym Mieœcie w Warszawie
(ze zbiorów Remondis sp. z.o.o.)
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in¿yniera Zbigniewa Pakalskiego, historycznymi rekonstrukcjami doktora Marcina
£yskanowskiego, quasi-przewodnikiem po mieœcie Lecha Chmielewskiego czy
monografi¹ urz¹dzeñ komunalnych Mariana Gajewskiego.

Natomiast w trzeciej czêœci ksi¹¿ki, która od przesz³oœci Warszawy prowadzi
do ¿ycia codziennego na prze³omie XX i XXI w., Ÿród³a pisane zostaj¹ wzbogaco-
ne o materia³y i dane z pilota¿owych obserwacji, rozpoznañ przeprowadzanych
w warunkach trudnych, uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie podrêcznikowych instruk-
cji metodologicznych137. O ile w rozdzia³ach odnosz¹cych siê do przesz³oœci kul-
tury sanitarnej przeprowadzam analizê historyczn¹ – korzystam z metody badaw-
czej, któr¹ metodologia socjologii nazywa analiz¹ wtórn¹ Ÿróde³ pisanych – o tyle
w wywodzie bêd¹cym prób¹ zrozumienia i opisu kultury sanitarnej we wspó³czes-
nej Warszawie czyniê od tego odstêpstwo na rzecz ³¹czenia „etnograficznych”
Ÿróde³ wiedzy138. W rekonesansach terenowych staram siê wypracowywaæ „dalek¹
id¹c¹ otwartoœæ na badan¹ rzeczywistoœæ”139.

Wielorakie Ÿród³a, zw³aszcza typu obserwacyjnego, podsuwaj¹ ró¿ne metody.
Poza analiz¹ Ÿróde³ pisanych pojawiaj¹ siê techniki pozyskiwania danych empi-
rycznych zbli¿one do metody terenowej. Jest to m.in. „autoetnografia”. Przy-
taczaj¹c przyk³ad w³asnego podwórza znajduj¹cego siê w sercu Warszawy i pró-
buj¹c daæ refleksyjny opis stanu jego materialnej czystoœci, nawi¹zujê do „opo-
wieœci badacza”, w której umyœlnie zaciera siê odrêbnoœæ przedmiotu i podmiotu
badania. By tak powiedzieæ, samego siebie u¿ywam jako narzêdzia. Aczkolwiek
„autoetnografi¹” jest w³aœciwie ka¿da miejska i domowa antropologia wspó³czes-
noœci, bo jak pisze Roch Sulima:

Pozostaj¹c przy starym jêzyku etnografów, Ÿród³em i terenem dla antropologa co-
dziennoœci jest przede wszystkim on sam dla innych i przez to sam dla siebie. Antro-
polog codziennoœci zawsze jest na badaniach: przy domowym obiedzie, w supermar-
kecie, w uniwersyteckiej kawiarni, na ulicy i podczas snu140.

Prowadz¹c latem 2005 r. „rozpoznanie” w warszawskich Filtrach, zastoso-
wa³em obserwacjê bezpoœredni¹. Urz¹dzenia Wodoci¹gu Centralnego zwiedzi³em
najpierw incognito wraz z innymi zwyk³ymi ochotnikami, mieszkañcami War-
szawy zainteresowanymi histori¹ oczyszczania miasta i funkcjonowaniem sieci
Lindleyowskiej. Nastêpnie zaœ podj¹³em próbê nawi¹zania kontaktu z uczestni-
kami takich dwudziestoosobowych wycieczek. Zamierzone badanie typu kwestio-
nariuszowego z uwagi na trudne warunki ograniczaj¹ce swobodê badacza i spon-
tanicznoœæ zachowañ badanych (zamkniêty obiekt strategiczny, œcis³e procedury
wprowadzania i wyprowadzania z niego zwiedzaj¹cych) nie mog³o spe³niæ wyso-
kich wymogów poprawnoœci metodologicznej. Umo¿liwi³o jednak pouczaj¹ce roz-
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mowy „w bramie” pod wie¿¹ ciœnieñ, orientuj¹ce i pog³êbiaj¹ce wiedzê zaczerp-
niêt¹ z kilkudziesiêciu zebranych wywiadów standaryzowanych (pisemnych). Mo¿-
na wiêc tutaj podkreœliæ znaczenie przypadku w badaniach terenowych. Przypadek
zawiesza regu³y, stwarzaj¹c mo¿liwoœci badawcze innego rodzaju. Wchodz¹c z no-
tatnikiem na teren zamkniêty i pilnie strze¿ony, nie tylko dotar³em do tzw. granicy
w³adzy, ale j¹ nieznacznie przekroczy³em.

Do idei badañ „partycypacyjnych” nawi¹zuj¹ równie¿ poszukiwania materia³u
dotycz¹cego miejsca œmieci we wspó³czesnej kulturze sanitarnej. Filozof Piotr
Jordan Œliwiñski w eseju poœwiêconym retoryce œmieci dostrzeg³, ¿e licznie dzisiaj
produkowane odpadki nie stanowi¹ jedynie artefaktów, rezultatów ludzkiego ¿ycia
w wymiarze fizjologicznym (od¿ywiania siê i trawienia) czy w wymiarze prze-
strzenno-organizacyjnym (przemieszczania siê), ale przede wszystkim s¹ „skarb-
nic¹ informacji o ¿yciu cz³owieka”141. Istnieje zwi¹zek nieczystoœci sta³ej jako
œladu materialnego, znaku obecnoœci cz³owieka, z jego upodobaniami, przyzwy-
czajeniami i codziennymi dzia³aniami, w tym wyborami z zakresu technologii
sanitarnych.

Wiedz¹ o tym, jak trzeba poruszaæ siê po szczególnie zanieczyszczonych ob-
szarach miasta, podzieli³ siê ze mn¹ jeden z warszawskich œmieciarzy, osób dora-
biaj¹cych sobie do pensji zbieraniem „surowców wtórnych”. Mia³em okazjê nie
tylko do d³ugich rozmów z informatorem, lecz tak¿e do obserwacji jego poczynañ
w terenie podczas wyszukiwania i zbierania rzeczy „str¹canych do œmietnika”
przez mieszkañców miasta. Zapisa³em te obserwacje w prowokacyjnej ksi¹¿eczce
Œmieciarze, jaka ukaza³a siê w miniaturowej serii „Zaczepki” oficyny wydawniczej
Stopka142. Tutaj poprzednio uzyskane dane poddajê g³êbszej kulturoznawczej re-
fleksji. Jednoczeœnie konfrontujê je z informacjami otrzymanymi w MPO, a tak¿e
konkluzjami ekspertyz wykonanych dla Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Biura Za-
rz¹du Miasta Sto³ecznego Warszawy na pocz¹tku obecnego stulecia i zawartych
w udostêpnionej mi wewnêtrznej publikacji Cele strategiczne w zakresie ochrony œro-
dowiska dla miasta sto³ecznego Warszawy143.

MPO u¿yczy³o odnalezione i zabezpieczone przez pracownika biura praso-
wego w³asne materia³y archiwalne, w tym najwa¿niejsze Ÿród³o pisane, „Kronikê
MPO” sporz¹dzon¹ przez Tadeusza Nosarzewskiego, wieloletniego pracownika.
Nosarzewski by³ kierownikiem taborów konnych podczas wrzeœniowej obrony
stolicy, potem prze³o¿onym s³u¿by zewnêtrznej, a po wojnie, m.in., zastêpc¹ ob-
wodu Œródmieœcie do spraw eksploatacji. Tytu³ tego zespo³u rêkopisów, opatrzo-
nego dat¹ „13 XII 79 r.”, jest nie do koñca adekwatny, gdy¿ gêste zapiski autora
siêgaj¹cego w swojej pamiêci do œcis³ych pocz¹tków komunalnej zbiórki odpadów
w Warszawie nie zachowuj¹ chronologicznego porz¹dku zdarzeñ, jak to winny
czyniæ teksty realizuj¹ce regu³y kroniki jako gatunku prozy historiograficznej.
Wzi¹wszy pod uwagê brak numeracji stron i kolisty styl narracji, liczne powtó-

1. NIECZYSTOŒCI, ANTROPOLOGIA, WARSZAWA 55

141
141 Jordan Œliwiñski, Perswazja œmieci, [w:] Grupa Przestrzeñ S³owa, Krajobraz ze œmietnikiem, red. Adam
Regiewicz, Marcin Oczkowski, Kraków 2000.
142
142 Zob.: W³odzimierz Karol Pessel, Œmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codziennoœci, £om-
¿a 2008.
143
143 O znaczeniu „tekstualnych œladów” wspó³czesnych organizacji w metodologiach terenowych pisze
Monika Kostera, Antropologia organizacji..., s. 142.



rzenia treœciowe, przyj¹³em, ¿e Nosarzewski stworzy³ tekst retrospektywny. Po-
niewa¿ jego biografia zwi¹za³a siê trwale z MPO i kadrami miejskiego przedsiê-
biorstwa, „kronikarz” snuje opowieœæ przede wszystkim o ludziach, stosunku do
powierzanych im zadañ i praktykach oczyszczania Warszawy, nie zaœ o wydarze-
niach. Datowanie zastêpuje chronologi¹ zmian na stanowiskach kierowniczych.

Przedstawiona metodologiczna rozpiêtoœæ wynika z przyjêtej antropologicznej
perspektywy i wielodziedzinowego charakteru tej ksi¹¿ki. W kulturoznawczej re-
fleksji nie ma raz na zawsze wyznaczonego pola badawczego z przypisanymi do
tego¿ pola narzêdziami. Co wiêcej, dziedzina takiego namys³u musi czasem staæ
siê polem kulturowej autorefleksji, dlatego w trzeciej czêœci ksi¹¿ki wyraŸniejsze
s¹ ni¿ w pozosta³ych rozdzia³ach próby objêcia „od wewn¹trz” przedmiotu badaw-
czego. Kurczowe trzymanie siê jednej, idealizowanej metody ³atwo wszak¿e za-
mienia siê w œlepe d¹¿enie do reprezentatywnoœci, od którego nie potrafi¹ siê
uwolniæ metodologowie-perfekcjoniœci144. Jak przestrzega Mills:

Precyzja nie jest jedynym kryterium wyboru metody; na pewno nie nale¿y myliæ, choæ czê-
sto tak siê w³aœnie dzieje, precyzji z tym, co „empiryczne” czy „prawdziwe”. W pracy nad
zajmuj¹cymi nas problemami powinniœmy byæ tak dok³adni, jak tylko potrafimy. Ale ¿adna
metoda, jako taka, nie powinna byæ u¿ywana do wskazania problemów, którymi siê
zajmujemy – choæby tylko z tego powodu, ¿e najciekawsze i najtrudniejsze zagadnienia
metody zaczynaj¹ siê na ogó³ tam, gdzie nie znajduj¹ zastosowania ustalone techniki145.

Gdy wiêc najwiêksz¹ wagê przyk³ada siê do jak najbardziej bezpoœredniego
czy – jak to siê okreœla w jêzyku nauk spo³ecznych – rozumiej¹cego obcowania
z przedmiotem badañ, warto ³¹czyæ techniki, zastosowaæ ró¿ne mikronarzêdzia
zamiast jednej wielkiej metody.

Wszelako zadawanie pytañ in situ nie jest zawsze rozwi¹zaniem odpowiednim
i skutecznym, pomijaj¹c ju¿ sam fakt, ¿e œwiatopogl¹dy nie s¹ nigdy werbalizo-
wane explicite. Trudno o utrzymanie równowagi miêdzy refleksj¹ „antropologa
nieczystoœci” wywo³uj¹cego Ÿród³a (tzn. samodzielnie przyczyniaj¹cego siê do ich
powstania poprzez poszukiwania okreœlonych informacji) a refleksj¹ badanych
znajduj¹cych siê w sytuacji – b¹dŸ co b¹dŸ – intymnej. Zapytywanie w bramie
przy³apanych na gor¹cym uczynku, z jakiego powodu potrzebê fizjologiczn¹ za³at-
wiaj¹ w miejscu do tego nieprzeznaczonym, wywo³uje repliki naiwne („prezy-
dentowi miasta siê poskar¿”), formu³owane „na odczepnego” („tu robiê, bo mi
siê chcia³o”) albo od razu jest odbierane jako zaczepka, forma agresji146. Zapyty-
wani (mê¿czyŸni) przyjmuj¹ wtedy postawê obronn¹, szykuj¹c siê do awantury
czy wrêcz bójki. Paradoksalnie, na w³asnym podwórzu podstawow¹ strategi¹
badawcz¹ poza tzw. obserwacj¹ naturaln¹ nie jest nawi¹zywanie kontaktu, ale
p³oszenie. „Wracaj do siebie na wieœ za oborê” – takie sp³oszenie wywo³uje
natychmiastowy dysonans poznawczy, prowokuje wypowiedzenia i komentarze
bardziej autorefleksyjne: „Bardzo przepraszam, nie wytrzyma³em, ale przecie¿ tu
w okolicy nigdzie nie ma toalety publicznej”.
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144 Por.: Earl Babbie, Badania spo³eczne..., s. 302.
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145 Charles Wright Mills, WyobraŸnia socjologiczna, s. 140.
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Rozdzia³ drugi

Miêdzy puryfikacj¹ a komunalnym

oczyszczaniem. Znaczenie koncepcji

Mary Douglas dla badania dziejów

kultury sanitarnej

C
elem rozdzia³u drugiego jest przedstawienie podstawowych elementów
wypracowanej przez Mary Douglas koncepcji tabu i ³adu spo³ecznego1.
Koncepcja ta podkreœla powszechn¹, porz¹dkuj¹c¹ funkcjê klasyfikacji,

a tak¿e wskazuje na idealne typy spo³ecznoœci, skorelowane ze zró¿nicowanymi
sposobami odnoszenia siê cz³owieka do brudu fizycznego i unikania anomalii
kulturowych. Przyswojenie i przepracowanie pogl¹dów Mary Douglas, maj¹cych
zasadnicze znaczenie dla badania oczyszczania w perspektywie antropologicznej,
doprowadzi³o mnie do hipotezy badawczej dotycz¹cej praktyk ¿ycia spo³ecznego
i rzeczywistoœci kultury sanitarnej w Warszawie. Sformu³owa³em tê hipotezê
w poprzednim rozdziale.

Kulturowa teoria anomalii

W rozdziale pierwszym pomin¹³em kwestiê, któr¹ teraz powinienem objaœniæ na
samym wstêpie: koncepcja Mary Douglas jest i konstruktywistyczna, i konserwa-
tywna, pomyœlana w obronie spo³ecznej normatywnoœci. Okreœlenie „konstruk-
tywistyczna” odnosi siê do przychylnoœci Mary Douglas wzglêdem rozwijaj¹cej siê
w okresie publikacji Symboli naturalnych teorii spo³ecznego tworzenia rzeczywis-
toœci2. Biografiê naukow¹ Mary Douglas, co, wedle mojego rozeznania, polscy
autorzy nie mieli dot¹d okazji zauwa¿yæ, charakteryzuje przyjêcie stanowiska
konserwatywnego: „Jej liberaln¹ wyobraŸniê kulturow¹ dyscyplinuje konserwa-
tywna wyobraŸnia socjologiczna”3. Na zachowawcz¹ postawê Douglas, oprócz

1
1 Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, t³um. Marta Bucholc, Warszawa 2007; ta¿, Symbole naturalne. Rozwa-
¿ania o kosmologii, t³um. Ewa D¿urak, Kraków 2004; ta¿, Ukryte znaczenia, t³um. Ewa Klekot, Warszawa
2007. Por.: Adam Kuper, Miêdzy charyzm¹ i rutyn¹. Antropologia brytyjska 1922–1982, t³um. Katarzyna
Kaniowska, £ódŸ 1987, s. 239–240; Alan Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, t³um. Sebastian
Szymañski, Warszawa 2006, s. 207–211. Zob.: tak¿e Marcin Brocki, Jêzyk cia³a w ujêciu antropologicznym,
Wroc³aw 2001, s. 158; David Bloor, Wieloœciany i nieczyste zwierzêta z Ksiêgi Kap³añskiej, t³um. Micha³
Tempczyk, [w:] Mocny program socjologii wiedzy, wyb. Barry Barnes, David Bloor, Warszawa 1993.
2
2 Zob.: Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Spo³eczne tworzenie rzeczywistoœci, t³um. Józef Ni¿nik, War-
szawa 1983. Por.: Andrzej Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy,
Toruñ 1995, s. 58–63.
3
3 Richard Fardon, Mary Douglas. An Intellectual Biography, London–New York 1999, s. 243.



ma³¿eñstwa z aktywnym dzia³aczem brytyjskiej partii konserwatywnej, wp³ynê³o
najpierw surowe wychowanie w duchu katolickim, które uczona irlandzkiego
pochodzenia otrzyma³a w m³odoœci w szkole przy klasztorze Sacré Coeur. Jedn¹
z najwa¿niejszych wartoœci formacji konserwatywnej, zw³aszcza przed drugim
Soborem Watykañskim, by³o przekonanie, ¿e niczym niepowstrzymany indywidu-
alizm prowadzi do kryzysów i deformacji, do upadku poczucia zbiorowej odpo-
wiedzialnoœci za pomyœlnoœæ spo³eczeñstwa4. Dwudziestowieczny modernizm
Mary Douglas okazuje siê wiêc doœæ umiarkowany, przynajmniej w porównaniu
z modernizmem katolickim. Wed³ug badaczki, powa¿nym niebezpieczeñstwem
dla „wspólnot” mia³oby byæ œwiatopogl¹dowe (kosmologiczne) rozprê¿enie wywo-
³ane reformami liturgicznymi narzuconymi przez drugi Sobór Watykañski. Gwa³-
towna krytyka liberalnych zmian w Koœciele katolickim jest obecna w wielu miej-
scach Symboli naturalnych, chocia¿by w obronie przywi¹zania „zaœciankowych Ir-
landczyków” do zasady pi¹tkowego postu5.

O ironio, do Douglas nawi¹zuj¹ myœliciele niezbyt bogobojni, tacy jak Judith
Butler czy Zygmunt Bauman, lecz wspó³odpowiedzialni za tworzenie nowej filo-
zoficznej i socjologicznej wizji œwiata, w której od ³adu i stabilnoœci, „bezpiecz-
nych” przeciwieñstw Durkheimowskiej anomii, wa¿niejsze s¹ cywilizacyjne demo-
nta¿e, „gry resztkami” i nurty emancypacyjne wybranych grup spo³ecznych (np. ho-
moseksualistów). Judith Butler wy³uskuje z koncepcji Mary Douglas w¹tek trans-
gresji. Podkreœla myœl z Czystoœci i zmazy, ¿e:

[...] ograniczenia cia³a nie s¹ nigdy jedynie materialne, ¿e jego powierzchnia, ¿e jego
skóra systemowo s¹ oznaczane przez tabu i przez przeczucie transgresji6.

Tezê o odpowiednioœci granic cia³a i granic spo³ecznych poddaje jednak¿e
interpretacji zaanga¿owanej. Istotne spo³eczne granice s¹ dla Butler liniami de-
markacyjnymi tego, co dominuj¹ce, z czym wiêc trzeba walczyæ ideologicznie jako
narzuconym porz¹dkiem. Mo¿na sobie z nim poradziæ politycznie, wywalczaj¹c
przesuniêcie granic. Przemieszczenie barier spo³ecznych ma starczyæ za ukulturo-
wienie chaosu i oswojenie niebezpiecznej sfery poœredniej, na który to rozleg³y
margines kultury spychano dotychczas wszystkie wyj¹tki, to znaczy nietolerowane
formy przenikania przez granicê fizycznej pow³oki cz³owieka:

Jeœli praktyki seksualne – zarówno w relacjach homoseksualnych, jak heteroseksual-
nych – nadaj¹ lub odbieraj¹ erotyczne znaczenie powierzchniom i otworom cia³a, to
skutecznie przepisuj¹ granice cia³a wzd³u¿ nowych linii kulturowych7.

Zostawmy Judith Butler, transgresjê i polityczne przestawianie granic kulturo-
wych. W³aœciwy, jak s¹dzê, kontekst rozpatrywania koncepcji Mary Douglas mo¿-
na odszukaæ w implikacjach myœli Emila Durkheima8. W jêzyku anglosaskich
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4 Tam¿e, s. 259.
5
5 Zob.: Mary Douglas, Symbole naturalne..., s. 43–44.
6
6 Zob.: Judith Butler, Gra p³ci, t³um. Iwona Kurz, „Dialog” 2003, nr 10.
7
7 Tam¿e. Zob. tak¿e: Zygmunt Bauman, Ponowoczesnoœæ jako Ÿród³o cierpieñ, Warszawa 2000.
8
8 Émile Durkheim, Elementarne formy ¿ycia religijnego. System totemiczny w Australii, t³um. Anna Za-
dro¿yñska, Warszawa 1990.



nauk spo³ecznych neodurkheimizm jest oczywistym kluczem teoretycznym do
zrozumienia ksi¹¿ek antropolo¿ki.

W polskim piœmiennictwie antropologicznym i socjologicznym nie spotyka-
³em dotychczas terminu „neodurkheimizm”. Pojawi³ siê dopiero we wprowadze-
niach do niedawno wydanych w Polsce przek³adów prac Douglas (przedmowa
Anny Ostrowskiej do Ukrytych znaczeñ i Joanny Tokarskiej-Bakir do Czystoœci i zma-
zy). Termin „neodurkheimizm” brzmi bardziej jak kanciasty, akademicki neolo-
gizm ni¿ nazwa postawy intelektualnej i badawczej. Aczkolwiek swobodnie u¿ywa
go Rados³aw Sojak i odnosi do podejmowanych we wspó³czesnej brytyjskiej soc-
jologii wiedzy prób opisu rodzajów epistemologii uprawianych przez uczonych
prowadz¹cych badania naukowe9.

Pogl¹dy Douglas na kulturê dojrzewa³y w krêgu szko³y oksfordzkiej. Istotny
wp³yw na przysz³¹ badaczkê wywarli w czasach jej studiów uniwersyteckich wiel-
cy mistrzowie: Edward Evans-Pritchard i Franz Steiner, autor g³oœnych wyk³adów
poœwiêconych „tabu prymitywnemu”. Ale Oksford to równie¿ solidna „szko³a”
socjologizmu. Richard Fardon przypomina: „wykszta³cenie odebrane przez Doug-
las w Oksfordzie polega³o przede wszystkim na zapoznaniu siê z socjologi¹ Durk-
heima: holistyczn¹, anty-idealistyczn¹ i socjologiczn¹ w œcis³ym znaczeniu”10. Od-
br¹zowienie tej, zdawa³oby siê, dawno zdezaktualizowanej intelektualnej tradycji,
bo trudno tu mówiæ o jakieœ zawi¹zanej szkole naukowej, deklaruje ostatnio
równie¿ Eric W. Rothenbuhler w Komunikacji rytualnej. Poniewa¿ powo³uje siê on
zarówno na samego Emila Durkheima, jak i na Mary Douglas, wolno przyjrzeæ siê
jego pomys³om jako reprezentatywnym dla tego nurtu.

Najp³odniejszym z pomys³ów neodurkheimizmu, oprócz uznania socjologicz-
nej interpretacji ludzkich zachowañ za cel antropologii, wydaje siê przyjêcie funk-
cjonalnego okreœlenia zjawisk religijnoœci. Stanowi to kontrast dla inspirowanego
teori¹ sacrum–profanum usilnego poszukiwania obecnoœci teologii w kulturze wspó³-
czesnej. Przez funkcjonalne okreœlenie religii nale¿y rozumieæ pogl¹d, który g³osi,
¿e œwiêtoœæ przedstawia siê tak, jak postrzegaj¹ j¹ podmioty ¿ycia spo³ecznego.
Podstawê myœli religijnej tworz¹ nie bogowie, mity czy archetypy, ale wzorce
dzia³ania uwypuklaj¹ce odmiennoœæ znaczenia pewnych rzeczy, bêd¹cych sta³ymi
elementami danej kultury, pierwiastkami ³adotwórczymi lub obecnymi w œwiato-
pogl¹dzie. W takim znaczeniu za œwiête trzeba uznawaæ wszystko to, co wybrana
zbiorowoœæ traktuje jako bezwzglêdnie powa¿ne. Œwiêtoœæ definiuje bowiem naj-
pe³niej odniesienie do la vie sérieuse, powa¿nego ¿ycia (bezspornie akceptowanych
form postêpowania cz³owieka, kszta³towanych w kulturach tradycyjnych g³ównie
przez wydarzenia rytualne). Rytua³, który traci wymiar religijny w dawnym nie-
funkcjonalnym znaczeniu, nie znika jednak z ¿ycia spo³ecznego, jest w nim obec-
ny w postaci form dzia³ania11. Mary Douglas dlatego pisze, ¿e rytua³ „nale¿y do
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9
19 Zob.: Rados³aw Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii spo³e-
czeñstwa, Wroc³aw 2004, s. 61–70 (rozdzia³ „Nauka w Neodurkheimowskiej Perspektywie – Koncepcja
Stephana Fuchsa”).
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10 Richard Fardon, Mary Douglas..., s. 211.
11
11 Zob.: Eric W. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, t³um.
Janusz Barañski, Kraków 2003, s. 24. Zob. tak¿e: Janusz Barañski, Œwiat rzeczy. Zarys antropologiczny,
Kraków 2007, s. 112.



obszaru spo³ecznej teorii wiedzy”12. Rytua³y wiêc mo¿na pojmowaæ jako zestan-
daryzowane wyra¿ania kategorii kulturowych w dzia³aniu.

Poczyniwszy nale¿ne wyjaœnienia, mo¿emy w pe³ni skoncentrowaæ siê na zna-
czeniu dorobku brytyjskiej uczonej dla badania kultury sanitarnej du¿ego mia-
sta w Polsce. Oprócz definicji brudu zawartej w zdaniu dirt is matter out of place,
koncepcja Mary Douglas wnosi do antropologii nieczystoœci trzy elementy. S¹ to:
po pierwsze – przemawiaj¹cy do wyobraŸni, fenomenologiczny opis doœwiadcze-
nia stycznoœci z materialn¹ nieczystoœci¹; po drugie – typologia spo³eczna, klasy-
fikacja form wiedzy uwzglêdniaj¹ca cztery typy œrodowiska spo³ecznego i „stra-
tegie” usuwania zanieczyszczeñ; po trzecie zaœ – dostrze¿enie w kulturze mo¿-
liwoœci pozytywnego spojrzenia na nieporz¹dek, wykorzystania anomalii, orga-
nizowania gospodarki odpadami. Przez anomaliê nale¿y tu rozumieæ odstêpstwo
od normatywnych regulacji nak³adanych przez spo³eczeñstwo na poszczególne
dziedziny ¿ycia, naruszenie b¹dŸ przekroczenie granicy klasyfikacyjnej. Manifes-
tacje nieczystoœci fizycznej nale¿¹ do anomalii, gdy¿ zaburzaj¹ porz¹dek, rozrywaj¹
siatkê kulturowych kategorii.

Brud to nieporz¹dek

Sformu³owanie „brud to w istocie zaburzenie porz¹dku” pojawia siê na drugiej
stronicy pracy, której tytu³ brzmi w oryginale Purity and Danger13. Tytu³owe „zagro-
¿enie” mo¿e zmyliæ trop interpretacyjny. W antropologii kulturowej skojarzenie
nieczystoœci z niebezpieczeñstwem zazwyczaj machinalnie odsy³a do pierwotnej
idei sacrum14. Podejœcia Mary Douglas nie nale¿y jednak wi¹zaæ z podkreœleniem
strachu (primitive religious fear), doœwiadczenia typu tremendalnego. Bogobojnoœæ
czy partycypacja mistyczna z silnie zaznaczaj¹cym siê lêkiem, zrytualizowanym
unikaniem skalania, zdaniem autorki Czystoœci i zmazy, nie wyjaœnia „regu³ nie-
czystoœci”15. Religijna bojaŸñ nie jest zjawiskiem powszechnym, dlatego nie po-
winna spe³niaæ roli nadrzêdnej przes³anki do antropocentrycznej definicji brudu.
W ka¿dym razie „religijne odurzenie” nie jest czynnikiem jedynym czy rozstrzy-
gaj¹cym.

Trzeba tu zwróciæ uwagê na kontrowersyjne okreœlenie „unikanie” i jego miej-
sce w tradycjach brytyjskich nauk o kulturze. Rule of avoidance – tak okreœla³ tabu
m.in. Alfred Radcliffe-Brown. W wydanym na trzy lata przed œmierci¹ badacza
zbiorze z najbardziej znacz¹cymi artyku³ami w jego dorobku, znalaz³ siê tekst
zatytu³owany Taboo. Przedstawiciel drugiego pokolenia antropologów brytyjskich
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12 Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, s. 103.
13
13 W wydaniu polskim z 2007 r. pominiêto podtytu³ zapowiadaj¹cy analizê pojêæ zanieczyszczenia
i tabu. Przed ukazaniem siê t³umaczenia korzysta³em z dziesi¹tego od 1991 r. dodruku, wydanego
przez wydawnictwo Routledge w 2002 r. (Mary Douglas, Purity and Danger. An Analysis of Concepts of
Pollution and Taboo, London–New York 2002).
14
14 Por.: Joanna Tokarska-Bakir, Energia odpadków, „Res Publica Nowa” 2006, nr 3. Artyku³ z prawie
rocznym wyprzedzeniem og³asza³ ukazanie siê polskiego przek³adu ksi¹¿ki z 1966 r. W artykule
z kwartalnika „Res Publica Nowa” mo¿na rozpoznaæ fragmenty wstêpu, którym Tokarska-Bakir opa-
trzy³a przek³ad dzie³a Douglas, zgadza siê zreszt¹ tytu³: Energia odpadków.
15
15 Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, s. 55–57.



w dedykowanym Frazerowi szkicu z 1939 r. przypomina rodowód terminu tabu
i przestrzega przed zawê¿aniem jego znaczenia:

Sir James Frazer definiuje religiê jako „zjednywanie lub ob³askawianie ponadnatural-
nych si³, co do których istnieje wiara, ¿e wywieraj¹ wp³yw na cz³owieka i naturê”, do
magii podchodzi zaœ jako do opacznego zastosowania idei przyczynowoœci. Jeœli wzi¹æ
to pod rozwagê, moglibyœmy wœród rytualnych przepisów uznaæ za przynale¿ne religii
te, których naruszenie wywo³uje zmianê statusu rytualnego poprzez ura¿enie owych
ponadnaturalnych si³, a naruszenie regu³y magicznej poj¹æ jako skutkuj¹ce natych-
miastow¹ zmian¹ statusu rytualnego b¹dŸ przynosz¹ce inne nieszczêœcia w zwi¹zku
z dzia³aniem procesu skrytej przyczynowoœci16.

Ale nie doœæ, ¿e Radcliffe-Brown podtrzymuje dualizm magia – religia, to
w jego koncepcji kategoria tabu tworzy wspólne okreœlenie wielu ró¿nych noœ-
ników „wartoœci spo³ecznych”. Wœród nich idea nieczystoœci zajmuje pozycjê
równ¹ zwyczajom zwi¹zanym z narodzinami dziecka czy specjalnymi formami
przyjaŸni, zwanymi relacjami docinania (joking relationships). Jak potwierdza Ma-
riola Flis:

[...] dla Radcliffe’a-Browna tabu jest terminem technicznym, wyposa¿onym w wê¿sze
znaczenie ani¿eli polinezyjskie s³owo tabu. Rozwa¿a on bowiem tabu w terminach
„rytualnego unikania”, które z kolei s³u¿y, jego zdaniem, okreœleniu ró¿nic „statusów
rytualnych” wystêpuj¹cych miêdzy osobami w danym systemie spo³ecznym17.

Inspiracje Frazerowskie odrzuca Mary Douglas konsekwentnie. Pokaza³a to
w dwóch polemicznych rozdzia³ach (zatytu³owanych Rytualna nieczystoœæ i Œwiecka
nieczystoœæ) otwieraj¹cych studium Czystoœæ i zmaza. Douglas zaznacza, ¿e pisarska
oryginalnoœæ Frazera dla antropologii nie by³a zalet¹. Myœliciel ten zaci¹gn¹³ zbyt
du¿y d³ug u ewolucjonistów. Osoba czuj¹ca obrzydzenie do ekskrementu i cuch-
n¹cych resztek nie unika nieczystoœci bardziej przez wzgl¹d na metafizykê ni¿ na
porz¹dek spo³eczny – stabilnoœæ klasyfikacji i przejrzystoœæ kategorii. Skoro brud
zaprzecza ³adowi, eliminowanie nieczystoœci jest nie tyle negatywnym zabiegiem
magiczno-religijnego zabezpieczania siê przed nieszczêœciem, ile raczej konstruk-
tywnym wysi³kiem organizowania œrodowiska naturalnego, w³asnego otoczenia,
za poœrednictwem idei i przedmiotów. W tym samym znaczeniu, co profilaktykê
higieny, wolno odczytywaæ sens pierwotnej puryfikacji, wi¹¿¹c pojêcie œwiêtoœci
zamiast z magi¹ i religi¹, jakkolwiek zdefiniowanymi, z oddzieleniem od brudu,
utrzymaniem bytów w nale¿nych, spo³ecznie ustanawianych przedzia³ach.

Kontakt z nieczystoœci¹ Mary Douglas porównuje do sytuacji granicznej w ro-
zumieniu europejskiego egzystencjalizmu – ujarzmienia przez lepk¹ i kleist¹ sub-
stancjê (the viscous), odbieraj¹c¹ cz³owiekowi wolnoœæ i panowanie nad cia³em:

Syrop nie jest ani sta³y, ani p³ynny – mo¿na by powiedzieæ, ¿e stwarza on dwuznaczne
wra¿enie zmys³owe. Jednak równie dobrze mo¿na powiedzieæ, ¿e syrop jest anomali¹
w klasyfikacji substancji p³ynnych i sta³ych, poniewa¿ nie nale¿y do ¿adnego z tych
dwóch zbiorów. [...] Lepkoœæ, jak twierdzi Sartre, sama z siebie jest w pierwszym
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odruchu odpychaj¹ca. Dziecko zanurzaj¹c rêce w s³oju miodu, natychmiast zaczyna
rozwa¿aæ w³asnoœci formalne substancji sta³ych i p³ynnych oraz istotne relacje miêdzy
subiektywnie doœwiadczaj¹cym Ja a œwiatem doœwiadczanym. Substancja lepka znajduje
siê w stanie poœrednim miêdzy cia³em sta³ym a p³ynem. To jakby œrednia z ca³ego
procesu zmiany. Nie jest sta³a, ale nie p³ynie. Jest miêkka, mo¿na j¹ naciskaæ i kszta³to-
waæ dotykiem. Na jej powierzchni nie mo¿na siê unosiæ. Jej lepkoœæ jest jak pu³apka,
przysysa siê jak wesz, atakuje granice pomiêdzy ni¹ a mn¹. D³ugie pasma odrywaj¹ce
siê od moich palców wygl¹daj¹ jak moje w³asne cia³o wp³ywaj¹ce do zbiornika lepkoœci.
Wra¿enie zanurzenia siê w wodê jest zupe³nie inne. Pozostajê cia³em sta³ym, jednak
dotkniêcie lepkoœci oznacza ryzyko rozp³yniêcia siê w niej. Lepkoœæ przywiera jak zabor-
czy pies czy kochanka18.

Do tego w³aœnie miejsca z Czystoœci i zmazy, posi³kuj¹c siê jednoczeœnie tek-
stem Bytu i nicoœci Sartre’a, nawi¹za³ Zygmunt Bauman19.

Œlisko-lepki miód czy zagêszczona melasa przylgn¹ do skóry, nie dadz¹ siê
zetrzeæ. Pobrudzenie wilgotn¹ œlisko-lepk¹ substancj¹ to stan bêd¹cy przeciwieñ-
stwem swobodnego rozporz¹dzania œwiatem – teraz to cz³owiek staje siê przed-
miotem „inwazji brudu”, nie podporz¹dkowuje ju¿ granic cia³a i swojego bycia
w³asnej woli. Warto mieæ ten fenomenologiczny opis w pamiêci, pochylaj¹c siê
nad równie sugestywnym obrazem obœlizg³ych rynsztoków czy podziemnych miej-
skich œcieków wype³nionych odrzucaj¹c¹ materi¹. Zwiedzaj¹c jeden z kolektorów
warszawskiej sieci kanalizacyjnej, reporter Adolf Rudnicki brodziæ bêdzie w takiej
le visquex, „wiadomym, a raczej nie wiadomym, w lepkiej, t³ustawej cieczy br¹zo-
wej, zielonej lub w zwyk³ym b³ocie”20. Tak¿e paryskie kana³y zape³nia³o mnóstwo
œlisko-lepkiego szlamu, którego zastoje kanalarze musieli pocz¹tkowo, w okresie
Drugiego Cesarstwa, wzburzaæ, u¿ywaj¹c specjalnych urz¹dzeñ mechanicznych
i prostych narzêdzi (np. ³opaty nazywanej rabot)21.

Za kategori¹ czystoœci kryj¹ siê najwa¿niejsze problemy egzystencjalne i onto-
logiczne. Za przeciwstawieniem ³adu i nieporz¹dku id¹ zagadnienia ¿ycia i œmier-
ci, bytu i niebytu, formy i chaosu. W rozumieniu Mary Douglas s¹ to istotne
dylematy, którymi badaczka chce zast¹piæ wys³u¿one dychotomie o rodowodzie
jeszcze pozytywistycznym. W³aœnie poœród nich zachowa³a siê opozycja skalania
religijnego i zbrukania fizycznego. Tymczasem to natura, œwiat sam w sobie, sta-
nowi Ÿród³o potencjalnego niebezpieczeñstwa, to porz¹dek natury zagra¿a porz¹d-
kowi nadawanemu otoczeniu przez cz³owieka. Dopiero „nad³o¿enie” nad natur¹
okreœlonego ³adu czyni ludzkie doœwiadczenie czytelnym i umo¿liwia harmonijne
¿ycie w grupie.

Spo³eczne konstruowanie œwiata pod³ug kategorii czystoœci i brudu nale¿y do
zjawisk uniwersalnych. Identycznie ma siê rzecz ze wstrêtem (w oryginale abomi-
nation – abominacj¹), tyle ¿e kulturowe przyczyny obrzydzenia s¹ bardziej zró¿-
nicowane22. Je¿eli jednak poczytywaæ tak¹ powszechnoœæ za strukturaln¹ zasadê
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umys³u, trudno oprzeæ siê pokusie zaklasyfikowania Mary Douglas do struktura-
listów. Bo pod takim warunkiem zasada porz¹dkuj¹ca: „brud to nieporz¹dek” (dirt
is disorder), zamienia siê wrêcz w g³êbok¹ regu³ê umys³u, potwierdzan¹, by u¿yæ
zwrotu Lévi-Straussa, przez przekszta³cenia formalne w nieskoñczonoœæ. Mimo ¿e
ta zasada zosta³a w Czystoœci i zmazie odkryta w drodze analizy tekstu Starego
Testamentu i sformu³owana dla kultury staro¿ytnych Hebrajczyków, nie sposób
powstrzymaæ siê przed spostrze¿eniem, ¿e w ka¿dym przypadku czystoœæ oznacza
fizyczn¹ pe³niê, wyobra¿an¹ przez symetriê b¹dŸ parzystoœæ, podczas gdy rzeczy
brudne jawi¹ siê jako niedoskona³e, gdy¿ s¹ „zmieszane”, nieparzyste.

Mary Douglas, o czym wymownie œwiadczy krytyka metody strukturalnej
przeprowadzona przez ni¹ w nastêpnej g³oœnej ksi¹¿ce, Symbolach naturalnych,
zakwalifikowaniu do strukturalizmu s³usznie siê opiera. Temu tak¿e s³u¿y³ przeo-
czony w Polsce spór o francusk¹ etnologiê stoczony z Edmundem Leachem na
prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. Myœliciel, który wpierw og³osi³
powstanie „teorii tabu Douglas-Leacha”, niezadowolenie z krytycznego stosunku
swojej kole¿anki do antropologii Lévi-Straussa, okazanego w pewnym wyst¹pie-
niu konferencyjnym, wyrazi³ póŸniej w wielu zjadliwych publikacjach. Badaczka
odpowiedzia³a na nie parodi¹ „pisania” czy „permutowania” kultury przez struk-
turalizm23. Chodzi o recenzjê z Surowego i gotowanego Lévi-Straussa, w któr¹ Doug-
las wtopi³a parodystyczn¹ demaskacjê jego mito-logicznej algebry w formie prze-
pisu na analizê strukturaln¹:

Chc¹c wykazaæ siê odkrywczoœci¹, wybierz fragment dyskursu, najlepiej dzie³o sztuki,
wiersz, dramat, tekst historyczny b¹dŸ literacki. Rozpocznij w miejscu, które ci siê
spodoba, bo i tak ostatecznie chodzi o to, ¿eby udowodniæ, i¿ wszystko jest czêœci¹
systemu. Wska¿ pary opozycyjnych pojêæ, poniewa¿ instrukcja zapewnia, ¿e takie ist-
niej¹. Obmyœl wzór, który chcesz u³o¿yæ. Nie daj¹ce siê wykluczyæ opozycje podstaw
pod wzór, jakbyœ pracowa³ na binarnie koduj¹cym komputerze, ale nie przejmuj siê,
je¿eli nigdy ¿adnej nie uchwycisz, bo ich znaczenie jest inspiracj¹. Kontrasty zaklasyfikuj
pod wzglêdem roli, jak¹ odgrywaj¹ w dyskursie – dobra albo z³a; i oznacz je odpo-
wiednio znakiem plusa albo minusa. Nastêpnie zbadaj wzór wi¹¿¹cy inkluzje i eks-
kluzje. Zastosuj przyjêt¹ teoriê, algebrê i diagramy Venna [sic!], ¿eby podsumowaæ
wyniki. Zatrzymaj siê w dowolnym punkcie. Dodaj jakiœ inny dyskurs, taki, jaki sobie
¿yczysz, by pomóg³ oporne szczegó³y dopasowaæ do idei wyjœciowej. Narysuj coœ, ¿eby
tê ideê zilustrowaæ – no i uda³o siê24.

Akceptuj¹c stanowisko uczonej, lepiej jest zamiast kulturowych transformacji
„struktury oczyszczania” analizowaæ strategie pozyskiwania, porz¹dkowania i umac-
niania wiedzy – wiedzy „zbiorowej”, ró¿nicuj¹cej siê w zale¿noœci, jak siê oka¿e,
od zmiennych relacji inkorporacji i spo³ecznego oddzielenia. Najlepiej jest wiêc
mówiæ o typach wiedzy o oczyszczaniu w zale¿noœci od kulturowych i spo³ecz-
nych warunków jej powstania. W Czystoœci i zmazie pisa³a Douglas, ¿e taka sama
zasada dzia³a na wszystkich ludzi. W kulturach homogenicznych mia³aby od-
dzia³ywaæ szerzej i mocniej, tymczasem w kulturach rozwiniêtych jej zasiêg za-
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wê¿a³by siê do niektórych praktycznych dziedzin ¿ycia. W przypadku uczestników
kultur z³o¿onych trzeba mówiæ nie o jednym i jednolitym, lecz o wielu nadbudo-
wanych i przenikaj¹cych siê w spo³eczeñstwie porz¹dkach. Ten w¹tek myœlenia
w Symbolach naturalnych doczeka siê krytycznego rozwiniêcia i objaœnienia. Jednak
i tam wa¿ne pozostaje stwierdzenie, ¿e w nowoczesnoœci empiryczna sfera ludz-
kiego ¿ycia podlega ogólnemu schematowi poznania kulturowego w tym samym
stopniu, co doœwiadczenie u przedstawicieli ludów egzotycznych.

Zanieczyszczenie nigdy nie jest wydarzeniem „samym dla siebie”; nie przy-
trafia siê poza kontekstem uporz¹dkowanego uk³adu idei. Gdyby to spostrze¿enie
zlekcewa¿yæ, pojêcie nieczystoœci zgubi³aby niewydajnoœæ, sztuczne odseparowa-
nie od kulturowych realnoœci:

Jeœli z naszego pojêcia brudu wyabstrahujemy patogenicznoœæ i higienê, zostajemy ze
star¹ definicj¹ brudu jako czegoœ nie na swoim miejscu. To bardzo sugestywne podej-
œcie. Implikuje ono dwa warunki: zbiór uporz¹dkowanych relacji i naruszenie tego
porz¹dku. Brud zatem nie bywa nigdy unikalnym, wyizolowanym zjawiskiem. Tam,
gdzie jest brud, jest te¿ system. Brud to produkt uboczny systematycznego porz¹dko-
wania i klasyfikacji rzeczy o tyle, o ile porz¹dkowanie wymaga odrzucania nieprzys-
taj¹cych elementów25.

Brud nie przystaje do pewnych ca³oœci nawyków mentalnych. Jak Mary Doug-
las potem dopowie w napisanej wspólnie z ekonomist¹ Baronem Isherwoodem

Spontaniczny apel na drzwiach damskiej ubikacji w jednej z warszawskich niepublicznych
przychodni lekarskich – pocz¹tek XXI w. (fot. Ryszard Pessel)
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pracy The World of Goods, na „system” sk³adaj¹ siê, oprócz uporz¹dkowanych idei
i relacji, rzeczy codziennie u¿ytkowane lub napotykane, tak jak rzeczy w kulturze
sanitarnej du¿ego miasta. Kategorie spo³eczne per se nazbyt odrywa³yby siê od
doœwiadczenia, gdyby nie zosta³y umocowane („zamkniête”) w przedmiotach fi-
zycznych, czymœ trwa³ym, niewieloznacznym, poprzez swoje obiektywne istnienie
umo¿liwiaj¹cym wspólne i jednakowe postrzeganie œwiata26. Na podstawie rzeczy
i ich konkretnych zastosowañ mo¿na wiêc wnioskowaæ o kategoriach odpowia-
daj¹cych za ró¿nice w organizowaniu œrodowiska naturalnego przez uczestników
kultury danego typu.

Rzeczywistoœæ spo³eczna nie ulega wprawdzie arbitralnym podzia³om stoso-
wanym przez badaczy, ale pozwala siê „mierzyæ” wed³ug odpowiednio pomyœlanej
skali. Wyskalowana typologia spo³eczeñstw powstaje w Symbolach naturalnych dziê-
ki przyjêciu dwóch za³o¿eñ. Mary Douglas, po pierwsze, w swoim odczytaniu
regu³ tabu i nieczystoœci rezygnuje z dychotomii magii i religii na rzecz neo-
durkheimowskiego zrównania idei „tego, co spo³eczne” z ide¹ „tego, co religijne”.
W ten sposób ustanawia wspóln¹ p³aszczyznê porównywania zró¿nicowanych
grup spo³ecznych i form „wiedzy zbiorowej”. Po drugie, diagram ilustruj¹cy kon-
cepcjê siatki i grupy, z którego w uproszczeniu daje siê odczytywaæ typologiê
spo³eczeñstw, s³u¿yæ powinien przede wszystkim konkretnym badaniom empi-
rycznym i studiom porównawczym.

Siatka i grupa

Douglas przekonuje, ¿e os³abienie granic klasyfikacyjnych nie jest li tylko skut-
kiem historycznego rozwoju idei, który w Europie doprowadzi³ do œwieckoœci
spo³eczeñstw. Badaczom terenowym znane s¹ równie¿ „spo³ecznoœci bez historii”,
które nie poddaj¹ siê narzêdziom „tradycyjnej” antropologii symbolicznej, „ludo-
wa metafizyka” umknê³a w nich ze sfery nieczystoœci. Nie wszystkie kultury tra-
dycyjne przedstawiaj¹ siê wiêc jako jednakowo œciœle wi¹¿¹ce nieczystoœæ z moc¹
i niebezpieczeñstwami. Istniej¹ „œwieckie” spo³ecznoœci tradycyjne, które wytwa-
rzaj¹ pojêcia otworów cia³a, granic spo³ecznych i nieczystoœci. Przeto tak¿e kul-
tury egalitarne i pluralistyczne, na pozór zdezorganizowane, nie przetrwa³yby bez
nawi¹zywania do wspólnego dobra, podstawowego porz¹dku organizacyjnego.
Samoograniczenie, autokontrola uczestników ¿ycia spo³ecznego nie uda³aby siê
bez momentu odst¹pienia, odejœcia od typu œrodowiska grupowego, które spra-
wuje nieustann¹ kuratelê nad swymi cz³onkami we wszystkich kwestiach norm
i zachowañ.

W po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w. w How Institutions Think Douglas na-
pisze, ¿e postêp od grupy ze œcis³ym i nierynkowym sposobem kontroli spo³ecznej
do demokratycznego spo³eczeñstwa z instytucjami wolnego rynku nie wyklucza
oddzia³ywania implicite spo³ecznie podzielanych kategorii. Sam fakt, ¿e wielcy
myœliciele twierdz¹, i¿ ludzi wspó³czesnych od ludów pierwotnych ró¿ni mnóstwo
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cech, œwiadczy o istnieniu pewnej zrêbowej kategoryzacji, która sk³ania uczonych
do takiego w³aœnie stylu myœlenia27. Badacze, deklaruj¹cy analizowanie rzeczy-
wistoœci spo³ecznej jako konstrukcji socjologicznej, w wielu odmianach ¿ycia spo-
³ecznego nie odnaleŸli jednak porz¹dku, gdy¿ nie próbowali odszukaæ takiego
uporz¹dkowania w „zmilczanych” za³o¿eniach co do ostatecznej natury rzeczy-
wistoœci:

[...] jeœli nieczystoœæ to coœ, co nie jest na swoim miejscu, musimy postrzegaæ j¹ przez
pryzmat ³adu. Nieczystoœæ i brud musz¹ byæ wykluczone, jeœli porz¹dek ma byæ utrzy-
many. Jeœli to zrozumiemy, uczynimy pierwszy krok na drodze zrozumienia nieczystoœ-
ci. Nie wymaga to od nas uznania ¿adnej wyraŸnej ró¿nicy miêdzy œwiêtym a œwieckim.
W obu sferach ma zastosowanie ta sama zasada. Co wiêcej, nie musimy równie¿
wprowadzaæ ¿adnego szczególnego rozró¿nienia ludów pierwotnych i nowoczesnych:
wszyscy podlegamy tym samym regu³om. W kulturze pierwotnej zasada tworzenia
wzorców dzia³a po prostu z wiêksz¹ si³¹ i ma bardziej ca³oœciowy zasiêg. W przypadku
ludzi nowoczesnych stosuje siê ona do wzajemnie od siebie odseparowanych obszarów
egzystencji28.

Kwalifikacja „czyste” lub „nieczyste” nie mo¿e byæ stosowana do odró¿nienia
„odstraszania duchów” od „wypêdzania zarazków” ani oddzielenia tego, co rzeczy-
wiœcie „miejskie” i w jakimkolwiek znaczeniu „nowoczesne”, od tego, co „rusty-
kalne”, wiejskie, peryferyjne, ludowe29. Prawid³owym kryterium porównañ okazu-
je siê intensywnoœæ prze¿ywania granic spo³ecznych, moc kategorii pojêciowych.

Sposoby wyra¿ania wartoœci b¹dŸ rozstrzygniêæ obowi¹zuj¹cych w danej gru-
pie zale¿¹ od zagêszczenia lub rozproszenia kategorii. Pierwszy typ ekspresji,
zagêszczony, przedstawiaj¹ przepisy ¿ywieniowe u staro¿ytnych Izraelitów. Biblij-
ny zakaz spo¿ywania wieprzowiny jako pokarmu nieczystego wprowadza nie tylko
jedno prawo, uznaj¹ce za anomaliê okreœlone organizmy ¿ywe (zwierzêta o po-
jedynczym kopycie), ale wszystkie prawa ¿ydowskie ³¹cznie. W trzecim rozdziale
Czystoœci i zmazy, zatytu³owanym The Abomination of Leviticus (w wydaniu polskim:
Obrzydliwoœci Ksiêgi Kap³añskiej), Douglas zauwa¿y³a, ¿e w starotestamentowym
przekazie ka¿de z przykazañ Jahwe poprzedza wezwanie do œwiêtoœci30. Napro-
wadzi³o to badaczkê na myœl, ¿e istota prawa staro¿ytnych Hebrajczyków za-
sadza³a siê na czymœ powa¿niejszym, „gêstszym” ni¿ jedynie na pobo¿noœci,
sk³adzie diety pokarmowej czy tworzeniu alegorii cech moralnych.

Podstawow¹ kwesti¹ w hebrajskim prawie czystoœci jest podzia³ na zwierzêta
czyste, które mo¿na spo¿ywaæ, nie ryzykuj¹c splamienia, i zwierzêta nieczyste,
zakazane, powoduj¹ce abominacjê. Do tych pierwszych zaliczaj¹ siê stworzenia
prze¿uwaj¹ce i parzystokopytne. Œwinie maj¹ podzielone racice, lecz nie prze¿u-
waj¹ pokarmu, dlatego wieprzowinê uwa¿a siê za nieczyst¹. Ksiêga Pisma Œwiê-
tego eliminuje wszelkie hybrydy i zapobiega przemieszaniu w³aœciwoœci (confusio-
n), czyli powstawaniu anomalii. Czystoœæ przejawiaj¹ca siê przez posegregowanie
bytów (separatness), liczne rozgraniczenia rzeczy, jest atrybutem Boga wszechmoc-

66 Czêœæ pierwsza. W STRONÊ „ANTROPOLOGII NIECZYSTOŒCI”

27
27 Zob.: Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Spo³eczne tworzenie rzeczywistoœci. Por.: Mary Douglas, How
Institutions Think, Syracuse 1986, s. 98.
28
28 Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, s. 81. Por.: ta¿, Symbole naturalne..., s. 51, 57.
29
29 Por.: Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, s. 74.
30
30 Tam¿e, s. 92.



nego, który udziela swojego b³ogos³awieñstwa, ale te¿ skazuje na potêpienie. Co
pob³ogos³awi, bêdzie dobre i czyste, co zaœ odrzuci, bêdzie dla kultury Ÿród³em
zagro¿enia na zawsze. Cz³owiek zbli¿a siê do doskona³oœci, gdy zas³uguje na
przychylnoœæ swojego stworzyciela, w przeciwnym razie, gdy nie dopilnowuje
nadanego porz¹dku, nara¿a siê na kontakt z niebezpieczeñstwem. Ksiêga Po-
wtórzonego Prawa stanowczo wyra¿a tê alternatywê. Pilnie s³uchaj¹cy g³osu Pana,
s³uchaj¹cy go we wszystkim, zostan¹ wywy¿szeni, sp³yn¹ na nich wszystkie b³o-
gos³awieñstwa, a przekleñstwa i przeszkody spadn¹ na niepos³usznych (Pwt 28,
1–7, 15–19).

Kluczowe tutaj jest uto¿samienie czystoœci z jednorodnoœci¹, kompletnoœci¹
(completeness) i ca³kowitoœci¹ oddzia³ywania spo³ecznego (wholeness). Obcowanie
z tym, co w danej spo³ecznoœci stanowi wartoœci najwy¿sze, wymaga doskona³oœ-
ci. Ró¿ne klasy rzeczy b¹dŸ zjawisk nie powinny wzajem siê na siebie nak³adaæ.
Przepisy dietetyczne pe³ni¹ funkcjê jednego ze „œrodków zagêszczania” jedno-
litego wzoru porz¹dkuj¹cego ¿ycie spo³eczne. Kulturowy wymóg doskona³oœci
jako zupe³noœci dotyczy nie tylko zwierz¹t udomowionych, ale tak¿e zajêcy, bo-
cianów i ¿ó³wi, pola zasianego kilkoma rodzajami zbó¿. S³owem, wszystkiego,
czego nie objê³a kosmologia, co wiêc nie nale¿y do zakresu Durkheimowskiego
„¿ycia powa¿nego”31. Do spe³nienia warunku doskona³oœci, precyzji kategorii kul-
turowych, nie jest potrzebna zgodnoœæ kryteriów biblijnych z systematyk¹ gatun-
ków biologicznych. Taka zgodnoœæ, co zauwa¿y³ Jacek Olêdzki, w œwietle ustaleñ
wspó³czesnych przyrodników tu nie zachodzi. Zaj¹c na przyk³ad prze¿uwa tylko
na pozór (zjawisko nazwane mastykacj¹)32.

Ekspresja rozproszona ma natomiast zawsze trudne do ustalenia konotacje
i w¹sk¹, oderwan¹ od ca³oœci zawartoœæ. Powoduje standardowe reakcje emocjo-
nalne u odbiorcy, tak jak pojêcie „ludzkich wartoœci” obecne w wiadomoœciach
telewizyjnych. Zagêszczenie – i proces odwrotny – oczywiœcie przebiegaj¹ po osi
biegn¹cej miêdzy „nadal obecnymi mo¿liwoœciami”, punktami ekstremalnymi.
Nie nosz¹ charakteru deterministycznych przeciwieñstw. Poza tym:

System klasyfikacyjny mo¿e byæ spójnie zorganizowany dla niewielkiego obszaru doœ-
wiadczenia, podczas gdy na pozosta³ym obszarze ró¿ne elementy pozostaj¹ w nie-
³adzie33.

Spo³eczeñstwa zachodnie, niew¹tpliwie o wysokim poziomie higieny i kontro-
li oczyszczania, nie trac¹ przecie¿ na innowacyjnoœci i indywidualizacji, natomiast
wspó³czesnych miast polskich nie zaludniaj¹ „ma³e grupy”. Nawet bardzo elastycz-
nym formom instytucjonalnym, doœæ indywidualistycznym, a przy tym uporz¹dko-
wanym, do istnienia potrzeba minimum kategoryzacji. Solidny uk³ad kategorii spo-
³ecznych winien obejmowaæ najwa¿niejsze sprawy publiczne. Gdy tak siê nie dzie-
je, ¿ycie codzienne obezw³adnia nie³ad, spo³eczna niezgoda, chaos aksjologiczny.

Krytykuj¹ca strukturalistyczny abstrakcjonizm Mary Douglas wype³ni³a typy
„laboratoryjne”, odczytane z diagramu, typami empirycznymi. We wnikliwym
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omówieniu test cases w osobnym rozdziale Symboli naturalnych zaznacza siê jej
wiedza zdobyta podczas w³asnych badañ terenowych przeprowadzonych wœród
ludu Lele w Kongo Belgijskim (w latach 1949–1950 i 1953), pog³êbiona o liczne
lektury afrykanistyczne. W zaanga¿owanej w politykê kolonialn¹ Wielkiej Bry-
tanii wiêkszoœæ antropologów zajmowa³a siê w tym czasie plemionami afrykañ-
skimi34. Jako „przypadki testowe” Douglas potraktowa³a materia³ etnograficzny
dotycz¹cy Nuerów, Dinków, Mandari i Pigmejów. Tote¿ na diagramie umieœci³a
ca³e zbiorowoœci plemienne35.

Przeznaczenie schematu jest jednak¿e du¿o szersze36. Alan Barnard wylicza:

Analiza w kategoriach siatki i grupy jest metod¹ opisywania i klasyfikowania kultur
i spo³eczeñstw, aspektów kultury lub spo³eczeñstwa, sytuacji spo³ecznych jednostki,
dzia³añ jednostkowych lub nawet preferencji jednostkowych. Zasad¹ jest to, ¿e w³aœci-
wie wszystko, co chcia³oby siê sklasyfikowaæ, mo¿na odmierzyæ na dwóch osiach [...]37.

Przy tym takie odmierzanie nie musi sprowadzaæ siê do przypisywania ró¿nym
wytworom spo³ecznym jakiejœ sta³ej konfiguracji siatki i grupy, gdy¿ mo¿e rów-
nie¿ polegaæ na œledzeniu transformacji wiêzi spo³ecznych i wyobra¿eñ zbioro-
wych, na dopasowywaniu rozmaitych wspó³rzêdnych. O teorii grid and group Zofia
Sokolewicz powiada z optymizem:

S¹dzê, ¿e mo¿na by j¹ zastosowaæ do wyjaœniania polskich transformacji i ¿e, zale¿nie
od pola dzia³añ zbiorowych, mo¿na odnaleŸæ w Polsce ró¿nie wyskalowane cztery typy,
do których ona siê odwo³uje. Nikt tego nie próbowa³, a tylko próba by³aby dowodem38.

Tymczasem Claude Lévi-Strauss, zwiedziony perspektyw¹ dotarcia do uniwer-
salnej struktury myœli, oddali³ siê od ujêcia wyj¹tkowoœci badanych kultur ku
sytuacjom spo³ecznym bêd¹cym „preparatami jêzykowymi”. W opinii Douglas
etnologia francuska nie ma niczego ciekawego do powiedzenia na temat lokalnych
i ograniczonych „wariacji kulturowych”39. Nalegaj¹c na badanie struktur g³êbo-
kich i poprzestaj¹c na ustalaniu powi¹zañ elementów w niezmiennym uniwersal-
nym wzorcu, analiza strukturalna w ogóle nie uwzglêdnia tego czynnika transfor-
macji kulturowych, który stanowi nieustanne przenikanie siê doœwiadczeñ spo-
³ecznych i politycznych z fizycznymi i psychicznymi. Gdy wiêc francuski etnolog
usi³owa³ przeprowadziæ „wykopaliska w prehistorii ludzkoœci na obszarze, któ-
rego ³opaty nigdy nie siêgn¹”, Mary Douglas wysz³a od zró¿nicowanych relacji
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ludzkich wewn¹trz rzeczywistych, dla Lévi-Straussa zaœ zaledwie powierzchnio-
wych wymiarów spo³ecznych.

Takie dwa wymiary s¹ wyznaczone przez pojêcia siatki i grupy. Zanim ukaza³
siê polski przek³ad Natural Symbols, w którym grid jest po prostu siatk¹, a group –
„grup¹”, w krajowej literaturze przedmiotu mo¿na by³o siê natkn¹æ na ró¿ne
konwencje translatoryczne i próby cyzelowania polskich odpowiedników. Micha³
Tempczyk w t³umaczeniu artyku³u Davida Bloora do tomu Mocny program socjologii
wiedzy zaproponowa³ okreœlenia: „koherencja” dla siatki i „struktura grupowa” dla
grupy. Powtarza je Ewa Biñczyk40. Zofia Sokolewicz pos³u¿y³a siê s³owami: „ruszt”
i „rozdzielenie” (zamiast siatki) i „w³¹czenie” (zamiast grupy). W rozprawie Pa-
radoks antropologiczny Sojak dostrzeg³szy logiczne mankamenty przek³adu Temp-
czyka uwa¿a siatkê za „strukturê zewnêtrzn¹”, natomiast grupê poczytuje za
„spójnoœæ grupy”.

W ujêciu Mary Douglas siatka (grid) to wymiar indywidualizacji, odsy³aj¹cy
do klasyfikacji, systemu podzielanych kategorii: kosmologii lub, po prostu, po-
rz¹dku rzeczy w zbiorowoœci. Siatka, graficznie przedstawiana przez oœ pionow¹,
obejmuje zespó³ kategorii kulturowych zale¿ny od uk³adu stosunków i podzia³ów
spo³ecznych. Porz¹dkowane kategorie wywodz¹ siê z wyobra¿eñ zbiorowych i opie-
raj¹ na konsensie – solidarnoœci klasyfikacyjnej w grupie. Wymiar nazwany grup¹
(group) decyduje o stopniu otwarcia granic spo³ecznych: okreœla stopieñ, w jakim
drudzy wdzieraj¹ siê w ¿ycie indywiduum, a spo³ecznoœæ, przez analogiê do cia³a
ludzkiego, kontroluje swoje granice.

Grupa, zilustrowana przez oœ poziom¹, to wymiar spo³ecznej inkorporacji,
wskazuj¹cy na typ kontroli, rodzaj nacisku spo³ecznego, odpowiednio wzajemny
albo niezale¿ny od innych osób i relacji twarz¹ w twarz (face-to-face). Grupa syg-
nalizuje b¹dŸ to personalny, b¹dŸ to bezosobowy (przedmiotowy) charakter od-
dzia³ywuj¹cych si³ spo³ecznych. Linia grupy przedziela obszar konformizmu i ob-
szar postêpu technicznego, oddzielaj¹c przy tym zbiorowoœci „nadu¿ywaj¹ce”
symboli od systemów spo³ecznych bez „uporczywej” wiedzy. Trzeba podkreœliæ,
¿e w obszarze innowacji praktyczna strona ¿ycia codziennego jest kontrolowana
w sposób bezosobowy – przez rzeczy.

Krajowiec, którego wspó³plemieñcy przy³api¹ na nieœcis³ym zachowywaniu
czystoœci, bêdzie przez nich przywo³any do porz¹dku si³¹ jednomyœlnoœci w sto-
sowaniu odpowiedniej formu³y strofuj¹cej. Bronis³aw Malinowski na przyk³ad
w klasycznej antropologicznej monografii terenowej pisze, ¿e Trobriandczycy po
za³atwieniu potrzeby fizjologicznej zwykli odpowiednie partie cia³a czyœciæ miêk-
kimi liœæmi. Pilnie ucz¹ tego swoje dzieci. Gdy któreœ z nich zachowa siê w tym
wzglêdzie niepos³usznie, zostanie zawstydzone przez rodziców s³owami: „Odór
ka³u! Nie wytar³eœ resztek ka³u, odór czujemy”41. Niesfornemu, pobie¿nie pod-
cieraj¹cemu siê dziecku zostanie w ten sposób przedstawiona „fizyczna koniecz-
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noœæ wynikaj¹ca z zakazanego czynu”42. W wysoce ucywilizowanym kraju euro-
pejskim do segregowania œmieci obliguj¹ wyeksponowane w mieœcie rzêdy ró¿no-
kolorowych kontenerów selektywnej zbiórki odpadów i resztek. Pierwotne ry-
tualizacje upadaj¹, gdy jedno karc¹ce spojrzenie przypadkowego przechodnia star-
czy za g³oœne upomnienie, by zu¿ytej chusteczki do nosa nie rzucaæ na lœni¹cy
trotuar, a papieru nie mieszaæ na œmietniku z plastikiem. Spe³nianie potrzeb fizjo-
logicznych i przestrzeganie regu³ kultury sanitarnej oznacza w warunkach miej-
skich nie tylko czynnoœæ naturaln¹ i czynnoœæ kulturow¹. Nie tylko zachowanie,
którego prawid³owoœæ stwierdzaj¹ naocznie „ci inni”, a jak rzek³by Norbert Elias,
nie tylko obyczaj modelowany przez ludzki proces cywilizacji. W mieœcie zacho-
wanie regu³ sanitarnych nade wszystko oznacza zaanga¿owanie adekwatnych rze-
czy: przedmiotów i urz¹dzeñ.

Przez z³o¿enie dwóch zmiennych zale¿nych – skrzy¿owanie pionowej osi siatki
z poziom¹ osi¹ grupy – powstaje schemat analityczny (zob. rysunek na s. 71). Im
ni¿szy poziom na diagramie, tym mniejsza spójnoœæ systemu klasyfikacyjnego,
a im dalej na prawo, tym wiêkszy nacisk spo³eczny, osoba bêdzie mocniej krêpo-
wana wp³ywem innych ludzi. W pobli¿u mocnego bieguna grid, z dala od punktu
„zero” (centrum diagramu), plasuj¹ siê normy izoluj¹ce. Przesuniêcie ku dolnym
pozycjom osi siatki oznacza regu³y oparte na równoœci szans i konkurencji, wol-
nym rynku:

Oczywiœcie, tym, co pojawia siê najpierw, s¹ s³abiej zdefiniowane role i wiêksza wielo-
znacznoœæ zwi¹zków. Dzia³ania ludzi, którzy próbuj¹ siê w tym œwiecie poruszaæ, oce-
niane s¹ z perspektywy wielorakich kryteriów, a ich nastêpstwo jest mniej wyraŸne,
podobnie jak zasady awansu. Skutkiem tego pojawiaj¹ siê problemy oceny wraz z to-
warzysz¹cym im zestawem konsekwencji w sferze widzialnej kontroli [...]43.

Choæ na diagramie grid and group mo¿na umieszczaæ „wszystko, co chcia³oby
siê sklasyfikowaæ”, a tak¿e ilustrowaæ zmiany kulturowe jako przesuniêcia doko-
nuj¹ce siê miêdzy ró¿nymi konfiguracjami wspó³rzêdnych siatki, to nade wszystko
zwracaj¹ na nim uwagê osobne przedzia³y dla czterech zró¿nicowanych œrodowisk
spo³ecznych. W poszczególne æwiartki schematu Mary Douglas wpisa³a modelo-
we konfiguracje spo³eczne: klasyfikacjê na wysokim poziomie (hierarchia), s³ab¹
klasyfikacjê (indywidualizm), ma³¹ grupê (izolacja), mocn¹ siatkê (zbiorowoœæ
z przywódc¹-herosem).

Obszarowi innowacji (lewa strona diagramu) i obszarowi konformizmu (pra-
wa strona diagramu uprawnione jest, moim zdaniem, przypisywanie typów empi-
rycznych zaczerpniêtych z wiejskiego i miejskiego œrodowiska spo³ecznego. Prze-
suniêcia na diagramie w lewo wzd³u¿ osi grupy, jeœli wzi¹æ pod uwagê transfor-
macjê stabilnego ³adu spo³ecznoœci ludowej w cywilizacjê opart¹ na porz¹dku
technologicznym, mo¿na rozumieæ jako osi¹ganie przez „pierwotn¹” spo³ecznoœæ
miejsk¹ charakteru wielkomiejskiego. A zatem jako przejœcie od grupy s¹siedzkiej
do grupy terytorialnie z³o¿onej z rozbudowan¹ dziedzin¹ przedmiotow¹44.
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Na takie ³¹czenie ze sob¹ faktów z ró¿nych dziedzin pozwala historia kultury.
Norbert Elias uczy, ¿e wrêcz nie wolno rozdzielaæ pokrewnych zjawisk powszed-
nich z ¿ycia cz³owieka. Obserwator wybranego procesu z miejsca staje wobec
„ca³ego splotu problemów”45. Tak¿e Florian Znaniecki uwa¿a³, ¿e pojedyncze
„podporz¹dki” kultury, wyjête na pierwszy rzut oka spod prawid³owoœci wy¿szego
rzêdu, s¹ warunkowane spo³ecznie przez „makrozasady”46. Analizowane przez
socjologa przemiany urbanistyczne i demograficzne Poznania implikowa³y przeo-
bra¿enia wiêzi grupowych i kontroli spo³ecznej, co wskazywa³o na dodatkowe
czynniki sprawcze w sferze organizacji politycznej.

Konfiguracjom œrodowiska spo³ecznego odpowiadaj¹ odmienne typy grup spo-
³ecznych. Cztery takie uogólnione typy wraz z reprezentowanym przez nie typem
wiedzy spo³ecznej przedstawiê w uproszczeniu. W rozdzia³ach materia³owych tej
ksi¹¿ki nie s¹ one wa¿ne same przez siê, nabieraj¹ znaczenia w po³¹czeniu z cha-
rakteryzuj¹cym je stosunkiem do produktów procesów fizjologicznych.

I tak – z (I) mocn¹ siatk¹ i s³ab¹ grup¹ obcuj¹ badacze terenowi, etnografowie,
mimo ¿e socjologom wyda siê to rozwi¹zaniem empirycznie pustym47. Antropo-
logowie napotykaj¹ mocn¹ siatkê i s³ab¹ grupê w œrodowiskach plemiennych,
wy³aniaj¹cych spoœród siebie charyzmatycznych przywódców-herosów. Tak zwani
wielcy ludzie gromadz¹ wokó³ siebie lojalnych popleczników i sprawuj¹ w³adzê

siatka

system podzielanych klasyfikacji

(I)
mocna siatka, s³aba grupa

(II)
klasyfikacja na wysokim poziomie

+

+

+

osoba coraz bardziej niezale¿na od innych

„wielcy ludzie” hierarchia

0

osoba coraz bardziej kontrolowana przez
naciski innych

(IV)
s³aba klasyfikacja

(III)
„ma³a grupa”

indywidualizm izolacja

osobisty system klasyfikacji

2. MIÊDZY PURYFIKACJ¥ A KOMUNALNYM OCZYSZCZENIEM... 71

45
45 Norbert Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, t³um. Tadeusz Zab³udowski, Warszawa
1980, s. 367.
46
46 Zob.: Florian Znaniecki, Miasto w œwiadomoœci jego obywateli. Z badañ Polskiego Instytutu Socjologicznego
nad Miastem Poznaniem, Poznañ 1931.
47
47 Zob. tak¿e: Mary Douglas, Profile kultury, s. 152–154.



nad reszt¹ spo³ecznoœci spojonej zaostrzonymi regu³ami honoru. Klasyfikacja na
wysokim poziomie w po³¹czeniu z siln¹ grup¹ (II), która stanowi typ ju¿ niew-
zbudzaj¹cy w¹tpliwoœci socjologicznych, znamionuje spo³eczeñstwo zrytualizo-
wane, targane potê¿nymi obawami przed odstêpstwem od ustanowionych zasad.
Bêdzie to plemienna zbiorowoœæ o dyscyplinuj¹cym nastawieniu wobec swoich
uczestników, dziel¹ca ludzi na wyraŸne kategorie i tworz¹ca ostre granice. Struk-
tura spo³eczna wzmacnia w niej ró¿nicê miêdzy czystoœci¹ i ska¿eniem rytualnym
oraz motywuje do tworzenia z³o¿onych uk³adów wyobra¿eñ metafizycznych. Ma³a
grupa, jak j¹ nazwa³a Douglas (III), ró¿nym instancjom sacrum okazuje mniejsze
zaufanie i nie otacza rzeczy œwiêtych ¿arliwym kultem. W pojêciu cz³onków ma³ej
grupy nie zawsze wygrywa sprawiedliwoœæ, a si³y demoniczne dorównuj¹ si³om
czystym. W¹tpliwoœci intelektualne s¹ rozwiewane przez nawi¹zanie do zastanego
³adu kategorii, st¹d jednostkom niezdyscyplinowanym grozi sroga kara wyklu-
czenia ze wspólnoty. Ma³e, izoluj¹ce siê grupy d¹¿¹ do ograniczenia wystêpowania
nowej wiedzy; a gdy im siê to udaje, do kontrowersji dochodzi sporadycznie.

W indywidualistycznym spo³eczeñstwie industrialnym, usytuowanym na dia-
gramie w lewej dolnej æwiartce (IV), obowi¹zuje bezosobowy, uprzedmiotowiony
system kontroli. Kapitalistyczne spo³eczeñstwo jest innowacyjne, jednak¿e za-
tomizowane. Tocz¹ siê w nim stale dyskusje wokó³ zgodnoœci klasyfikacyjnej.
Wytwarza siê sceptyczna ocena metafizycznych podstaw œwiatopogl¹dów oraz
adekwatnoœci treœci religijnych wobec doœwiadczenia praktycznego. Poniewa¿ po-
znawane uniwersum („kosmos”) nie jest ju¿ antropomorficzne, maleje zapo-
trzebowanie na zespo³y symboli, w tym zw³aszcza na symbole naturalne. Osoba
ludzka samodzielnie kszta³tuje swoj¹ klasyfikacjê, rozszerzaj¹c znaczenie nowoœci,
postêpu naukowego i technicznego, mobilnoœci.

Spo³eczeñstwo ustrukturowane to spo³eczeñstwo moralnie uporz¹dkowane,
spójne pod wzglêdami komunikacyjnymi, dope³nione przez przedmioty, uregulo-
wane przez konwencje. Badaczka w Czystoœci i zmazie zapewnia:

[...] dla moich celów wystarczy [...] stwierdziæ, ¿e mówi¹c o strukturze spo³ecznej, nie
mam na ogó³ na myœli totalnej struktury obejmuj¹cej ca³oœæ spo³eczeñstwa w sposób
ci¹g³y i zupe³ny. Odnoszê siê raczej do pojedynczych sytuacji, w których poszczegól-
ni aktorzy uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e w mniejszym lub wiêkszym stopniu uczestnicz¹
w czymœ wiêkszym od nich48.

Taka „moralna gêstoœæ” porz¹dku doœwiadczenia okreœla stopieñ wewnêtrznej
artykulacji spo³ecznych kategorii w powtarzaj¹cych siê wzorach interakcji, wytrzy-
ma³oœæ spo³ecznych granic w stosunku do „konwencji wykluczaj¹cych”49. Dopiero
bowiem przyjmuj¹c, ¿e dzia³ania, które ludzie podejmuj¹, s¹ zawsze „zbiorowe”,
gdy¿ odpowiadaj¹ ogólnemu spo³ecznemu obrazowi œwiata, mo¿na sprowadziæ sym-
bole i wyobra¿enia do kategorii wiedzy spo³ecznej50. Cz³owiek potrzebuje miejsca
uto¿samienia z jak¹œ przekraczaj¹c¹ go ca³oœci¹. Przez wiedzê nale¿y wiêc ro-
zumieæ kategorie bêd¹ce wyobra¿eniami zbiorowymi, schematy pojêciowe kultury.
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Nazywaj¹c socjologiê wiedzy „dyscyplin¹ pogranicza”, Józef Ni¿nik podkreœla³,
¿e naturalnym jej punktem wyjœcia jest teoria kultury51. Przeniesienie antropolo-
gicznej koncepcji Mary Douglas na grunt socjologii wiedzy jako „dyscypliny po-
granicza” jest mo¿liwe, a co wa¿niejsze – przydatne w zastosowaniu teorii siatki
i grupy do studium z dziejów miejskiej kultury sanitarnej. Przede wszystkim takie
odczytanie nie powoduje ustawicznej rozbie¿noœci niby rozdzielnych poziomów
analizy: poziomu kulturowego i spo³ecznego. Przyjmuje siê, ¿e rzeczywistoœæ kul-
turowa i rzeczywistoœæ spo³eczna, tak jak je okreœla³ Stefan Czarnowski, s¹ ab-
strakcjami tej samej rzeczywistoœci empirycznej52. Wspó³czesna – przez socjolo-
gów nazywana czêœciej nieklasyczn¹53 – socjologia wiedzy podwa¿y³a zasadnoœæ
rozró¿nienia na strukturê, byt spo³eczny, „to, co jest”, i kulturê, „to, co siê my-
œli”54. Ale równie¿ w za³o¿eniach przejêtych przez Douglas od Durkheima wie-
dza nie zawiera siê w „suplemencie” do organizacji spo³ecznej. Przeciwnie, wiedza
k³adzie pod ni¹ najtrwalsze fundamenty55. Kultura jest konsensem, gdy¿ by³aby
w ogóle nie do pomyœlenia bez „kolektywu myœlowego”, wytworzenia pewnej
wspólnoty przekonañ56. Przechodzenie miêdzy porz¹dkiem kulturowym a porz¹d-
kiem spo³ecznym, bêd¹ce w istocie ich uzgodnieniem, zaznacza siê ju¿ w za³o-
¿ycielskich dzie³ach Durkheima, który sam, w wyk³adzie teoretycznym, „bada³
fakty jak rzeczy”, gdy zaœ przysz³o do praktycznych zastosowañ teorii, obiektywn¹
zdeterminowan¹ spo³ecznie wiedzê traktowa³ jako skonstruowan¹ kulturowo.

Po wtóre, w takim ujêciu powstaje mo¿liwoœæ analizy wy³¹cznie wybranego
obszaru wiedzy. Badanie kategoryzacji percepcyjnych nie musi oznaczaæ opisu
holistycznego. Gdy przedmiot empiryczny badania ogranicza siê do zaledwie in-
teresuj¹cej „cz¹stki”, pozostaj¹ca w domyœle „wiêksza reszta” stanowi nadal przed-
miot poznawczy. Poszczególne dziedziny ¿ycia i obszary doœwiadczenia kulturo-
wego przyjmuj¹ te same regu³y, którymi rz¹dzi siê porz¹dek spo³eczny jako ca³oœæ.
Anarchizacja czy dysharmonia w dziedzinie kultury sanitarnej wskazuj¹ na obec-
noœæ dodatkowych niespójnoœci w „szczególnym schemacie logicznym”. Powia-
damiaj¹ o tym, ¿e wiedza spo³eczna „chwieje siê” tak¿e z innych przyczyn struk-
turalnych lub organizacyjnych. Po trzecie, rozwi¹zaniu ulega problem psycholo-
gicznych motywacji zachowania. Efekty psychologiczne ograniczaj¹ siê do uchwyt-
nych nastêpstw okreœlonej organizacji wyobra¿eñ spo³ecznych. Przejawy obyczajo-
woœci staj¹ siê funkcj¹ dostosowania cz³owieka do kontroli grupowej danego
rodzaju. Kosmologie jako wyobra¿enia natury rzeczywistoœci, podobnie jak kody
mowy czy kody rytualne, czyni¹ koniecznymi pewne typy zachowania.

Na odczytywanie teorii siatki i grupy na gruncie socjologii wiedzy jest zgoda
samej Mary Douglas, która w nowej przedmowie do Ukrytych znaczeñ przyznaje,
¿e zaprzeczenie ró¿nicy miêdzy spo³ecznoœci¹ prymitywn¹ a spo³eczeñstwem prze-
mys³owym ods³oni³o przed ni¹ perspektywê socjologii wiedzy, przejmuj¹c¹ z an-
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tropologii przekonanie o to¿samoœci podstaw wiedzy o œwiecie57. Ludzka wiedza
na temat œwiata w ka¿dym przypadku opiera siê na „zaufaniu i wierze”. Wiedza
„krajowców” jest ugruntowana na takich samych podstawach jak nasze zaufanie
do wiedzy naukowej.

Uogólnionym typom spo³ecznym przys³uguj¹ okreœlone wyobra¿enia œwiad-
cz¹ce o stosunku danej zbiorowoœci do granic cia³a i procesów organicznych.
Kultura indywidualistyczna (niska klasyfikacja, s³aba grupa) oka¿e wobec u¿ycia
wydzielin stosunek praktyczny, „bardzo ch³odny wobec tematu wtórnego u¿ycia
materii odpadowej i zysków z takich praktyk”58. Natomiast w kulturach zrytuali-
zowanych i spetryfikowanych (klasyfikacja na wysokim poziomie, silna grupa)
zdrowe funkcjonowanie organizmu ludzkiego, który s³u¿y jednoczeœnie za scen-
tralizowany model kontroli, jest otaczane najwy¿sz¹ trosk¹ wraz ze wszystkimi
cz³onkami i granicami cia³a. Z kolei w ma³ych wspólnotach (silna grupa ze s³absz¹
klasyfikacj¹) cia³o pozostaje bezbronne, nara¿one na zatrucia i negatywny wp³yw
ekskrementu. Niebezpieczeñstwo wi¹¿e siê wtedy ze wszystkim tym, co mo¿e
przedostawaæ siê przez niestrze¿one punkty graniczne, rodzi siê wiêc potrzeba
ci¹g³ego zrytualizowanego oczyszczania (puryfikacji).

Sposoby kategoryzowania nieczystoœci

Teoria grid and group (siatki i grupy) zosta³a pomyœlana jako koncepcja skali, prze-
zwyciê¿enie deterministycznego ujêcia zale¿noœci miêdzy socjologi¹ i antropolo-
gi¹, miêdzy „struktur¹ grupow¹” i kulturow¹ ekspresj¹, miêdzy wyobra¿eniami
i podstaw¹ materialn¹ przedstawieñ spo³ecznych oraz – wreszcie – miêdzy „ewo-
lucyjnymi”, historycznymi typami nieczystoœci.

Jeœli kategorie pojêciowe zostaj¹ umocowane, „zamkniête” w przedmiotach
fizycznych, to równie¿ rzeczy przynale¿ne kulturze sanitarnej wyznaczaj¹ jako
media kultury typy idealne grup spo³ecznych59. Scharakteryzowane przez Douglas
typy œrodowisk spo³ecznych nale¿a³oby wiêc poszerzyæ, dodatkowo im przypo-
rz¹dkowuj¹c zarówno uznawane zbiorowo sposoby oczyszczania przestrzeni pub-
licznej z fekaliów, jak i historycznie zmienn¹ politykê przedmiotu, strategiê kla-
syfikowania rzeczy bezu¿ytecznych, nieczystoœci sta³ych, tj. odpadków. Nale¿a³o-
by te¿ pokazaæ ró¿nice w „standardach”. Jak ju¿ zauwa¿y³ Norbert Elias:

[...] z chwil¹, gdy wraz z powszechn¹ ewolucj¹ stosunków miêdzyludzkich dosz³o do
przemian w sferze potrzeb ludzkich, wprowadzenie aparatury technicznej, odpowia-
daj¹cej zmienionemu standardowi, przyczyni³o siê wybitnie do utrwalenia zmodyfiko-
wanych nawyków. Aparatura ta przyczynia³a siê zarazem do ci¹g³ej reprodukcji stan-
dardu i jego upowszechniania60.

Ma³a grupa, w moim przekonaniu, reprezentuje McLuhanowsk¹ „cywilizacjê
studni”, zatem zbiorowoœci pilnie wystrzegaj¹ce siê anomalii, podczas gdy „cy-
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wilizacja sieci,” wodoci¹gu i kanalizacji, ugruntowana w gospodarce odpadami,
zale¿y od postawy innowacyjnej. Jak zaœ przekonuje Susan Strasser, tak¿e œmieæ
jest produktem selekcjonowania i sortowania (sorting), ¿aden przedmiot nie mo¿e

Integralny element ,,cywilizacji studni”: zdrój na ulicy OboŸnej w drugiej po³owie XIX w.
na rysunku Aleksandra Gierymskiego (ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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staæ siê odpadem sam z siebie61. Inaczej mówi¹c, sortowanie bezu¿ytecznych
przedmiotów to jeden z przejawów klasyfikowania, rozporz¹dzania przez cz³owie-
ka swoim otoczeniem (disposability).

Arjun Appadurai pisze, ¿e sprawy porz¹dku kulturowego i organizacji spo-
³ecznej s¹ trwale powi¹zane ze zjawiskami „¿ycia”, „ruchu” przedmiotów: kr¹¿e-
nia, usuwania, wyrzucania rzeczy bêd¹cych nie na miejscu (traffic in things)62.
Zapotrzebowanie na rzeczy – b¹dŸ tendencja do usuwania przedmiotów – podlega
zbiorowej kontroli i zale¿y od kulturowych kategoryzacji. Spo³eczny obieg przed-
miotów odzwierciedla z³o¿one przekszta³cenia organizacji wiedzy. Takie prze-
kszta³cenia maj¹ wymiar kulturowy, dlatego nie redukuj¹ siê do samych procesów
produkcyjnych i rynkowych63. Mo¿na wiêc podejmowaæ próby przypisywania kon-
figuracjom „siatki” i „grupy” ró¿nej organizacji wiedzy spo³ecznej o wytwarzaniu
przedmiotów (przemys³owym i rêkodzielniczym), obrocie towarowym i konsump-
cji, a potem „str¹caniu do opadów”. Teoria grid and group pozwala spojrzeæ na
komunalizacjê oczyszczania miasta jako na rezultat powstania sfery „us³ug dla
ludnoœci” w³aœciwej dla spo³ecznoœci innowacyjnych, wiêc o niskiej klasyfikacji,
przyzwalaj¹cych na sprzeda¿ wiedzy profesjonalnej i naukowej, tym samym do-
puszczaj¹cych utowarowienie codziennego doœwiadczenia.

W ma³ych grupach odpady nie musz¹ byæ odbierane systemowo, nie przeras-
taj¹ w Górê Gnojow¹. Leszek Ko³akowski zauwa¿a, ¿e ekonomia ma³ej grupy „by³a
doskona³ym modelem cyklicznego obiegu materia³ów, gospodarstwa niemal wcale
nie produkowa³y œmieci, wszystko zu¿ywane by³o na nowo, podczas gdy k³opoty
z odpadkami sta³y siê jednym z g³ównych problemów cywilizacji dzisiejszej”64.
Aczkolwiek nie zawsze „wiejska ekonomia”, do której wprost odnosi siê Ko³ako-
wski, odpowiada ekonomii pierwotnej. Niektóre typy empiryczne oddalaj¹ siê od
typu idealnego. James Clifford przypomina, ¿e etnografowie natrafili na ma³e
grupy plemienne, które tworzy³y przedmioty bez przeznaczenia u¿ytkowego: „In-
dianie zawsze handlowali, tak w obrêbie, jak i na zewn¹trz swojej kultury”65.

Uogólniaj¹c, w lokalnych, nierozwiniêtych gospodarczo spo³ecznoœciach, ale
te¿ w miastach dopiero przechodz¹cych procesy rozwoju, industrializacji, rzeczy
niejako dogorywaj¹ w rêkach swoich u¿ytkowników. Powoli „wys³u¿aj¹ siê” z przy-
czyny ogólnego ubóstwa nowych przedmiotów (scarcity of things), a tak¿e za spra-
w¹ wyostrzonej œwiadomoœci wk³adu pracy potrzebnego do wytwarzania rzeczy
oraz umiejêtnoœci manualnych umo¿liwiaj¹cych czêste reperacje we w³asnym
domowym zakresie66. Susan Strasser pisze:

Nawet – pod koniec wieku dziewiêtnastego, gdy produkcja w fabrykach by³a ju¿ wdro-
¿ona, wielu Amerykanów mia³o umiejêtnoœci manualne i wewnêtrzne poczucie po-
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trzeby reperowania rzeczy. Kobiety, które nadal szy³y i cerowa³y ubrania, nawyk do
pracy domowej zachowa³y d³u¿ej od mê¿czyzn. Dzisiaj majsterkowanie i naprawianie
sta³o siê hobby, wprawdzie nieoryginalnym, ale ju¿ nie tak typowym [...]67.

W Warszawie koñca XIX w. podniszczone „pañskie” meble natychmiast po-
przez sk³ady starzyzny trafia³y do nowych u¿ytkowników, czêsto do domów ro-
botniczych. Nieœwiadomego wzorca ekologicznego („recyklingowego”) ¿ycia w mieœ-
cie wci¹¿ dostarczaj¹ przedwojennej daty Warszawiacy. „Nauczona inwencji
i oszczêdnoœci przez wojnê i biedê” i „wiecznie «wybrakowane» czasy PRL-u”
babcia w niepotrzebnych pude³kach po czekoladkach przechowuje ig³y i inne dro-
biazgi, za ciasne buty przy pomocy no¿yczek przerabia nawet na letnie sanda³y68.

Jak powiada Appadurai, w konkurencyjnych, rozwiniêtych spo³ecznoœciach
kapitalistycznych przemiany rzeczy w bezduszny towar nie daje siê oddzieliæ od
utowarowienia us³ug. Przedmioty oczyszczaj¹ce zostaj¹ tym samym podporz¹dko-
wane publicznym mechanizmom „obs³ugi rzeczy”69. Wnosz¹c op³aty za us³ugi
komunalne, mieszkaniec wspó³czesnego miasta otrzymuje pokwitowanie za ure-
gulowanie w³asnego stosunku do administracji czy ekologii, kupuje sobie komfort
i „rozliczenie” z miejsk¹ obyczajowoœci¹. Na „odbarwienie przedmiotów” przez
odniesienie ich do pieni¹dza i produkcji masowej wskaza³ wczeœniej Georg Sim-
mel. Zdaniem socjologa, odpowiednioœæ poda¿y i popytu, jeœli chodzi o rzeczy,
tym samym redukcja powstawania odpadków, wytwarzania rzeczy niepotrzeb-
nych, œmieci, wynika³a „w bardziej prymitywnych stosunkach” z produkcji na
bezpoœrednie zamówienie klienta. Wykonawca przedmiotu i jego u¿ytkownik zna-
li siê nawzajem, ¿yli w tej samej wspólnocie. System gospodarki pieniê¿nej zaœ,
gdy jest spo³ecznie przyswajany, tworzy takie „nastawienie psychiczne”, wiêc
i takie mentalne nawyki, w których ¿aden przedmiot nie zas³uguje na to, by
przedk³adaæ go nad inne rzeczy70.

Niepostrze¿enie oddaliliœmy siê od kontekstu surowych zakazów kulturo-
wych. Wprowadzenie dwóch zmiennych zale¿nych, siatki i grupy, uniezale¿ni³o
maksymê „brud to rzecz nie na swoim miejscu” od problematyki tabu. Uniwer-
salna regu³a oczyszczania przekszta³ca siê w zasadê zmiennoœci dystansu wobec
wydzielania. W Symbolach naturalnych s³owo „tabu” pojawia siê tylko raz. Badaczka
nie potrzebuje ró¿nicuj¹cego jêzyka, z którym musia³a siê zmagaæ jeszcze w Czys-
toœci i zmazie, podobnie jak z odrzuconym przez neodurkheimizm przeciwstawie-
niem magii i religii. Przekszta³con¹ regu³ê mo¿na wys³owiæ nastêpuj¹co: odleg³oœæ
spo³eczna wyra¿a siê wedle odleg³oœci od Ÿróde³ fizjologicznych – i vice versa.
Niedba³oœæ o granice, wydzieliny i odpady to brak grupowej troski o granice spo-
³eczne i kategoryzacjê, o ³ad w przestrzeni ludzkiego ¿ycia i zapanowanie nad
„nieporz¹dkiem” aksjologicznym.

Wed³ug Douglas, zasada czystoœci funkcjonuje „wzd³u¿ wymiaru od s³abego
do silnego nacisku”71. Du¿a odleg³oœæ od Ÿród³a fizjologicznego powoduje od-
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cieleœnienie wyobra¿eñ spo³ecznych, artyku³owanie kryteriów odpowiednioœci i sto-
sownoœci. Im wiêc silniejszy nacisk sytuacja spo³eczna wywiera na osoby w niej
zanurzone, im bardziej osoba jest zintegrowana z systemem spo³ecznym, a jej
idee mniej odbiegaj¹ od ram skomplikowanego systemu klasyfikacji, tym bardziej
wzmacnia siê tendencja ku temu, by spo³eczne ¿¹danie przystosowania prze-
jawia³o siê w zaostrzeniu kontroli fizycznej i pe³nym obawy „monitorowaniu”
wydzielin odpadków. Szczególnie wa¿na staje siê wówczas rola samych wyobra-
¿eñ. Procesy cielesne i sanitarne s¹ umniejszane (w oryginale wystêpuje czaso-
wnik etherealize – „uczyniæ ulotnym, «zawoalowaæ»”), tak jakby zosta³y absolutnie
umieszczone poza kontekstem publicznym, a ludzie bêd¹cy we wzajemnych re-
lacjach nie mieli cia³ i nie doœwiadczali fizjologii, nie wytwarzali brudu. Dyskurs
spo³eczny dodaje sobie sterylnoœci poprzez odcieleœnienie (w oryginale – to di-
sembody), marginalizacjê nieczystoœci, zdarzeñ fizjologicznych i ich materialnych
skutków72.

Wed³ug uczonej, taki brud mo¿e stawaæ siê „eteryczny”, gdy oczyszczanie
nale¿y do czynnoœci w ramach gospodarki samowystarczalnej (kompostowanie
i nawo¿enie roli, palenie, karmienie zwierz¹t hodowlanych). Natomiast im bar-
dziej chaotyczne s¹ struktury i stosunki spo³eczne, im bardziej z³o¿one, umaso-
wione procesy produkcyjne, tym znaczniej s³abnie porz¹dek rzeczy. Os³abienie
prze¿ywania granic spo³ecznych poci¹ga za sob¹ aprobatê dla oddzielenia od cia³a.
Nieczystoœæ fizyczna zaczyna byæ traktowana refleksyjnie, zasady dystansu nie
egzekwuje siê z pe³n¹ stanowczoœci¹.

Gdy na tle procesów historyczno-politycznych lub demograficznych dochodzi
do rywalizacji dwóch klasyfikacji, ludzie wybieraj¹ przypadkowe segmenty z obu
systemów kategorii, nie bacz¹c na ra¿¹cy niedostatek ogólnej spójnoœci doœ-
wiadczenia. Najczêœciej wtedy pojawiaj¹ siê rozbie¿ne „prywatne kategoryzacje”
i ca³e nieuporz¹dkowane obszary kategoryzacji. Wœród osób uplasowanych miê-
dzy ró¿nymi œwiatami ró¿nych kategorii, tzn. osaczonych w chaosie, a nie osa-
dzonych w systemie spo³ecznym, daje siê zaobserwowaæ zmiana postaw w reak-
cji na przeobra¿enia rzeczywistoœci, specyficzna ich „niejednorodnoœæ”.

Dalekosiê¿ne zmiany kulturowe os³abiaj¹ porz¹dkuj¹c¹ rolê klasyfikacji. Gdy
dochodzi do cywilizacyjnej katastrofy czy momentu przesilenia w ustroju po-
litycznym i podziale w³adzy, nastêpuje rozk³ad uprzedniego uk³adu kategorii:

[...] jeden zamêt polityczny sprawia, ¿e liczne klasyfikacje trac¹ znaczenie, i obni¿a
spójnoœæ systemu symbolicznego; oczekiwanie nieustaj¹cej zmiany ustawia poziom
jeszcze ni¿ej73.

Nieczystoœæ znajduje siê w centrum spo³ecznej uwagi, brud fizyczny przenika
codziennoœæ w szczególnoœci wówczas, kiedy wa¿ne regu³y rz¹dz¹ce ¿yciem zbio-
rowoœci i podstawowe normy moralne mog¹ byæ ³atwo kwestionowane. Taki wstrz¹s
destabilizuj¹cy kategorie spo³eczne Donald Reid widzi w dziejach dziewiêtnasto-
wiecznego Pary¿a, kiedy to bogate mieszczañstwo poczu³o nagle za plecami od-
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dech szybko rozrastaj¹cego siê „do³u” spo³ecznego, opanowuj¹cego kryminogenne
przedmieœcia, niekiedy te¿ podziemne miasto, kana³y74. U Wiktora Hugo, którego
Nêdzników wspomina Reid, kana³y tworz¹ nieœwiadomoœæ Pary¿a. „Pod” ulicami
upadaj¹ wszystkie kategorie obowi¹zuj¹ce „na górze”; kana³y to kryjówka prze-
stêpców, wylêgarnia z³a i politycznego wywrotu. Nie przypadkiem w jêzyku fran-
cuskim s³owo égout oznacza zarówno „kana³, œciek, odp³yw”, jak i „mêty, niziny
spo³eczne”. W ten sam sposób mo¿na podejœæ tak¿e do gwa³townych reakcji
warszawskiego „towarzystwa” na pierwsze projekty podniesienia kultury sani-
tarnej, sprzeciwu upatruj¹cego w podziemnych zbrojeniach spotêgowania zagro-
¿eñ dla „zdrowia publicznego”.

Chc¹c zabezpieczyæ siê przed krytyk¹ i sk³oniæ cz³owieka do rutynowego po-
s³uszeñstwa, ka¿dy scentralizowany i zbiurokratyzowany system w³adzy – u Doug-
las przedstawia go ¿ycie klasztorne i spo³eczeñstwo militarne – wzmacnia kate-
goryzacjê i nadzór w grupie. W³adza biurokratyczna narzuca system powszechnej
klasyfikacji, biegle pos³uguj¹c siê kategoriami kary i odrzucenia75. Wtedy, gdy
„ciemiê¿¹ca siatka narzucona jest z daleka”76, zachowania niezgodne z „obowi¹-
zuj¹cym” porz¹dkiem publicznym staj¹ siê na porz¹dku dziennym. Do saboto-
wania narzucanych kategoryzacji dochodzi równie¿ tam, gdzie spo³ecznoœæ wresz-
cie odkrywa, ¿e za regu³ami spo³ecznymi i pozornie bezosobow¹ kontrol¹ stoj¹
ludzie, którzy z zaw³aszczenia przestrzeni publicznej czerpi¹ korzyœci wy³¹cznie
dla siebie77.

Recykling a reklasyfikacja

Ostatni rozdzia³ Czystoœci i zmazy zawiera spostrze¿enie, ¿e ka¿da normalnie roz-
wijaj¹ca siê kultura przypomina ogród. ¯ywe ludzkie wspó³dzia³anie nie ma w so-
bie nic z tkanego gobelinu. Wysup³anie czegokolwiek z delikatnych splotów zubo-
¿y kulturê, tak jak wyciêcie chwastów, które – gdy ulegn¹ rozk³adowi – nie bêd¹
mog³y u¿yŸniæ ziemi, w której wyros³y78. Dlatego wprawny ogrodnik sporz¹dza
nawóz z materii odebranej wczeœniej przyrodzie. Taka naturalistyczna przenoœnia
pozwala Mary Douglas rozumieæ najwa¿niejsze rytua³y niektórych grup plemien-
nych: rytua³y te, jakkolwiek s¹ „zestandaryzowanymi” zachowaniami i „Ÿród³em
rozró¿niania i wiedzy”, w pewnym stopniu stanowi¹ równie¿ dzia³ania w sferze
moralnej79. Podstawowym aktem jest w nich nie unikanie, omijanie czy zabezpie-
czanie siê przed brudem (this normal avoidance), lecz jego dopuszczenie, zaakcep-
towanie, „przywitanie” (welcome).

Antropolo¿ka wymienia kilka najwa¿niejszych pierwotnych strategii przywra-
cania klarownoœci kategorii80. Ju¿ samo przypiêcie ³atki niebezpieczeñstwa dosko-
nale oczyszcza, poniewa¿ ucina wszelkie dyskusje czy w¹tpliwoœci narastaj¹ce
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wokó³ danego zjawiska. Druga strategia to redukcja anomalii poprzez reklasyfi-
kacjê. Nuerowie sk³adaj¹ w nurcie rzeki fizycznie zniekszta³cone niemowlêta,
poniewa¿ przypisuj¹ im cechy hipopotamów. Miejsce tych stworzeñ, jak i dwu-
znacznych dzieci-zwierz¹t jest w wodzie. Inne plemiona afrykañskie dopuszczaj¹
zaœ fizyczn¹ kontrolê ³udz¹co przypominaj¹c¹ nowoczesn¹ eugenikê. Œmieræ za-
dawana jest bliŸniêtom, gdy¿ nie wolno pozwoliæ na zajêcie ³ona przez dwa p³ody
naraz.

Przekroczenie bezwzglêdnie przestrzeganych surowych nakazów czystoœci oka-
zuje siê wyrównaniem egzystencjalnej ró¿nicy miêdzy cz³owiekiem i nieczystoœ-
ci¹, miêdzy „ja” i œlisko-lepkimi substancjami, „wysokimi” i „niskimi” rejestrami
¿ycia w spo³ecznoœci. Micha³ Bachtin by mnie poprawi³: miêdzy kultur¹ oficjaln¹
i materialno-cielesnym ni¿em81. Z nieczystoœci, jak myœl Douglas objaœnia Ri-
chard Fardon, mo¿na równie¿ wyzwoliæ pozytywn¹ „si³ê”, motywacjê przywra-
caj¹c¹ jednoœæ w obrazie œwiata, porz¹dku kategorii, i znosz¹c¹ wszelkie ambi-
walencje:

Jest kilka metod traktowania anomalii. Mo¿emy podejœæ do nich negatywnie, ignorowaæ
je, nie dostrzegaæ ich lub dyskwalifikowaæ po ich dostrze¿eniu. Mo¿emy te¿, po-
zytywnie, rozmyœlnie stawiæ czo³a anomalii i próbowaæ stworzyæ nowy wzór rzeczywis-
toœci, w którym znajdzie siê dla niej miejsce82.

Dogodnym sposobem eliminowania anomalii jest aprobata (dirt-affirming),
swoista rezygnacja z tabu, znalezienie dla nieczystoœci miejsca83. Tak w³aœnie,
w przyk³adzie przytoczonym przez badaczkê, postêpowa³ œwiêty Franciszek z Asy-
¿u, gdy wzywa³ do pos³uszeñstwa Bogu, nurzaj¹c siê w brudzie, czyli, po staro-
polsku mówi¹c, kala³ siê84.

Jeœli oderwaæ siê od kultury tradycyjnej – w etnografii Polski skojarzonej
z postawami unikania brudu (dirt-rejecting) i rygorystycznymi przepisami o czys-
toœci symbolicznej, wykonywanymi wœród przyt³aczaj¹cego brudu fizycznego, b¹dŸ
zabiegami odwo³uj¹cymi siê w medycynie ludowej do „mediacji” ekskrementu –
mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek istotny dla perspektywy „antropologii nieczystoœci”.
Cz³owiek, a¿eby braæ udzia³ w ¿yciu spo³ecznym bez przeszkód, bez „potykania
siê” o anomalie, musi najpierw uprzytomniæ sobie swoj¹ kondycjê i pogodziæ siê
z „plugawymi” przypad³oœciami ¿ycia biologicznego, których nawet najlepiej zor-
ganizowane ¿ycie spo³eczne nie zdo³a wyeliminowaæ. Cz³owiek wydziela, produ-
kuje odpadki, rozk³ada siê. Ka¿dy „to robi”, oczyszczanie stanowi dlatego powa¿n¹
ludzk¹ sprawê – sprawê nie tak peryferyjn¹, jak siê zdaje, a jej skomunalizowanie
i systemowe rozwi¹zywanie w kulturze miasta jest tylko tego nowoczesnym po-
twierdzeniem. Pogodzenie siê z nieczystoœci¹ pozwala na odrzucenie obrazu mia-
sta jako wielowarstwowej siedziby z³a bez wymuszonego przeciwstawiania nowo-
czesnej antypatii dla miasta ró¿nym formom ponowoczesnej ekstazy.
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Po wyjœciu „na górê” robotnik pracuj¹cy w kana³ach, wedle s³ów reporta¿ysty
Adolfa Rudnickiego, mo¿e sprawiaæ przykre wra¿enie „zmar³ego za ¿ycia”. Zreszt¹
i w oczach hutnika Wiktora z powieœci Ludzie bezdomni, „biednego pracowniczka”
i brata doktora Judyma, warszawski kanalarz by³ jedynie ordynarnym „bele ch³op-
cem, co ze wsi przylaz³” zwracaj¹cym na siebie uwagê „grubymi buciorami”
i „zgrzebnemi ga³ganami”85. Jednak¿e to ludzie oczyszczaj¹cy niebezpieczne „pod-
ziemia”, drenuj¹cy miasto byli w nim pierwszymi, którzy przekroczyli tabu, zro-
bili miejsce dla nieczystoœci i pojêli sens brudu. Rudnicki przyzna³, ¿e to war-
szawski égoutier „ma najw³aœciwsze spojrzenie na ludzkie sprawy”86. Wczeœniej
¯eromski o higienistach i „eskulapach”, œwiadomych istoty dezynfekcji napisa³:
„To s¹ ludzie, którzy osi¹gnêli na ziemi g³ówn¹ si³ê: nie bali siê zst¹pienia do
grobu”87.

Z pewnoœci¹ w³aœciwe spojrzenie maj¹ dziœ równie¿ zachodnioeuropejscy or-
ganizatorzy recyklingu. Tam, gdzie nie jest on wy³¹cznie has³em œrodków maso-
wego przekazu, znik³a nieczysta to¿samoœæ odpadków i œmieci, poniewa¿ zosta³y
one „przywitane”, odtabuizowane. W teraŸniejszej Szwecji ponad trzy czwarte
papieru gazetowego i prawie tyle samo zu¿ytych opakowañ powraca do produkcji
przemys³owej. Korespondent opiniotwórczego tygodnika zdumia³ siê w 2005 r.:

Gorliwoœæ Szwedów przy sortowaniu odpadów i dostarczaniu ich do kontenerów ––
jest tak wielka, ¿e przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê recyklingiem nie nad¹¿aj¹ z odbiorem
[...]. ¯eby utrzymaæ porz¹dek wokó³ 6 tys. stacji odzysku surowców, powo³ana zosta³a
niedawno policja obserwuj¹ca z ukrycia, czy odpady wrzucane s¹ do w³aœciwego po-
jemnika. Jej funkcjonariusze, przewa¿nie emerytowani policjanci, musz¹ czasem prze-
szukaæ postawion¹ niew³aœciwie torbê ze œmieciami, ¿eby znaleŸæ dowody obci¹¿aj¹ce
winowajcê88.

Penalizacja zastêpuje tu dowolnoœæ obcowania z niepotrzebnymi rzeczami. Ale
w jednej z krótkich notek, raportów antropologicznych zamieszczanych na ³a-
mach czasopisma „Op. Cit.” znalaz³em potwierdzaj¹cy szwedzkie regu³y wyj¹tek.
Autor notatki, opatrzonej podpisem „al bur”, dzieli siê wra¿eniami z rozmowy,
któr¹ przeprowadzi³ z pewn¹ W³oszk¹ ¿yj¹c¹ w Szwecji. Imigrantka mia³a odkryæ,
¿e „w nocy budzi siê do ¿ycia inny sort Szwedów”, którzy na przekór swojemu
ordeningowi (szwedz. „porz¹dek”, odpowiednik niemieckiego Ordnung) nie segre-
guj¹ œmieci w ogóle i pod os³on¹ ciemnoœci wrzucaj¹ je do jednego upatrzonego
kontenera. „Swoj¹ drog¹, zastanawiam siê, jak d³ugo – pisze al bur – cz³owiek jest
w stanie prze¿yæ w dyscyplinie i porz¹dku, nawet jeœli siê w nich wychowa³”89.
Trzeba przyznaæ, ¿e niedowierzanie w sanitarn¹ dyscyplinê jest w³aœciwoœci¹ Po-
laków; szwedzki ordening to potencjalnie znakomity powód do ¿artów i kontestacji.
W obieg „miejskiego ¿artu” sieæ internetowa w³¹czy³a nawet piosenkê, która
w pocz¹tkach XXI stulecia zdobi³a witrynê internetow¹ MPO w Warszawie. G³osy
dzieciêcego chórku, œpiewaj¹cego rymowankê „Gdyby ka¿dy tak papierek rzuci³
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sobie raz na skwerek...” niew¹tpliwie rozœmieszaj¹. Co innego cywilizacyjny, wziê-
ty na serio, sens piosenki firmuj¹cej us³ugi MPO.

Œmiecie, których nie identyfikuje siê jako „przeszkadzaj¹cego” brudu, nie s¹
ju¿ groŸne90. Gdyby przeciêtny mieszkaniec Warszawy znalaz³ w kuchni miejsce
na kilka koszy i w ka¿dym, zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez lokalny
samorz¹d, oszczêdnie gromadzi³ inny rodzaj niepotrzebnych rzeczy, maj¹c zara-
zem pewnoœæ, ¿e szk³o z powrotem trafi do huty, psuj¹ce siê resztki organiczne
do kompostowni, a papier do fabrycznej kadzi z celulozow¹ pulp¹, domowych
odpadków nie musia³by odrzucaæ (reject). Jeszcze przed wyrzuceniem traci³yby
w oczach patrz¹cego status rzeczy obmierz³ych, k³opotliwych nieczystoœci bu-
dz¹cych odrazê, a stawa³yby siê potrzebnymi surowcami, „nowymi produktami”.
Niemniej jednak dla badania kultury sanitarnej i wiedzy mieszkañców du¿ego
miasta o oczyszczaniu o wiele istotniejsze od kwestii „oswajania siê” z brudem
fizycznym czy „zrehabilitowania”, uznania w kulturze oficjalnej „do³u materialno-
cielesnego” s¹ pogl¹dy, zawarte w koncepcji Mary Douglas, na rolê „rozró¿niania”
(klasyfikacji) oraz mo¿liwoœæ powstawania w spo³ecznoœciach nieuporz¹dkowa-
nych i niejednorodnych obszarów kategorii.
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Satyryczny rysunek Franciszka Kostrzewskiego obrazuj¹cy obawy mieszkañców Warszawy
przed ,,morowym powietrzem”, wydostaj¹cym siê z podziemnych instalacji sanitarnych
w okresie uruchomienia nowoczesnej sieci kanalizacyjnej – lata osiemdziesi¹tych XIX w.
(ze zbiorów archiwum MPWiK SA)



Rozdzia³ trzeci

Beczka czy sp³uczka?

Miasto i spo³ecznoœæ warszawska

w pocz¹tkach nowoczesnego oczyszczania

W
rozdziale trzecim zajmê siê pocz¹tkowym okresem w dziejach nowo-

czesnej kultury sanitarnej Warszawy. Nie jest moim celem pe³na rekon-
strukcja wybranej sekwencji z historii higieny publicznej ani infrastruk-

tury miejskiej. Interesuje mnie spo³eczno-kulturowe postrzeganie unowoczeœ-
nienia oczyszczania komunalnego. Kierujê siê myœl¹ socjologa Marcina Czerwiñ-
skiego, ¿e wp³yw œrodowiska zurbanizowanego i „umiastowionego” nie wyra¿a
siê tylko poprzez stosunki miêdzyludzkie. „Wp³ywa na nas nie tylko miasto-ludzie,
ale tak¿e miasto-rzeczy”1. Historia warszawskich urz¹dzeñ komunalnych docze-
ka³a siê kilku monografii. Niektóre poruszaj¹ przede wszystkim zagadnienia œciœle
techniczne (Henryk Janczewski, Marian Gajewski)2. Inne jednak uwzglêdniaj¹
pewne t³o historyczne i spo³eczne (Anna S³oniowa, Ryszard ¯elichowski)3. Mo-
numentalna praca Lindleyowie ¯elichowskiego, chocia¿ z za³o¿enia stanowi sagê
angielskiego rodu, przedstawiaj¹c¹ dokonania s³ynnych in¿ynierów w ró¿nych
miastach europejskich, zawiera obszerny rozdzia³ rekonstruuj¹cy dzieje powstania
sieci filtrów i kanalizacji w Warszawie. Rozdzia³ ten zas³uguje na wnikliw¹ lektu-
rê, gdy¿ wykorzystuje niedostêpny wczeœniej materia³, przechowywany w „oœrod-
kach dyspozycyjnych poza granicami naszego kraju”4. Pracuj¹cy w nowej globalnej
sytuacji politycznej badacz otrzyma³ pozwolenie na zapoznanie siê z dokumen-
tacj¹ warszawskich wodoci¹gów zachowan¹ w archiwach rosyjskich.

Zak³adaj¹c, ¿e kwerendê i analizê Ÿróde³ Ryszard ¯elichowski przeprowadzi³
sumiennie, wypada uznaæ, ¿e w historii sto³ecznej kanalizacji, w jej aspektach
chronologicznych, technicznych i organizacyjnych, do wyjaœnienia pozostaj¹ ju¿
kwestie naprawdê szczegó³owe. Dlatego te¿ w tym studium zajmuje mnie stan
wiedzy mieszkañców Warszawy na temat pojêcia zanieczyszczenia fizycz-
nego i sposobów usuwania nieczystoœci, odniesiony wszak¿e do warunków, jak
to okreœlano, uzdrowotnienia miasta – powoli nastaj¹cej zmiany technologicznej,
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zastosowania nowych urz¹dzeñ komunalnych i domowych instalacji higienicz-
nych. Prze³omowy punkt w dziejach warszawskiej in¿ynierii sanitarnej wyzna-
cza data 3 lipca 1886 r., dzieñ uruchomienia pierwszego odcinka sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej. Znacz¹ce wydarzenie w ¿yciu miasta poprzedzi³y wzmo¿one
dyskusje nad rozmaitymi metodami asenizacji, koniecznoœci¹ przeprowadzenia
skomplikowanych robót ulicznych i adaptacji kamienic oraz podwórzy. Publicys-
tyczne wyst¹pienia zwolenników i przeciwników komunalnego odprowadzania
ekskrementów nie ustawa³y przez ca³y czas trwania rozbudowy sieci. Arbitralne
ustalenie daty zakoñczenia czy pocz¹tku tych debat i sporów by³oby zwyk³ym
nadu¿yciem, szczególnie ¿e z otwartym podjêciem kwestii higieny Warszawy
zwlekano w magistracie z przyczyn politycznych co najmniej od powstania stycz-
niowego.

Lipiec 1886 – to data rozpoczêcia pracy zak³adów na Czerniakowie (pompy)
i Koszykach (filtry i wie¿a ciœnieñ). Zasila³y one w tym czasie niewielki gotowy
odcinek sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. Datowanie uruchomienia sieci w jej
pe³nym kszta³cie, gotowoœci do obs³ugi (umownie) ca³ego miasta, jest nie³atwe
i wzglêdne, gdy¿ instalacje wodoci¹gowe rozbudowywa³y siê w szybszym tempie
i wiêkszym zakresie od kanalizacyjnych. Ryszard ¯elichowski przyjmuje, ¿e po
zakoñczeniu pi¹tej serii robót, wiêc w roku 1896, „mo¿emy mówiæ o pe³nym
uruchomieniu wodoci¹gów”, podczas gdy rok 1900 wolno uwa¿aæ za koniec budo-
wy „zasadniczego zrêbu sieci kana³owej miasta”5. Gdyby w 1916 r. nie dosz³o do
przesuniêcia granic miasta, trzyipó³krotnego wzrostu jego powierzchni, najpraw-
dopodobniej wraz z koñcem pierwszej wojny œwiatowej doliczono by siê niemal
stu procent nieruchomoœci „starej Warszawy” pod³¹czonych do kanalizacji6.

Z perspektywy „antropologii nieczystoœci” rok 1886 tworzy cezurê oddzie-
laj¹c¹ okres poprzedzaj¹cy tê datê, w którym zanieczyszczenie miasta i domów
odczuwano coraz dotkliwiej, od nastêpnych dekad, gdy to powolne zbrojenie ulic
i regulowanie miejskiej fizjologii wydalania, opóŸniaj¹ce umocnienie regu³ kon-
troli spo³ecznej przez urz¹dzenia i rzeczy, nie przerywa³o polemik w sprawie
asenizacji. Stanis³aw Bartkiewicz zauwa¿y³, ¿e ankieta sanitarna przeprowadzona
na prze³omie stuleci da³a bardzo przybli¿ony rezultat do „statystyki k¹pieli pub-
licznych” opracowanej „przez komisjê wysadzon¹ z ³ona Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego” na rok przed powstaniem styczniowym: oko³o 800 k¹pieli przy-
padaj¹cych rocznie na jedn¹ miejsk¹ wannê (w 1899 r. policzono 343 wanny pub-
liczne)7. Notatki o stanie higienicznym ulic i podwórzy spisywane przez polic-
majstrów pod koniec wieku XIX da³yby siê bez przeszkód odczytaæ jako urzêdowy
komentarz do felietonów Boles³awa Prusa czy Henryka Sienkiewicza z po³owy lat
siedemdziesi¹tych tego samego stulecia8. W warstwie postulatywnej zgadza³y siê
one z pierwszym apelem do rady miejskiej o rozpoczêcie budowy kanalizacji
i wodoci¹gów, jaki ju¿ w 1862 r., wraz z dok³adnym raportem naœwietlaj¹cym
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8
8 Zob.: Raporty warszawskich oberpolicmajstrów (1892–1913), wyd. Halina Kiepurska, Zbigniew Pustu³a,
Warszawa 1971.



mankamenty kultury sanitarnej Warszawy, opisem sanitarnoœci 3063 miejsc, wy-
stosowa³ Karol Gregorowicz, doktor medycyny9.

Nie ulega jednak kwestii, ¿e dyskusje asenizacyjne zyska³y na intensywnoœci
dwukrotnie: po raz pierwszy – w 1879 r., wraz z og³oszeniem drukiem projektu
miejskiej inwestycji, wykonanym na zamówienie Sokratesa Starynkiewicza przez
zas³u¿onego angielskiego in¿yniera Williama Lindleya, projektanta urz¹dzeñ wod-
nokanalizacyjnych m.in. w Londynie i Hamburgu, oraz ponownie – w roku 1888,
gdy opiniê publiczn¹ zmobilizowa³a bliska perspektywa skanalizowania pojedyn-
czych nieruchomoœci po³o¿onych przy gotowych podziemnych instalacjach ulicz-
nych10. Sokrates Starynkiewicz opatrzy³ projekt techniczny uprzystêpniaj¹c¹
przedmow¹, jednoczeœnie poleci³ go uwadze prasy11. W wystosowanym do dzien-
nikarzy liœcie Starynkiewicz odpiera³ pierwsze zarzuty wysuwane pod adresem
nowoczesnej kanalizacji jeszcze przed opublikowaniem planu jej budowy12. Jak
komentuje Anna S³oniowa:

Starynkiewicz uczyni³ rzecz niebywa³¹ w dotychczasowej praktyce rz¹dów magistrac-
kich w Warszawie – podda³ projekt pod publiczn¹ dyskusjê. Tekst wydrukowano w dwóch
wersjach jêzykowych (polskiej i rosyjskiej) i rozes³ano do warszawskiej prasy ju¿ w kwiet-
niu 1879 r. Bardzo znacz¹ca by³a okolicznoœæ, wyraŸnie œwiadcz¹ca o osobistym i po-
wa¿nym zaanga¿owaniu prezydenta, a mianowicie zamieszczenie obszernego wstêpu
w jêzyku polskim podpisanego przez Starynkiewicza13.

Za³o¿enie sieci wodoci¹gu i kanalizacji by³o pierwsz¹ wa¿n¹ decyzj¹ podjêt¹ przez genera³a po
objêciu urzêdu, tu¿ po zapoznaniu siê z organizacj¹ pracy w magistracie i przeprowadzeniu wizytacji
œródmieœcia i przedmieœæ. Wprawdzie utar³o siê nazywaæ Sokratesa Starynkiewicza prezydentem
Warszawy, jednak w znaczeniu formalnym pe³ni³ on jedynie jego obowi¹zki14. Mimo ¿e nastêpca
Kaliksta Witkowskiego sprawowa³ je przez kilkanaœcie lat, od 16 paŸdziernika 1875 r. do 30 sierpnia
1892 r., nie doczeka³ siê oficjalnej nominacji, czym jego poprzednik móg³ siê poszczyciæ. Nad Wis³ê
Starynkiewicz zosta³ wezwany przez gubernatora Paw³a Kotzebue z emerytury. Gdy przyby³ do
Warszawy, mia³ 55 lat, a za sob¹ blisko czterdziestoletni¹ karierê w armii i trzy lata pracy na stano-
wisku gubernatora chersoñskiego. W 1892 r. poddawszy siê do dymisji, nie opuœci³ miasta, które
szczerze pokocha³. Jego grób znajduje siê na Cmentarzu Prawos³awnym na Woli w tzw. alei gener-
alskiej. Po œmierci Starynkiewicza 23 sierpnia 1902 r. (tego samego dnia zmar³ Henryk Siemiradzki)
„opolaczonego prezydenta” mieszkañcy miasta po¿egnali spontanicznie, fal¹ ¿yczliwych nekrologów,
z zaszczytami. Jest on jedynym przedstawicielem w³adz zaborczych uhonorowanym w Warszawie
placem swojego imienia i pomnikiem. Popiersie genera³a ustawiono na dziedziñcu Stacji Filtrów przy
ulicy Koszykowej 81. Interesuj¹ce, ¿e Starynkiewicz wycofa³ siê z czynnej s³u¿by wojskowej w roku
1863. Zbie¿noœæ dat, tak jak fakt sfinansowania przez Starynkiewicza remontu Kolumny Zygmunta,
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19 Karol Gregorowicz, Warszawa pod wzglêdem topograficznym, higienicznym i geologicznym wraz z planem
miasta wystawiaj¹cym wartoœæ higieniczn¹ ka¿dego domu, Warszawa 1862.
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10 Projekt kanalizacyi i wodoci¹gu w mieœcie Warszawie. Sporz¹dzony przez In¿eniera. W. Lindleja, Warszawa
1879.
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11 Zob.: Sokrates Starynkiewicz, Projekt kanalizacji Warszawy in¿. Lindleya, „Ekonomista” 1879, nr 19;
ten¿e, W sprawie kanalizacji, „Kurier Warszawski” 1879, nr 74.
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12 Zob.: Jan Romuald Wiland, Rezultaty ekonomiczne kanalizacji Warszawy, „Ekonomista” 1879, nr 10.
Por.: ten¿e, Objaœnienia dotycz¹ce poczynionych przeciw projektowi wodoci¹gów i kanalizacyi miasta Warszawy
sporz¹dzonemu przez In¿eniera Lindleya, aneks do: Projekt kanalizacyi i wodoci¹gu...
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13 Anna S³oniowa, Sokrates Starynkiewicz, s. 59.
14
14 Zob.: Stanis³aw Konarski, Przedmowa, [w:] Sokrates Starynkiewicz, Dziennik 1887–1897, t³um. René
Œliwowski, Warszawa 2005, s. 13.



wydaj¹ siê wymowne. Poruszaj¹ polsk¹ wra¿liwoœæ historyczn¹, mimo ¿e poddanie siê genera³a do
dymisji nie jest bezpoœrednim argumentem za jego dezaprobat¹ dla carskiej polityki i przejœciem na
stronê uciœnionych Polaków. Redakcja „Ekonomisty” deklarowa³a w 1879 r.: „[...] pragnêlibyœmy u
steru ka¿dej ga³êzi administracji krajowej takiego widzieæ zwierzchnika” („Ekonomista” 1879, nr 45).
Zdrowy rozs¹dek ka¿e przyj¹æ, ¿e Sokrates Starynkiewicz nigdy nie przesta³ czuæ siê Rosjaninem.
By³ wprawdzie poddanym cara, lecz niezwykle uczciwym i ¿yczliwie nastawionym do ludzi. Wysokie
kwalifikacje moralne pozwala³y mu nara¿aæ siê zwierzchnikom w sprawach, które uwa¿a³ za s³uszne.
Rozumia³ mowê Polaków i czyta³ prasê warszawsk¹, lecz nie potrafi³ czynnie pos³ugiwaæ siê jêzykiem
polskim. Wypowiedzi Starynkiewicza przygotowywane do publikacji w polskich gazetach t³umaczy³
z rosyjskiego zaprzyjaŸniony z nim doœwiadczony publicysta i przyzwoity cz³owiek Józef Kenig, wie-
loletni redaktor „Gazety Warszawskiej”. Rosjanin Starynkiewicz uczyni³ pasjonuj¹cy wyj¹tek w pol-
skim „obezw³adniaj¹cym fatalizmie dziejowym”, wieku XIX, ale równie¿ XX. Chocia¿ wywodzi³ siê
z „obcych stra¿y”, nie dzia³a³ na niekorzyœæ ludnoœci nadwiœlañskiej15. Planowanie komunalnego
oczyszczania miasta wytr¹ca³o tuziemców z historyczno-cywilizacyjnego stuporu, w czym upatrujê
dodatkowej przyczyny konsternacji i wzburzenia, jakie spowodowa³o przybycie do Warszawy in¿y-
niera Lindleya.

Gdyby nawet przyj¹æ, ¿e od 1886 do koñca wieku XIX wyobraŸnia spo³eczna
Warszawian oswoi³a siê z nowymi technikami oczyszczania w podstawowym stop-
niu, to nie mo¿na zapomnieæ, ¿e jeszcze na samym pocz¹tku XX w. niczym
niespodziewanym nie by³o ukazanie siê broszury polemicznej, zatytu³owanej zna-
cz¹co Kanalizacja m. Warszawy jako narzêdzie judaizmu i szarlatanerii w celu zniszczenia
rolnictwa polskiego oraz wytêpienia ludnoœci s³owiañskiej nad Wis³¹, pod któr¹ podpisa³
siê anonimowy Rolnik Nadwiœlañski16. Trwaj¹ca trzydzieœci szeœæ lat epoka, w któ-
rej budow¹ kanalizacji i wodoci¹gów Warszawy dowodzili angielscy in¿ynierowie,
zakoñczy³a siê w 1915 r. Wtedy zlikwidowano Komitet Budowy Wodoci¹gów
i Kanalizacji17. Niemcy, którzy zast¹pili okupacyjne w³adze rosyjskie, wprowadzili
w³asne, odmienne struktury zarz¹dzania sieci¹ w magistracie. Pierwsza wojna
œwiatowa, oczywiœcie, wstrzyma³a rozbudowê wodoci¹gów, ale nie spowodowa³a
ich dewastacji, wyj¹tkiem by³o wysadzenie przez wycofuj¹cych siê Rosjan mostu
z podczepionymi rurami ³¹cz¹cymi praski odcinek sieci z lewobrze¿n¹ czêœci¹
systemu. Wraz z pocz¹tkiem niepodleg³oœci zainicjowano nowy, owocny sezon
budowlany.

Tego rodzaju zmiany strukturalne czy instytucjonalne nie maj¹ wszelako pro-
stego prze³o¿enia na ci¹g³oœæ wyobra¿eñ ludzkich. W pamiêci in¿yniera Henryka
Janczewskiego Nowolipie, które opisuje, zosta³o unicestwione dopiero w 1943 r18.
To zaœ, co Janczewski zapamiêta³ z kamienicy i podwórza, gdzie spêdza³ dzieciñ-
stwo (in¿ynier urodzi³ siê w 1905 r.), bez trudu da³oby siê wpisaæ w realia znane
z felietonów Boles³awa Prusa czy Henryka Sienkiewicza. Co prawda, mimo s¹siedz-
twa garbarni, laboratorium chemicznego i œwietnej wytwórni kosmetyków by³o
to podwórze czyste i wybrukowane, usytuowane w dostatnim cyrkule (tzn. dziel-
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17 Zob.: Ryszard ¯elichowski, Lindleyowie. Dzieje..., s. 508.
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18 Henryk Janczewski, Ca³e ¿ycie z Warszaw¹, Warszawa 1986.



nicy jednoczeœnie bêd¹cej rewirem, jednostk¹ terenu objêtego dozorem policyj-
nym), lecz wci¹¿ jego oczyszczanie – tak jak w epoce, gdy, jak powiada³ Prus,
„Polacy ¿yli na œmieciach” – wspierali naprawiaj¹cy garnki druciarze i wêdrowni
rzemieœlnicy potrafi¹cy skleiæ m.in. miskê klozetow¹19. Œcis³oœæ wymaga jeszcze
dopowiedzenia, ¿e z losami warszawskich Filtrów wi¹¿¹ siê imiona dwóch przed-
stawicieli rodu Lindleyów: ojca i syna. Pod koniec siódmej dekady XIX w. William
Lindley (William ojciec) osi¹gn¹³ wiek emerytalny. Gdy w 1879 r. przeszed³ na
emeryturê i powróci³ do Anglii, przy za³atwianiu formalnoœci i potem prowadze-
niu robót w Warszawie zast¹pi³ go William Heerlein, najstarszy syn. St¹d w sto-
sownych miejscach tego rozdzia³u piszê o Lindleyach w liczbie mnogiej.

W toku publicznych dyskusji wokó³ ulepszenia systemu oczyszczania War-
szawy powsta³o obfite archiwum manifestacji wyobra¿eñ spo³ecznych, z którego
by³em w stanie zaczerpn¹æ skromn¹ porcjê materia³u. Jego najistotniejsz¹ cech¹
jest brak wyraŸnych granic miêdzy rejestracj¹ wiedzy potocznej a zapisami wiedzy
profesjonalnej, in¿ynieryjnej czy higienicznej. Na ³amach periodyków („Przegl¹d
Techniczny”, „Przegl¹d Tygodniowy”, „In¿ynieria i Budownictwo Cywilne, Prze-
mys³owe i Rolnicze”) argumentacje naukowe przeplataj¹ siê bez ustanku z su-
biektywnymi przekonaniami i osobistym zaanga¿owaniem wykszta³conych publi-
cystów po którejœ ze stron sporu o po¿ytecznoœæ kanalizacji ogólnosp³awnej. Od-
dzia³ywanie kultury przejawia siê wiêc w obrêbie treœci ekonomicznych, tech-
nicznych b¹dŸ lekarskich. Uwa¿am, ¿e taka interferencja nie jest poznawcz¹ ani
interpretacyjn¹ przeszkod¹, lecz znacz¹c¹ w³asnoœci¹ przekrojowo badanej rze-
czywistoœci.

William Heerlein Lindley (1853–1917)
(ze zbiorów archiwum MPWiK SA)

William Lindley (1808–1900)
(ze zbiorów archiwum MPWiK SA)
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Poczesne miejsce przypad³o w tym studium wypowiedziom Sokratesa Sta-
rynkiewicza. Karty z datowanymi notatkami polityka miejskiego przetrwa³y w kil-
ku kopiach u rozsianych po œwiecie prawnuków. Anna S³oniowa nie wiedzia³a nic
o istnieniu zapisków, ledwie ujawnionych i wydanych u nas sumptem Muzeum
Historycznego m. st. Warszawy. Autorka monografii z 1981 r. myli³a siê zatem
pisz¹c o generale: „Nigdy nic o sobie nie mówi³, co przecie¿ ówczeœni czynili
powszechnie, podkreœlaj¹c swojego zas³ugi czy te¿ po prostu dla pamiêci po-
tomnych. Nie pozostawi³ po sobie wspomnieñ, pamiêtników, korespondencji pry-
watnej lub innych pami¹tek”20. Ale poza dotychczas nieanalizowanymi i niecyto-
wanymi przez badaczy bardzo osobistymi notatkami Starynkiewicza, przywo³ujê
jego oficjalne wyst¹pienia na ³amach prasy i periodyków warszawskich („Przegl¹d
Tygodniowy”, „Przegl¹d Techniczny”, „Ekonomista. Przegl¹d Tygodniowy, Eko-
nomiczny, Finansowy i Statystyczny”). Z obozu przeciwników wybra³em jako re-
prezentatywne dla ca³ej grupy wyobra¿eñ polemiki W³adys³awa Rudnickiego,
Feliksa Kucharzewskiego i Jana Blocha. Poœród zwolenników nowoczesnego oczysz-
czania wskazani zostaj¹ Adolf Suligowski (którego nie nale¿y myliæ z Antonim
Lubomirem Suligowskim, równie¿ cytowanym w rozdziale, „matadorem” kryty-
kuj¹cym projekt Lindleya), Boles³aw Prus oraz œrodowisko lekarskie skupione
wokó³ „Zdrowia. Pisma Poœwiêconego Sprawom Hygieny” i „Medycyny. Czaso-
pisma Tygodniowego dla lekarzy-praktyków”, reprezentowane przez doktorów
Stanis³awa Markiewicza, Józefa Polaka czy Józefa Tchórznickiego. Wieloœæ tych
g³osów w warunkach zale¿noœci politycznej – to polemik i apologii, to przyczyn-
ków i komentarzy – dowodzi s³usznoœci tezy polskiej historii idei, ¿e redagowanie
czasopisma, w szczególnoœci periodyku przypisanego do konkretnej grupy czy
œrodowiska intelektualnego, jeœli nie polega na bezwiednym zbieraniu artyku³ów
do opublikowania, oznacza wprowadzanie polityki w sferê kultury, a przynajmniej
pewnego pragmatycznego programu w sferê ¿ycia spo³ecznego i ¿ycia codzien-
nego. Dyskusja wokó³ oczyszczania Warszawy mia³a wiêc dodatkowy wymiar
„spo³eczno-wychowawczy”. Gdy „Zdrowie” replikowa³o na argumenty z „Prze-
gl¹du Tygodniowego”, a postawy ró¿nych wp³ywowych mieszkañców miasta wo-
bec sprawy kanalizacji œciera³y siê z dominuj¹cymi spo³ecznie formami wiedzy,
oddolnie umacnia³ siê wzór polityki jako sztuki s³owa21.

Pewne zastrze¿enia mo¿e wzbudziæ brak udokumentowania ró¿nic dziel¹cych
zbiorowe wyobra¿enia zamo¿nego mieszczañstwa i zyskuj¹cej coraz wiêksz¹ li-
czebnoœæ grupy biednych robotników. Poza kwestiami merytorycznymi, które
opisa³em w rozdziale pierwszym, zadecydowa³y o tym bezpoœrednio dzieje War-
szawy. Historycy przyznaj¹, ¿e rezultatem niepiœmiennoœci panuj¹cej w ubo¿szych
warstwach spo³ecznych jest niedostatek Ÿróde³ ukazuj¹cych „obyczaj plebejsko-
-proletariacki” przed 1905 r. Zasadniczo bowiem nie istnieje literatura doku-
mentu osobistego robotników i s³u¿by domowej Warszawy powsta³a w okresie
popowstaniowym22. W dyskusjach wokó³ komunalnego zarz¹dzania oczyszcza-
niem bra³a udzia³ wykszta³cona „miejska publicznoœæ”: ludnoœæ albo wykazuj¹ca
zainteresowanie sprawami publicznymi, albo przynajmniej regularnie czytaj¹ca
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gazety i zaanga¿owane wydawnictwa broszurowe. Wiedzy „pospolitej” pozostaje
domyœlaæ siê z danych bêd¹cych po prostu brakiem informacji b¹dŸ rekonstruowaæ
na podstawie dygresji i k¹œliwoœci znajdywanych na marginesach wypowiedzi
innego rodzaju. Ludwik Natanson na przyk³ad ostrzega w³aœcicieli nowoczesnych
sedesów przed s³u¿b¹, która je psuje, wrzucaj¹c do odp³ywu ró¿ne „czêœci sta³e”.
W stosunku do ni¿szych piêter stratyfikacji spo³ecznej trzeba przyj¹æ, ¿e kategorie
brudu, czystoœci i asenizacji by³y masom Warszawiaków odgórnie przedstawiane
przez rzeczy i urz¹dzenia kultury sanitarnej, zatem przez „wyposa¿onych w rze-
czy” w³aœcicieli lokali.

Gdy do du¿ego miasta podchodzi siê jak do rzeczywistoœci ludzkiej, mog¹ siê
gmatwaæ przyczyny i skutki zjawisk. Na podobn¹ trudnoœæ w materiale dziewiêt-
nastowiecznym, tak¿e na k³opot z odró¿nieniem rejestracji wiedzy potocznej od
zapisów wiedzy profesjonalnej, natkn¹³ siê Donald Reid, badaj¹cy historiê spo³ecz-
n¹ paryskich œcieków i grupy zawodowej czyœcicieli kana³ów23. W Pary¿u, europej-
skiej metropolii, z wielu wzglêdów bêd¹cej dla badaczy kultury wzorcowym labora-
torium procesów spo³ecznych i historycznych, sprawy czystoœci miasta by³y u pro-
gu nowoczesnoœci dyskutowane równie gor¹co, lecz zwlekano z podjêciem decy-
duj¹cych kroków i wyborem konkretnych rozwi¹zañ technicznych24. Na ciekawy
fakt, ¿e decyzje w sprawie kanalizacji sp³awnej zapad³y w „stolicy XIX wieku”25 do-
piero w latach dziewiêædziesi¹tych, zwróci³ uwagê polski badacz Adam Czy¿ewski26.

Spostrze¿enie autora Trzewi Lewiatana stanowi punkt wyjœcia do przyjrzenia
siê swoistoœci kulturowych i spo³ecznych aspektów losów sanitarnej modernizacji
Warszawy. W ostatnim æwieræwieczu XIX w. dokona³ siê tu bowiem rzeczywisty
skok technologiczny, znacznie wyprzedzaj¹cy niezbêdne ku temu przekszta³cenia
przedstawieñ zbiorowych i powstanie nowego ³adu kategorii poznawczych. So-
krates Starynkiewicz uœwiadomi³ sobie, ¿e czystoœæ nale¿y do kulturowo uwew-
nêtrznianych wzorców zachowañ, jednak zale¿y od innych aspektów ³adu pub-
licznego, a tak¿e od podstaw materialnych spo³ecznego porz¹dku: przedmiotów
i urz¹dzeñ – „mediów czystoœci”. Nie ograniczaj¹c siê do sposobów czerpania
wody pitnej i budowania wychodków, opracowywa³ wiêc regu³y modernizacji rzeŸ-
ni i targów zwierzêcych. Zabiega³ o brukowanie ulic czy uczciw¹, higieniczn¹
produkcjê piwa27.

Istniej¹ solidne powody, aby uznaæ, wprawdzie z pewn¹ nut¹ retorycznej
przesady, ¿e oto sto dwadzieœcia trzy lata temu, gdy 3 lipca 1886 r. zosta³y uru-
chomione Filtry Warszawskie, rozpoczê³y siê naprawdê nowoczesne dzieje czys-
toœci miasta. By³o to wydarzenie w pe³ni zas³uguj¹ce na imiê podŸwigniêcia War-
szawy z jej nieszczêsnej przesz³oœci okresu zaborów i powstañ, pierwszej general-
nej „odbudowy” i zwiastuna sukcesywnej, uregulowanej urbanizacji, która nadal
pozostawia w stolicy wiele do ¿yczenia.
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Oczyszczenie – trudny podarunek

Genera³ Sokrates Starynkiewicz zasta³ Warszawê dziewiêtnastowieczn¹, pozo-
stawi³ zaœ nowoczesn¹28. Niezamo¿na Warszawa doszlusowa³a do ekskluzywnego
grona piêciu europejskich miast, w których funkcjonowa³a ju¿ kanalizacja zu-
pe³na. Do Hamburga, Berlina, Frankfurtu nad Menem, Gdañska i Wroc³awia do-
³¹czy³a wtedy, gdy projekty na przyk³ad dla Monachium i Królewca znajdowa³y siê
jeszcze w fazie opracowywania, a prace prowadzone w rdzennych stolicach car-
skiego imperium, Petersburgu, Moskwie czy Kijowie, przynosi³y znikome efekty29.
Dla porównania: kanalizacjê Lwowa i Wilna przeprowadzono du¿o póŸniej, w la-
tach 1911–1920. Petersburg, bêd¹cy siedzib¹ monarchy, w czasach „prezyden-
tury” Starynkiewicza nie mia³ kanalizacji w ogóle, mimo ¿e na cele reprezentacyj-
ne sto³eczny magistrat nie szczêdzi³ nak³adów. Tylko „na wygl¹d zewnêtrzny
miasta” przeznaczano ponad jedn¹ pi¹t¹ œrodków bud¿etowych, czyli œrednio
cztery razy wiêcej ni¿ w innych niepodrzêdnych miastach imperium. Po wizytacji
petersburskiego wodoci¹gu Starynkiewicz zanotowa³ w swoim dzienniku, ¿e ujrza³
ba³agan, a w maszynach „tak¹ rozmaitoœæ, jakby nabywano je przypadkiem”30.

„Zasta³ Warszawê dziewiêtnastowieczn¹, pozostawi³ nowoczesn¹” – w tej historycznej ocenie do-
konañ Sokratesa Starynkiewicza bezb³êdnie rozpoznajemy zapo¿yczenie sentencji upamiêtniaj¹cej
sprawne w³adanie Polsk¹ przez króla-reformatora Kazimierza Wielkiego. Dla tej parafrazy mo¿na
jednoczeœnie znaleŸæ szeroki kontekst europejski. Na Zachodzie dzie³o kanalizacji przyrównywano
nieraz do wspania³oœci budowli antycznego Rzymu, krytego kolektora Cloaca Maxima, wpadaj¹cego
do Tybru, b¹dŸ do niezwykle sprawnych akweduktów. Tymczasem do porównywania, toutes pro-
portions gardées, szeroko zakrojonych prac ulicznych zwi¹zanych z k³adzeniem podziemnych insta-
lacji wodoci¹gowych i kanalizacyjnych z pamiêtn¹ odbudow¹ Warszawy ze zniszczeñ po drugiej
wojnie œwiatowej uprawnia i zachêca ikonografia. Na rysunku Józefa Pankiewicza przedstawiaj¹cym
Roboty kanalizacyjne na ul. Marsza³kowskiej w 1888 r. widaæ dobitnie, jak praca zbrojeniowa opano-
wuje ca³kowicie przestrzeñ jednego z naczelnych szlaków komunikacyjnych miasta, zamieniaj¹c go
w rodzaj „pobojowiska”, spektakularnego wykopu.

Chocia¿ spo³eczne zainteresowanie podziemnymi kana³ami ³¹czy³o siê na po-
cz¹tku z lekcewa¿eniem technicznych „aran¿acji” Warszawy, do problemu miej-
skiego „obrze¿a” kanalizacja doda³a w sferze ludzkiej œwiadomoœci pojêcie „mia-
sta w g³¹b”. To, co w XVIII stuleciu przerasta³o w „gnojowe góry”, z koñcem
wieku XIX Warszawa zepchnê³a do „podziemi”. Ju¿ w tym tylko sensie by³ to
wa¿ki krok europeizacyjny. Œwiatowe metropolie – z kana³ami, do których orga-
nizowano wycieczki dla turystów, i kolejami (pierwsz¹ liniê londyñskiego metra
uruchomiono w roku 1863) – stawa³y siê miastami „podkopanymi”, coraz inten-
sywniej rozwijaj¹cymi siê równie¿ ku swoim „do³om”. Pary¿, jak zauwa¿y³ Walter
Benjamin, „stoi na sieci korytarzy podziemnych”31. Odpowiednioœæ miêdzy ce-
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chami anatomicznymi, fizjologicznymi i topograficznymi badacze dostrzegli w kul-
turach archaicznych. Odpowiednioœæ ta, odniesiona do geografii nowoczesnego,
rozwijaj¹cego siê miasta, dzieli je równie¿ pod³ug kryterium zapachowego: „na
górze” sytuuje siê to, co pachnie, a przynajmniej nie cuchnie, „na dole” zaœ czyhaj¹
nieprzyjemne wyziewy. Zamiast cudownego zapachu nieba i fetoru piek³a z wy-
obra¿eñ kultury pierwotnej mamy w du¿ym mieœcie ulice i miasto podziemne –
kana³y32.

W Warszawie instalacje wodne i kanalizacyjne chronologicznie wyprzedzi³y
pozosta³e nowoczesne zbrojenia. Doœæ nadmieniæ, ¿e pierwsza, presti¿owa rozmo-
wa telefoniczna odby³a siê tutaj w 1877 r. miêdzy kancelari¹ wodoci¹gu przy
Dobrej a obs³ug¹ zbiornika w Ogrodzie Saskim (wtedy jeszcze by³ tam tzw. Wo-
doci¹g Marconiego), dla porównania: systematyczna elektryfikacja miasta rozpo-
czê³a siê nie wczeœniej ni¿ w pierwszej dekadzie nastêpnego stulecia33. Przy tej
okazji warto równie¿ wspomnieæ, ¿e urz¹dzenia Filtrów po dziœ dzieñ zaliczaj¹ siê
do niekwestionowanych pere³ œwiatowej architektury przemys³owej i hydrotech-
nicznej. Budowle w kompleksie przy Koszykowej, na przekór podnoszonym przez
mieszkañców Warszawy zarzutom o sprzyjanie przez Lindleyów z³owrogim si³om
i kapita³om œwiatowym, wzniesiono z krajowych materia³ów – i to pierwszorzêd-
nej jakoœci. In¿ynier skrupulatnie uzyskiwa³ od polskich producentów najwy¿sze
„gwarancje dobroci ceg³y”34. Mimo komputeryzacji i olbrzymiego postêpu pro-
dukcyjnego wiele wykonanych wtedy elementów architektonicznych pozostaje nie
do podrobienia, choæby zró¿nicowane kszta³tki w wykoñczeniach elewacji. Dotk-
liwie przekonywali siê o tym dwudziestowieczni konserwatorzy i renowatorzy.

Co dla historii kultury najwa¿niejsze, natomiast niewidoczne z punktu wi-
dzenia wspó³czesnego przechodnia przygl¹daj¹cego siê przez a¿urowe ogrodzenie
rozleg³emu i opustosza³emu parkowi wy³¹czonemu z wolno dostêpnej i zagos-
podarowanej przestrzeni, warszawskie Filtry, obecnie funkcjonuj¹ce pod nazw¹
Wodoci¹gu Centralnego, s¹ wci¹¿ czynnym zak³adem przemys³owym. Warszaw-
ska sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjna nie przedstawia siê na co dzieñ jako histo-
ryczna: nim ukazuje siê nam jako pochodz¹ca z innej epoki w kulturze sanitarnej,
jest „wspó³czesna, po prostu dlatego, ¿e jest obecna”35. Niewidoczn¹ dla przechod-
niów „fabrykê czystej wody” na powierzchni obficie porasta tzw. zieleñ miejska.
W enklawie wystêpuj¹ maj¹ce oko³o stu lat platany, dorodne kasztanowce i „cisy
Starynkiewicza”. Kaczki wysiaduj¹ jaja, zim¹ zlatuj¹ siê ba¿anty, a lisy i drapie¿ne
ptaki korzystaj¹ ze znakomitego terenu ³ownego. Anga¿owanie tutaj pojêcia „par-
ku miejskiego” nie jest nadu¿yciem nie tylko z uwagi na walory przyrodniczo-
estetyczne obiektu, lecz tak¿e potoczne wyobra¿enia ludnoœci Warszawy, codzien-
nie ogl¹daj¹cej nietypowe urz¹dzenia Wodoci¹gu Centralnego z okien mieszkañ,
biur czy samochodów. Natomiast wspó³czeœni socjologowie miasta wyra¿aj¹ dys-
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kusyjny pogl¹d o marnotrawstwie przestrzeni spowodowanym pozostawieniem
takiej enklawy na Koszykach. Twierdz¹, ¿e „Warszawa jest jedynym chyba miastem
w Europie, gdzie stacja uzdatniania wody znajduje siê w centrum miasta” 36.

W przeciwieñstwie na przyk³ad do berliñskich Wasserbetriebe (niegdyœ „naj-
wiêkszej wodoci¹gowej sieci w ca³ych Niemczech”37), warszawskie Filtry nie sta³y
siê celem „wysi³ków zmierzaj¹cych do muzeizacji tego, co przednowoczesne”,
przekszta³cenia w Museum im Wasserwerk, otwarty obiekt do ogl¹dania38. Warszaw-
ski „politechniczny park” nieprzerwanie spe³nia swoj¹ powinnoœæ, pod powierzch-
ni¹ zacisznego zieleñca wprawiaj¹c w pulsacjê, przelewaj¹c i przygotowuj¹c do
spo¿ycia hektolitry cieczy. Najstarsze filtry powolne pracuj¹ tak jak przed wieloma
dekadami, uczestnicz¹ w zaopatrywaniu pokaŸnej czêœci miasta w czyst¹ wodê.

Dla refleksji kulturoznawczej z pewnoœci¹ nie bêdzie zbytecznym tour de force, jeœli w zarysie zo-
stanie tutaj przedstawiona technologia oczyszczania wody w Filtrach Warszawskich. Nieprofesjo-
naliœcie mo¿na opisaæ j¹ nastêpuj¹co. Proces uzdatniania wody wiœlanej rozpoczyna siê wstêpnym
utlenieniem i koagulacj¹ w urz¹dzeniach zwanych pulsatorami. Do surowej cieczy doprowadzonej
z ujêæ poddennych znajduj¹cych siê 4–5 metrów pod dnem rzeki dodawany jest siarczan glinu.
K³aczki osadu, czyli zanieczyszczenia, przyci¹gaj¹ siê wzajemnie na zasadzie reakcji elektroche-
micznej (+/–) i zostaj¹ na wydzielonym osadzie. Podczas filtracji pospiesznej zanieczyszczenia za-
trzymuj¹ piaskowe z³o¿a filtrów. Pozosta³e nieczystoœci woda zrzuca na filtrach powolnych, gdzie
zostaje przes¹czona przez piasek. Na terenie stacji znajduje siê trzydzieœci szeœæ takich filtrów,
ostatnimi czasy wyposa¿onych w aktywny wêgiel. Na koniec woda przechodzi dezynfekcjê, któr¹
wœród mieszkañców Warszawy utar³o siê nazywaæ chlorowaniem i obarczaæ win¹ za nienajlepszy
smak „kranówki”. Takie wyobra¿enie umocni³ w publicznym odbiorze Czterdziestolatek, popularny
serial „warszawski” z 1974 r. w re¿yserii Jerzego Gruzy. Madzia, ma³¿onka in¿yniera Karwowskiego
– bohatera telewizyjnej produkcji, której akcja toczy siê w pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych
XX w. – w przyzak³adowym laboratorium na Koszykowej cierpia³a wraz z in¿ynierem Gajnym z po-
wodu dojmuj¹cej niemo¿noœci uzdrowienia warszawskiej hydroin¿ynierii. Filtry Warszawskie nadal
wykorzystuj¹ chlor jako utleniacz mocny (dezynfektor), tyle ¿e obecnie stosuje siê dwutlenek chloru;
„zwyk³y” chlor, dodawany w gramach na litr, zosta³ wycofany z u¿ycia. Dwutlenek chloru trafia do
wstêpnie oczyszczonej wody pitnej w mikrogramach na litr, nie wp³ywa wiêc ujemnie na jej wartoœci
organoleptyczne (smakowe i zapachowe). Wody pop³uczne (resztki pozostaj¹ce po procesie oczysz-
czania) ze stacji – wskutek braku odpowiedniej oczyszczalni – sp³ywaj¹ wprost do kanalizacji i s¹
wyprowadzane do Wis³y.

Poœwiadczeniem tej nieprzemijaj¹cej nowoczesnoœci i efektywnoœci, bêd¹cej
zaprzeczeniem „autentyzmu inscenizowanego w turystycznych dekoracjach”, nie
s¹ wcale wielkie tablice synoptyczne39 – pulpity z niezliczonymi diodami, przy-
ciskami i przyrz¹dami do obs³ugi sieci, czêsto uwieczniane w dokumentach audio-
wizualnych z lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, szerz¹-
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cych propagandê industrialnego sukcesu. Nowoczesnoœæ Filtrów poœwiadczaj¹
owoce koncepcyjnej pracy przenikliwego umys³u angielskiego in¿yniera sprzed
prawie pó³tora wieku i powziête zrazu za³o¿enie dwufunkcyjnoœci sieci, pogo-
dzenie celu konsumpcyjnego z sanitarno-higienicznym. Projektuj¹c dla Warsza-
wy system wodoci¹gu i kanalizacji, William Lindley daleko wybieg³ w przysz³oœæ
i trafnie rozpozna³ jej wyzwania. Nie skreœla³ zapuszczonych peryferii, kanalizo-
wa³ „na zapas”, mimo ¿e na przyk³ad Hipolit Cieszkowski nie potrafi³ ukryæ
zdziwienia, ¿e Lindley tak „powiêkszy³ iloœæ œcieków od jednego mieszkañca”40.
W przekonaniu Cieszkowskiego mieszkañcy Warszawy w wiêkszej iloœci zu¿ywali
wodê do picia ni¿ do czynnoœci sanitarnych; st¹d miasto nie powinno by³o pro-
dukowaæ nieczystoœci.

Zdecydowawszy siê na zbrojenie Warszawy ze znaczn¹ nawi¹zk¹, Lindley
antycypowa³ kierunki zagospodarowania przestrzennego z drugiej po³owy XX w.:

Ograniczenie siê bowiem zaprojektowaniem kanalizacyi i wodoci¹gów jedynie w gra-
nicach tych œrodków, jakie miasto dzisiaj posiada, dla zaspokojenia najgwa³towniejszych
potrzeb dzisiejszych, mia³oby tê niedogodnoœæ, ¿e gdyby póŸniej, w miarê wzrastania
funduszów i potrzeb miasta, uznano za konieczne zaprowadzony systemat kanalizacyi
rozszerzaæ i dope³niaæ, uzupe³nienia te dla zastosowania ich do ogólnej ca³oœci, wy-
maga³yby bezustannych przeróbek w zaprowadzonych poprzednio urz¹dzeniach.
Tu w³aœnie spoczywa g³ówna wada urz¹dzania teraŸniejszych wodoci¹gów i kana³ów
w mieœcie w Warszawie.
Z urz¹dzeñ tych miasto nie bêdzie mia³o ¿adnego po¿ytku, wykonywane bowiem bez
¿adnego ogólnego systematu, z celem jedynie zadoœæ uczynienia chwilowej gwa³townej
potrzebie, nie przedstawiaj¹ te¿ ¿adnych warunków rozwiniêcia ich i ulepszenia41.

Zastan¹ sieæ kanalizacyjn¹, strukturê podziemnych uzbrojeñ, po drugiej woj-
nie œwiatowej przyjêto za podstawê „planów inwestycyjnych” gospodarki urbani-
zacyjnej. Oto jak w Przewodniku warszawskim Lech Chmielewski pisa³ o powsta-
waniu wielkich sto³ecznych blokowisk:

W koñcu lat szeœædziesi¹tych zaczyna³o brakowaæ terenów uzbrojonych we wszelkie
instalacje podziemne, terenów, na których bez wiêkszego trudu i kosztów mo¿na by³o
stawiaæ osiedla mieszkaniowe. In¿. Lindley, buduj¹cy w ubieg³ym wieku kana³y i sieæ
wodoci¹gow¹ Warszawy, przewidywa³ rozwój miasta, zrobi³ wszystko na zapas, ale
w koñcu i ten zapas siê wyczerpa³. Urbaniœci i architekci patrzyli na coraz dalsze pery-
ferie stolicy i coraz bardziej ich korci³ Marymont, wielki obszar zabudowany byle jak,
jakimiœ domkami i budami, ale skanalizowany i posiadaj¹cy wodoci¹gi. Mo¿na by tu
wybudowaæ olbrzymie osiedla dla wielu tysiêcy ludzi42.

A¿ po g³êbokie lata szeœædziesi¹te plan powojennej odbudowy by³ uwarunko-
wany schematem sieci wodno-kanalizacyjej z „odbudowy” pierwszej, zainicjo-
wanej przez Starynkiewicza i Lindleyów. Na nowopowstaj¹cych „osiedlach ro-
botniczych” brakowa³o zazwyczaj sklepów, przedszkoli i szkó³, ale instalacje pod-
ziemne, elementy „systematu” Starynkiewicza znajdowa³y siê „wyprzedzaj¹co” na
swoim miejscu.
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Dotychczas system Lindleyowski zosta³ poddany ledwie trzem generalnym
modyfikacjom. W roku 1933 do³¹czono do istniej¹cych filtrów powolnych filtry
pospieszne, dokonuj¹ce wstêpnego uzdatniania wody. W roku 1964 oddano do
u¿ytku uzupe³niaj¹cy Wodoci¹g Praski (z poddenn¹ studni¹ na Wiœle, czyli dobrze
widoczn¹ z Mostu £azienkowskiego okr¹g³¹ „Kaœk¹”). W pocz¹tkach lat siedem-
dziesi¹tych XX w. utworzono na francuskiej licencji drugi ci¹g technologiczny,
wyposa¿ony w centrum sterownicze z telegeniczn¹ tablic¹ synoptyczn¹. Przez trzy
dekady (miêdzy rokiem 1933 a 1964) nie przeprowadzono ¿adnych wa¿kich mo-
dernizacji technicznych. Tymczasem jedna z ostatnich szumnych inwestycji rz¹du
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ci¹gn¹cy wodê a¿ ze zlewni Bugu i Narwi Wo-
doci¹g Pó³nocny, otwarty w 1986 r., w okr¹g³¹ rocznicê uruchomienia Filtrów,
okaza³ siê zbyteczny wobec wydolnoœci „starej” sieci: wodoci¹gu Lindleyów wzbo-
gaconego o praskie ujêcie wody wiœlanej.

Nie chc¹c wdawaæ siê w nadmiernie publicystyczn¹ krytykê, poprzestanê na „kontrastuj¹cym” cyta-
cie z innego miejsca Przewodnika warszawskiego wydanego w 1987 r. W Bia³o³êce: „[...] powstaje
oczyszczalnia œcieków dla prawobrze¿nej Warszawy, na lewym brzegu podobn¹ oczyszczalniê do-
piero siê projektuje”43. Takie zamierzenie na lewym brzegu Wis³y zosta³o zrealizowane dopiero
czêœciowo: w sto dwudziest¹ rocznicê uruchomienia Filtrów Warszawskich, 3 lipca 2006 r. w Za-
wadach przy Elektrociep³owni Siekierki przyst¹pi³a do pracy oczyszczalnia œcieków „Po³udnie”, do
której odprowadza siê nieczystoœci z zaledwie czwartej czêœci obszaru Warszawy44. Oczyszczalnia
„pó³nocna” pozostaje w sferze mglistych planów na przysz³oœæ. W 2009 r. wprost do Wis³y p³ynie
po³owa sto³ecznych œcieków. Rozbudowa i modernizacja praskiej oczyszczalni, oddanej do eksplo-
atacji w 1991 r., regularnie wzbudza fale protestów mieszkañców Bia³o³êki, którzy bardziej ni¿
europejskimi dyrektywami – do 2010 r. Warszawa musi zaprzestaæ odprowadzania œcieków prosto
do Wis³y – niepokoj¹ siê zbiornikami na fekalia i wyziewami. Sprawa „Czajki” nie traci wiêc aktual-
noœci od dwóch dekad, regularnie od¿ywaj¹c oko³o kolejnych wyborów samorz¹dowych45. Zdanie,
które wieñczy artyku³ na pierwszej stronie „Gazety Sto³ecznej” – „Decyzja o tym, jak bêdzie budo-
wana oczyszczalnia, ma zapaœæ po niedzieli” – brzmi niczym wyjête z Przewodnika warszawskiego
z po³owy lat osiemdziesi¹tych XX w.

Widoczny od strony ulicy Filtrowej budynek stacji filtrów podpiesznych, no-
sz¹cy imiê Prezydenta RP Ignacego Moœcickiego, wzniesiono w bogatym stylu art
déco. Na fasadzie hali nawet przez wysokie ogrodzenie bystry przechodzeñ wypa-
trzy dwie charakterystyczne p³askorzeŸby symbolizuj¹ce Pragnienie i Czystoœæ.
Pierwsza przedstawia cz³owieka u studni, czerpi¹cego ¿yciodajny p³yn, podczas
gdy druga ukazuje kobietê w k¹pieli, oblan¹ strumieniem bie¿¹cej wody. Deko-
racje, choæ ju¿ dwudziestowieczne, œwietnie oddaj¹ zamys³y za³o¿ycieli zak³adu.
Starynkiewicz akcentowa³:

Wiadomo wszystkim, ¿e dla usuniêcia nieczystoœci, niezbêdna jest woda i ¿e dla
tak wielkiego miasta jak Warszawa potrzeba jej bardzo wielkiej iloœci, aby utrzymaæ
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43 Tam¿e, s. 139.
44
44 Zob.: Ma³gorzata Zubik, Oczyszczalnia Po³udnie gotowa na 100 procent, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek
do „Gazety Wyborczej”, 30 czerwca 2006.
45
45 Por.: Ma³gorzata Zubik, Warszawskie œcieki nadal do Wis³y, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety
Wyborczej”, 15 marca 2007.



domy i ulice w stanie zupe³nie czystym, który jest pierwszym warunkiem zdrowia
publicznego46.

Ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ przybywaj¹cym z Zachodu in¿ynierom w latach
osiemdziesi¹tych XIX w. wydawa³o siê niezbêdne, aby miejsk¹ in¿ynieriê pod-
porz¹dkowaæ, poza wygod¹ obywateli, s³u¿bie ³adu publicznego i asenizacji.

Cywilizacyjne przyspieszenie w dziedzinie czystoœci publicznej dokona³o siê
zatem nie tyle z inicjatywy spo³ecznoœci warszawskiej, ile dziêki niewielkiej grupie
m¹drych reformatorów – zanim dostatecznie wykszta³ci³y siê polskie kadry in¿y-
nierskie i zanim wiedza spo³eczna osi¹gnê³a poziom odpowiadaj¹cy zachodnim
spo³eczeñstwom industrialnym. Kanalizacja to bodaj jedyne zrz¹dzenie autory-
tarnej w³adzy rosyjskiej, jakie przynajmniej niektórzy mieszkañcy Warszawy zech-
cieli i potrafili szczerze pochwalaæ. Mo¿na by te¿ bardziej precyzyjnie powiedzieæ,
¿e ludnoœæ Warszawy zosta³a przez genera³a Sokratesa Starynkiewicza poddana
dynamice procesów wynikaj¹cych z udoskonalenia infrastruktury miejskiej, wpro-
wadzenia do u¿ytku nowych rzeczy czyszcz¹cych47.

Genera³ Sokrates Starynkiewicz, p.o prezydenta
Warszawy w latach 1875–1892

(ze zbiorów archiwum MPWiK SA)
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46
46 Sokrates Starynkiewicz, Projekt kanalizacji in¿eniera Lindleya, „Ekonomista” 1879, nr 19.
47
47 Wytrwa³e d¹¿enie Sokratesa Starynkiewicza do „podarowania” Warszawie nowoczesnych filtrów
i kanalizacji pomimo naturalnych pokus nie wyradza³o siê w ¿adn¹ postaæ autorytaryzmu. Wyko-
naniem projektu Lindleya zajmowa³ siê bowiem za zgod¹ pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta obywatel-
ski Komitet Budowy Wodoci¹gów i Kanalizacji miasta Warszawy (potocznie jego nazwê skracano do
Komitetu Kanalizacyjnego). W jego sk³ad wchodzi³o dwudziestu w³aœcicieli domów nominowanych
przez magistrat, ale wybranych w g³osowaniu przez zaproszonych na pierwsze posiedzeniu goœci,
a tak¿e piêciu ekspertów (m.in. lekarze, prawnik) wyznaczonych przez genera³-gubernatora oraz
g³ówny architekt i g³ówny in¿ynier guberni. Obradom Komitetu przewodniczy³ Sokrates Starynkie-



Rosjanin Starynkiewicz da³ przyk³ad sumiennej pracy na rzecz rozwoju kultury
miasta. Mimo ¿e nie s³u¿y³a ona budowaniu polskiej „duszy kulturalnej”, by³a
w zakresie cywilizowania Warszawy inicjuj¹ca i olbrzymia. Gdy rosyjski genera³
walczy³ o kana³y dla Warszawy, rodzima reakcja przyklaskiwa³a raczej aparatowi
opresji, który planowane przez Starynkiewicza reformy usi³owa³ odrzuciæ b¹dŸ
rozmieniæ na drobne48. Takiej pracy administratora dla Warszawy, podjêtej potem
w latach trzydziestych XX w. przez Stefana Starzyñskiego, sprzyja³o parê czynników.
Przede wszystkim Starynkiewicz, skupiaj¹cy wokó³ siebie zwolenników nowoczes-
nych sposobów oczyszczania, da³ siê poznaæ nie tylko jako sprawny carski urzêd-
nik, lecz przede wszystkim jako mi³oœnik Warszawy, szczerze oddany jej pro-
blemom, w dodatku wyró¿niaj¹cy siê humanista, chrzeœcijanin, w³aœciwie filozof.

Wyrafinowane imiê Sokrates poœwiadcza, ¿e synowi dyrektora gimnazjum
w Taganrogu nad Morzem Azowskim, wielbiciela antyku, rodzinne otoczenie prze-
kaza³o znakomite kompetencje kulturowe, wiarê w dobro jako synonim piêkna
i m¹droœci49. Diarystyczne zapiski pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta Warszawy nie
tylko pozwalaj¹ zorientowaæ siê w ówczesnej rzeczywistoœci i polaryzacji stano-
wisk w kwestiach postrzegania latrynaliów, lecz tak¿e zawieraj¹ wiele odniesieñ
do prze¿yæ lekturowych i g³êbokich prywatnych przemyœleñ moralnych. Powierzo-
n¹ sobie w³adzê Sokrates Starynkiewicz istotnie traktowa³ jako dzia³alnoœæ etycz-
n¹, konsekwentnie rezygnowa³ z wykorzystywania pañstwowych przywilejów.
W przeciwstawieniu do w³aœcicieli maj¹tków i podupad³ych potomków rodów
szlacheckich, pazernie chwytaj¹cych siê choæby zysków czynszowych z jednej ka-
mienicy, nie zamierza³ siê ob³owiæ. Pragn¹³ pozostawiæ po sobie w mieœcie nale-
¿ycie zrealizowane „dzie³o moralne”. Sprawnie funkcjonuj¹cy system wodoci¹gów
i kanalizacji ogólnosp³awnej spe³nia³ jego wysokie ambicje z nawi¹zk¹.

Wykonawcy robót z rodu Lindleyów, mistrzowie in¿ynierii miejskiej, odzna-
czali siê du¿¹ pewnoœci¹ swoich racji i wysokim poczuciem osobistej wartoœci.
By³y to jednak cechy w polskim otoczeniu bardzo przydatne. Poniewa¿ dystanso-
wali in¿ynierów z „Nadwiœlanii” w wykszta³ceniu i doœwiadczeniu praktycznym,
nie dali siê wci¹gn¹æ w utarczki i permanentne weryfikowanie mylnych koncepcji.
Niemniej jednak William Heerlein Lindley zosta³ autorem kilku publikacji praso-
wych, w których nieugiêcie, zwiêŸle i rzeczowo broni³ swoich kompetencji i wie-
dzy zawodowej50. Zarazem potrafi³ zdobyæ siê na to, by wzi¹æ pod uwagê niektóre
wcale trafne sugestie lokalnej, „niedojrza³ej” myœli technicznej. Warszawscy in¿y-
nierowie wykszta³cenie zdobywali najczêœciej na uczelniach rosyjskich, a te odsta-
wa³y od œwiatowej czo³ówki.
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wicz, który z wielkim szacunkiem i zrozumieniem podchodzi³ zarówno do samej komisji, jak te¿ opinii
jej cz³onków. Niezale¿noœci ich decyzji broni³ przed rosyjskimi urzêdnikami. Zob.: Sokrates Staryn-
kiewicz, Dziennik 1887–1897, s. 62–63. Zapis z 15 listopada 1890 r. Na akt „kanalizacyjnego despo-
tyzmu”, o który pos¹dzano nieustannie Starynkiewicza, w³adze Warszawy zdecydowa³y siê na d³ugo
po jego œmierci, wrêcz z historycznym opóŸnieniem. Przymus przy³¹czania posesji do sieci wodo-
ci¹gowej wprowadzono w 1929 r., a do sieci kanalizacyjnej – dopiero w roku 1936, za rz¹dów Stefana
Starzyñskiego. Zob.: Marian Gajewski, Rozwój warszawskich urz¹dzeñ komunalnych..., s. 75.
48
48 Por.: Andrzej Mencwel, Etos lewicy..., s. 17.
49
49 Zob.: Anna S³oniowa, Sokrates Starynkiewicz, s. 8.
50
50 Zob.: W kwestji wykonania robót kanalizacyjnych i wodoci¹gowych m. Warszawy..., „In¿ynieria i Budow-
nictwo” 1884, nr 1–9; ten¿e, OdpowiedŸ na artyku³y „Kanalizacja warszawska w œwietle wiedzy technicznej”
przez W. H. Lindleya, „Przegl¹d Tygodniowy” 1892, nr 45–51.



Skrêpowanie inicjatywy zarz¹du miejskiego opiniami wydawanymi przez rz¹d
centralny w Petersburgu nie okaza³o siê niemo¿liwe do sforsowania. Wszelako Sta-
rynkiewicz musia³ prze³amywaæ opór carskich kancelarii wobec prowadzenia robót
w Warszawie, stawiany z „czysto biurokratycznego punktu widzenia”, i nieustan-
nie powœci¹gaæ osobist¹ niechêæ urzêdników gubernatora czy nas³anych inspek-
torów. Jak bardzo by³o to nieraz skomplikowane i frustruj¹ce, pokazuje Dziennik:

Przyjêcie wydane w baszcie przez wielkiego ksiêcia dla deputacji. Istna komedia ku-
kie³kowa. O pi¹tej trzydzieœci obiad w Zgromadzeniu Szlacheckim. Rozpoczynam stara-
nia o now¹ po¿yczkê dla prac wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. W Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych obiecuj¹ wsparcie, Wyszniegradskij sprzeciwia siê; usi³ujê wp³yn¹æ na
niego poprzez Lasnego. Dopraszam siê o zatwierdzenie zasad kanalizacji domów. Pro-
szê ministra maj¹tków pañstwowych Ostrowskiego na zgodê o sprzeda¿ maj¹tku czê-
œciami; obiecuje [...]51.

Przyjecha³ ¯iber dla lustracji prac. Ustosunkowany Ÿle na skutek niedowierzania gene-
ra³-gubernatora i jego kancelarii. Nieznoœnie ciê¿ka to praca. Mêczê siê nad wyjaœnia-
niem wadliwej budowy kana³ów na Placu Zielonym przez Hoehmanna52.

Mimo pocz¹tkowych sprzeciwów rozroœniêtego aparatu biurokratycznego osta-
tecznie Rosjanie godzili siê na inwestycje, które w innych warunkach politycznych
z pewnoœci¹ nie przys³ugiwa³yby prowincjonalnemu – z ich punktu widzenia –
miastu w Kraju Przywiœlañskim. Pomni wielkich epidemii cholery wybuchaj¹cych
wewn¹trz mocarstwa, obawiali siê o liczn¹ ludnoœæ pochodzenia rosyjskiego prze-
bywaj¹c¹ w Warszawie: cywili, czynowników i stacjonuj¹ce wojska. Jednoczeœnie
przeczuwano prawdopodobne konsekwencje polityczne wraz z symbolicznymi im-
plikacjami takiego „dramatu sanitarnego”. Rosyjski aparat urzêdniczy czu³ pismo
nosem, ¿e czystoœæ zapewnia ³ad, jak ujmuje to Georges Vigarello53. Gdy bowiem
w zbiorowoœci nabrzmiewa problem brudu i oczyszczania, zjawia siê ryzyko wy-
wrócenia istniej¹cego porz¹dku publicznego. Mary Douglas czy Donald Reid po-
twierdziliby myœl Vigarella. Porz¹dku politycznego nie sposób oderwaæ od po-
rz¹dku spo³ecznego. Oba aspekty ³adu stabilizuj¹ to¿sam¹ kosmologiê, wpro-
wadzaj¹ „musztrê” w logikê uniwersum kategorii kulturowych54. W³aœnie dlatego,
zdaniem innego francuskiego historyka obyczaju, Alaina Corbina, przymus czys-
toœci zosta³ zapocz¹tkowany w armii i wiêzieniu55.

O zwi¹zku oczyszczania z zaprowadzeniem porz¹dku publicznego i przeciwdzia³aniem zjawiskom
„subwersywnym” pisa³ w swojej „historii ka³u” (Histoire de la merdre) Dominique Laporte. Pogl¹d,
¿e nowy sposób zarz¹dzania nieczystoœci¹ fizyczn¹ zale¿y œciœle od historii wydarzeniowej, Laporte
doprowadza jednak do abstrakcyjnej tezy: ten, kto ma w³adzê, dyktuje, co rz¹dzeni powinni czyniæ
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51
51 Sokrates Starynkiewicz, Dziennik..., s. 53, zapis z 9 listopada 1889 r.
52
52 Tam¿e, s. 54, zapis z 7 grudnia 1889.
53
53 Zob.: Georges Vigarello, Czystoœæ i brud. Higiena cia³a od œredniowiecza do XX wieku, t³um. Bella
Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1998, s. 240–242.
54
54 Por.: Donald Reid, Paris Sewers and Sewermen..., s. 2, 21; Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, t³um. Marta
Bucholc, Warszawa 2007, s. 77.
55
55 Zob.: Alain Corbin, We w³adzy wstrêtu. Spo³eczna historia poznania przez wêch. Od odrazy do snu
ekologicznego, t³um. Andrzej Siemek, Warszawa 1998, s. 228.



ze swoimi nieczystoœciami. Mo¿na w radykalizmie tezy filozofa dopatrzyæ siê oczywistego wydŸwiê-
ku politycznego, gdy¿ histoire de la merde powstawa³a po rewolcie roku 1968, w latach siedemdzie-
si¹tych (po Czystoœci i zmazie oraz Symbolach naturalnych Mary Douglas). W swych wywodach La-
porte wychodzi od dwóch znacz¹cych koincydencji. Pierwsza to wydanie w tym samym roku (1539)
dwóch wa¿nych uchwa³: edyktu o u¿ywaniu w obwieszczeniach pañstwowych jêzyka narodowego
zamiast nierozumianej przez ogó³ poddanych ³aciny i rozporz¹dzenia o zachowaniu czystoœci w mieœ-
cie, które zakazywa³o wypuszczania na ulice zwierz¹t hodowlanych, wylewania fekaliów do kana³ów
(burzowych) i nakazywa³o trzymanie nieczystoœci wytwarzanych przez gospodarstwa domowe na
terenie posesji, w przestrzeni prywatnej. Wprawdzie mog³oby siê wydawaæ, ¿e we Francji to rozwój
nauk przyrodniczych i medycznych wzbudzi³ dyskurs sanitarny, jednak w³aœciwe jego pocz¹tki wi¹¿¹
siê z umocnieniem w³adzy monarszej, w³adzy dworu, i pierwszymi uchwa³ami porz¹dkuj¹cymi mia-
sta. Druga zaœ zbie¿noœæ to wspólna etymologia pojêæ „latryna” i „mycie”. S³owo latrina pochodzi
od laver „myæ”. Zbie¿noœci te naprowadzi³y filozofa na myœl, ¿e czystoœæ znacznie wolniej zadomawia
siê w ¿yciu codziennym i œwiecie rzeczy ani¿eli w jêzyku. Pary¿ co najmniej do czasów Emila Zoli
by³ miastem drastycznie zanieczyszczonym, a rozporz¹dzenia sanitarnego z 1539 r. nie przestrzega³
sam król. W Warszawie podobnie by³y lekcewa¿one osiemnastowieczne „ustawy brukowe”. Akt
ten, jak przekonuje Laporte, wa¿ny by³ bowiem przede wszystkim jako akt jêzykowy. Kiedy jêzyk
staje siê narzêdziem w³adzy, narzêdziem dyscyplinowania ludzi, podlega koniecznemu „oczysz-
czeniu”. Historia oczyszczania europejskiego miasta to w rzeczywistoœci zagadnienie jêzyka, tym sa-
mym historia dyskursu o oczyszczaniu, który nie musi wcale poci¹gaæ za sob¹ praktycznych kon-
sekwencji. Faktyczne oczyszczenie bywa dalece wtórne w stosunku do „mówienia o czystoœci”,
proklamowania asenizacji w tekstach kultury, bêd¹cych zarazem instrumentami w³adzy. Nieczystoœæ
ró¿ni siê od porz¹dku i ³adu estetycznego tak, jak s³owo króla wyró¿nia siê na tle nikczemnej mowy,
plugawego jêzyka poddanych56. W tej koncepcji batalia o czystoœæ rozgrywa siê na zupe³nie innej
p³aszczyŸnie ni¿ p³aszczyzna kultury sanitarnej czy higieny. Spo³eczeñstwo, a w³aœciwie jego elita, ci,
którzy ukrywaj¹ siê za bezosobowymi na pozór zasadami, narzucaj¹ obraz œwiata ogó³owi „pod-
danych” pod has³em modernizacji, poprawy stanu higieny, usuniêcia z ¿ycia la merde. W tym sensie
antykanalizacyjny opór w Warszawie móg³ braæ siê równie¿ st¹d, ¿e aktywnie zabieraj¹cy g³os
w dyskusjach wokó³ po¿ytków sp³awiania nieczystoœci do rzeki poczytywali planowan¹ przez Sta-
rynkiewicza inwestycjê miejsk¹ za „zamach” na jêzyk, element walki o spo³eczn¹ w³adzê w mieœcie.
Za doœæ przewidywaln¹ dzisiaj tez¹, ¿e za komunalne oczyszczanie odpowiada dyskurs publiczny,
stoi nie tylko tradycja intelektualna, jaka ukszta³towa³a francuskiego filozofa, lecz tak¿e interesuj¹ca
faktografia.

W Warszawie idea wybudowania wodoci¹gu wzbudzi³a uznanie; trafi³a na
podatny grunt potrzeb mieszkañców, tak jak to siê sta³o ze wstêpnym zarysem
kanalizacji. Gdy jednak przysz³o do realizacji obu projektów ³¹cznie, zaprowadze-
nie przymusowego – wszak komunalnego, „sieciowego” – odprowadzania nie-
czystoœci wywo³a³o oburzenie, sprzeciwy i pop³och. W publicystyce i gronach spe-
cjalistów, jak wspominano póŸniej w „Medycynie”, rozegra³o siê „burzliwe wido-
wisko”57. Najostrzejsze dyskusje wywi¹za³y siê wtedy, gdy na jesieni 1887 r. w³a-
dze miasta zapowiedzia³y uporz¹dkowanie œródmieœcia (zlikwidowanie otwartych
kana³ów) i wezwa³y w³aœcicieli nieruchomoœci przy pryncypalnych ulicach (na
Trakcie Królewskim i najbli¿szych przecznicach) do pod³¹czenia siê do zbudo-
wanych kana³ów w œciœle okreœlonym terminie (1 lipca 1888 r.)58. Tym, którzy
chcieliby z³amaæ postanowienie Komitetu Kanalizacyjnego, zagro¿ono zakazem
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56 Zob.: Dominique Laporte, History of Shit, s. 17–19.
57
57 Odcinek. W sprawie ukoñczenia asenizacyi Warszawy, „Medycyna” 1895, nr 2.
58
58 Zob.: Ryszard ¯elichowski, Lindleyowie. Warszawskie boje..., s. 32.



odprowadzania wód opadowych i œcieków na ulicê, co w praktyce oznacza³oby
koniecznoœæ trzymania ich w prywatnych zbiornikach na podwórzach i opró¿nia-
nie beczek ca³kowicie na w³asny koszt. Niezadowoleni powo³ywali siê na Projekt
kanalizacji i wodoci¹gów w mieœcie Warszawie, w którym nie by³o wzmianki o przy-
musie ³¹czenia posesji z instalacj¹ komunaln¹. „Postulat despotyzmu w kanalizo-
waniu”, bo tak nazwano decyzjê in¿ynierów na ³amach „Zdrowia”, przedstawiano
jako ra¿¹c¹ sprzecznoœæ w pogl¹dach albo wrêcz „urojenie pana Lindleya” 59. Jak
odnotowa³ Adolf Suligowski:

Posypa³y siê nie lada krzyki, ale nie za kanalizacj¹, jak to by³o przed oœmiu laty wprzódy,
lecz przeciwko niej. By³y wiêc memoria³y i objaœnienia, delegacje i posiedzenia, artyku³y
i broszury, s³owem ca³y tabor œrodków do poruszenia opinii publicznej. Celem zaœ obu-
dzenia sympatii dla sprawy, zaczepionych z wielk¹, trzeba przyznaæ, zrêcznoœci¹, starano
siê wci¹gn¹æ w grê i tych, dla których sprawa w ¿aden sposób istotnego interesu przed-
stawiaæ nie mog³a. Mam tu na myœli Towarzystwo Kredytowe m. Warszawy i w³aœcicieli
listów zastawnych. G³oszono nie tylko niechybn¹ ruinê w³aœcicieli domów, ale upadek
Towarzystwa Kredytowego, zdeprecjonowanie listów i zgubê ich posiadaczy. By³o to oczy-
wiœcie grube nadu¿ycie wolnoœci œrodków obrony, co nie przeszkadza³o, ¿e podobne
opowieœci w chwili gor¹czki przyjmowano za dobr¹ monetê i powtarzano sobie z godn¹
podziwu naiwnoœci¹! ¯e przy tej okazji wyci¹gniêto wszystkie uci¹¿liwoœci kanalizacji,
po myœli jakiegoœ in¿yniera czy zarz¹du kanalizacyjnego, ¿e stawiano znaki zapytania
nad potrzeb¹ kanalizacji, ba!, nad szkodliwoœci¹ tego, co kanalizacja mia³a usun¹æ,
i temu tak¿e dziwiæ siê trudno, i to t³umaczy siê pr¹dem, jaki chwilowo zapanowa³ pod
naciskiem g³oœnych narzekañ. W gruncie rzeczy jednak kwestia skupia³a siê oko³o
strony pieniê¿nej, oko³o kosztów i nak³adów, przeciwko którym siê broniono. ¯ale
i utyskiwania nie pozosta³y bez pewnego skutku. Znagli³y one do badania przedmiotu,
sprowadzi³y bli¿sze wyjaœnienie, czego miasto od w³aœcicieli w kierunku kanalizowania
swoich posesji wymagaæ bêdzie [...]. Gdyby siê tylko na tem by³o skoñczy³o, mo¿na by
siê prawie cieszyæ z rezultatów wzburzenia, lecz niestety! mia³o ono jeszcze inne na-
stêpstwa mniej po¿¹dane, a mianowicie wywo³a³o niewiarê w si³y miasta do przeprowa-
dzenia wielkiego dzie³a i os³abi³o ducha koniecznej w podobnej sprawie ofiarnoœci oby-
watelskiej, pozostawiaj¹c w przekonaniu ogólnym uczucia niechêci i niedowierzania60.

Warszawsk¹ „publicznoœæ” podburza³ ukuty wówczas slogan: „bêdziemy mieæ
kana³y, nie bêdziemy mieæ koszul”61. Kierowana przez Jana Blocha „komisja spe-
cjalna” (Delegacja Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy) do zbadania warun-
ków kanalizacji domowych by³a w istocie organem walki posesorów o tzw. kanali-
zacjê minimaln¹ – budowê instalacji pod ulicami z pominiêciem przykanalików
(rur ³¹cz¹cych uliczny odcinek sieci z odcinkiem na terenie posesji) i ubikacji
w lokalach. Z pewnym zdumieniem Suligowski w innym miejscu dodawa³:

Nawet ludzie bardzo rozumni i bardzo zacni ulegli temu pr¹dowi, strasz¹c siebie
i innych widmem kryzysu ekonomicznego, który przecie¿ w rzeczywistoœci ani miasta,
ani towarzystwa kredytowego wcale nie dotkn¹³ [...]62.
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59 Nie zatytu³owany artyku³ wstêpny, „Zdrowie” 1885, nr 3.
60
60 Adolf Suligowski, O kanalizacji miasta Warszawy ze stanowiska ekonomicznego, [w:] ten¿e, Pisma Adolfa
Suligowskiego, t. 2: Kwestie miejskie, Warszawa 1915, s. 209–210, 211. Pierwodruk ukaza³ siê w roku
1890 sumptem J. Cotty jako „odczyt publiczny miany w Warszawie dnia 13 kwietnia r. b. na rzecz
Osad Rolnych”.
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61 Odcinek. W sprawie ukoñczenia asenizacyi Warszawy, „Medycyna” 1895, nr 2.
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62 Adolf Suligowski, Kanalizacja i wodoci¹gi w ich rozwoju, [w:] ten¿e, Pisma..., t. 2, s. 247, przyp. 222.
Pierwodruk w tomie: Adolf Suligowski, Warszawa i jej przedsiêbiorstwa miejskie, Warszawa 1903.



Pouczaj¹cym przyk³adem roztaczania tak dramatycznych wizji by³ wystoso-
wany w 1888 r. memoria³, w którym trzynastu powa¿nych obywateli Warszawy
wyra¿a³o ubolewanie, ¿e z uwagi na wprowadzony przymus kanalizowania war-
toœæ nieruchomoœci ulegnie drastycznemu obni¿eniu. W tym œwietle równie nie-
zrozumia³e staj¹ siê protesty w³aœcicieli posesji na Krakowskim Przedmieœciu
i Miodowej. Po ukoñczeniu budowy kana³ów biegn¹cych pod Krakowskim Przed-
mieœciem i Miodow¹ nale¿a³o po³¹czyæ je podziemnym tunelem63. Jednak kamie-
nicznicy starali siê uniemo¿liwiæ przeprowadzenie niezbêdnych robót, obawiali siê
naruszenia granic posesji, umyœlnego pomniejszenia ich powierzchni. Trudno nie
zgodziæ siê z komentarzem Adolfa Suligowskiego, ¿e wy³¹cznie w stanie ogólnego
spo³ecznego zniechêcenia reprezentanci zamo¿nej inteligencji mogli podpisaæ siê
pod tego rodzaju stwierdzeniem, lekcewa¿¹cym elementarne prawa ekonomiczne;
niezwykle rzadko siê zdarza, aby poniesione przez w³aœciciela nak³ady nie wp³y-
nê³y korzystnie na rynkow¹ wartoœæ nieruchomoœci. Jakie tego zniechêcenia i pub-
licystycznej napaœci na organizatorów asenizacji by³y przyczyny, jest wiêc py-
taniem fundamentalnym.

Rozpatrzywszy przytoczone zapiski warszawskiego publicysty, wolno wstêp-
nie przyj¹æ, ¿e kalkulacje ekonomiczne nie by³y wcale jedynym powodem niechêci
do inicjatywy modernizacyjnej powziêtej przez pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta,
w grê wchodzi³ jeszcze innego rodzaju czynnik – tolerowanie argumentów, jak je
okreœli³ sam Starynkiewicz, „tr¹c¹cych chiñszczyzn¹”64. Jeœli rzeczywiœcie czegoœ
nie uwzglêdnia³ angielski projekt kanalizacji dla Warszawy, oprócz procedury
uzyskiwania zatwierdzeñ, „bizantyjskich” regu³ podejmowania decyzji administra-
cyjnych przez w³adze zaborcze, by³y to polskie kulturowe predyspozycje do anty-
cywilizacyjnego oporu. Pod koniec XIX w. zainstalowany w kamienicy klozet ze
sp³uczk¹ oznacza³ uci¹¿liwoœæ i z³o; force du mal w³adn¹ wzbudziæ wbrew zdro-
wemu rozs¹dkowi przekonanie, ¿e „przy³¹czenie œcieków domowych do ogólnej
sieci kana³ów”65 obni¿y realn¹ wartoœæ lokalu, domu czy posesji. Za opóŸnianiem
prac kanalizacyjnych i uprzykrzaniem ¿ycia mieszkañcom nie sta³a zatem nie-
zale¿na kompania krn¹brnych in¿ynierów („p. Lindley et Comp.”), lecz knowania
„przeklêtego ducha ciemnego”, który postanowi³, „aby gród nasz syreni by³ sied-
liskiem stêchlizny, chorób i brudu”66.

W mieœcie „odsto³ecznionym”

Mimo ¿e po upadku powstania styczniowego Warszawa znalaz³a siê w dokuczli-
wym ucisku w³adz zaborczych usilnie j¹ „odsto³eczniaj¹cych”, wkroczy³a w okres
wzmo¿onego rozwoju demograficznego i gospodarczego. Dopóki technika mili-
tarna nie uleg³a zasadniczemu przeobra¿eniu, które podwa¿y³o sens istnienia
fortec (w pocz¹tkach XX w.), dopóty dowództwo wojskowe traktowa³o miasto
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63 Zob.: Anna S³oniowa, Pocz¹tki nowoczesnej infrastruktury..., s. 182. Por.: Marcin £yskanowski, Medy-
cyna i lekarze dawnej Warszawy, Warszawa 1980, s. 164.
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64 Zob.: Anna S³oniowa, Sokrates Starynkiewicz, s. 64.
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65 Zob.: Kontrakt miasta Warszawy z in¿enierami Lindley’ami w przedmiocie kanalizacji i wodoci¹gów, „Eko-
nomista” 1881, nr 44.
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66 Zob.: Marcin £yskanowski, Medycyna i lekarze..., s. 164.



nad Wis³¹ niemal jak twierdzê, pozbawiaj¹c je tym samym mo¿liwoœci harmo-
nijnego rozwoju terytorialnego. Ekspansjê w dogodnym pó³nocnym kierunku blo-
kowa³a Cytadela, na zachodzie obóz wojskowy na Pow¹zkach, a na po³udniu tor
wyœcigowy. Aby wytyczony wokó³ Warszawy podwójny pierœcieñ fortów, biegn¹cy
przez obrze¿a Woli i Mokotowa po Czerniaków, nie zosta³ naruszony, nie przesu-
wano rogatek. Mury bieg³y od Wis³y wzd³u¿ Parku £azienkowskiego do Belwede-
ru, nastêpnie m.in. dzisiejszymi ulicami Poln¹, Towarow¹ i Okopow¹ ku Cytadeli.
El¿bieta Kaczyñska pisze:

Wszystko to nigdy nie przyda³o siê z czysto militarnego punktu widzenia, ale stanowi³o
demonstracjê si³y i u³atwia³o kontrolê nad ruchem ludnoœci, utrudnia³o natomiast
znacznie rozwój miasta67.

W pasie przyfortecznym, na przyk³ad na Woli, zezwalano jedynie na niskie
budownictwo drewniane, ³atwe do usuniêcia w razie potrzeby natychmiastowego
oczyszczenia militarnego przedpola. Szerokie, wygodne, murowane ulice s¹ mo¿-
liwe w mieœcie „zdemilitaryzowanym”, co dostrzega³ Walter Benjamin68. LuŸna
zabudowa k³óci siê z barykadami i kopaniem rowów strzeleckich. Kwitn¹ i swo-
bodnie rozwijaj¹ siê miasta nieszykuj¹ce siê do zamieszek, rewolucji, stawiania
oporu.

Zabudowa typu wielkomiejskiego d³ugo nie pojawia³a siê na obszarach le¿¹-
cych na dotychczasowych obrze¿ach miasta. By³y to przedmieœcia, jak pisa³ Stefan
¯eromski, z „miejskimi zagrodami”. Wyrasta³y tam „niemal œredniowiecznego
kszta³tu” budynki, „niepodobne ani do dworów, ani do cha³up wiejskich, a przy-
pominaj¹ce jedne i drugie”69. Zanim jednak rozpoczê³a siê „aneksja tych okolic na
rzecz rozwoju wielkiego miasta”, Warszawê otacza³y „przedmieœcia zielone”, pola,
ogrody i sady. Typowo ogrodniczo-rolniczym przedmieœciem by³a Wola. Jeszcze
latem 2006 r. niektóre ze starych zdzicza³ych jab³oni rosn¹cych na osiedlu M³y-
nów, przy ulicy P³ockiej, rodzi³y kar³owate jab³ka. Z kolei tereny na po³udnie od
Alej Jerozolimskich zaczê³y siê powoli rozwijaæ w koñcu lat siedemdziesi¹tych
XIX w. Do „umiastowienia” aspirowa³y jako dzielnica mieszkalna lepiej usytuo-
wanych rodzin warszawskich. Jednak resztki ogrodów, i to do pierwszej po³owy
XX stulecia – jak wspomina Henryk Janczewski – mo¿na by³o spotkaæ równie¿
znacznie bli¿ej „samego miasta”. Dzieci z Nowolipek, Nowolipia i Smoczej od-
bywa³y wiele emocjonuj¹cych „wypraw na owocobranie”, skacz¹c przez wysokie
ogrodzenie do sadów na ty³ach oficyn przy ulicy Nowolipie, bêd¹cych pozosta³oœ-
ci¹ po ogrodach Jana £uby70. St¹d wywo¿enie nieczystoœci pod miasto, do „za-
g³êbia ogrodniczego”, wydawa³o siê rozwi¹zaniem najprostszym, czymœ wrêcz
obligatoryjnym, dostosowaniem siê do wymagañ dobroczynnej natury71. W War-
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70 Zob.: Henryk Janczewski, Ca³e ¿ycie..., s. 26.
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71 Por.: Marian Marek Drozdowski, Warszawiacy i ich miasto w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa
1973, s. 142.



szawie tradycyjne miejsce przeznaczenia nieczystoœci plasowa³o siê za rogatkami,
tak jak przez d³ugie wieki w Pary¿u, gdzie sk³adowano je za murami miejskimi
czy w jeszcze bardziej zamierzch³ej przesz³oœci – za bramami Jerozolimy (w War-
szawie – za Rogatkami Jerozolimskimi)72.

W niezmienionych granicach administracyjnych przybywa³o tymczasem dróg;
powierzchnia ciasno wytyczanych ulic i parcelowanych placów zwiêksza³a siê dwa
razy szybciej od ogólnej powierzchni miasta73. Jednoczeœnie, z niemal niebywa³¹
w ówczesnej Europie prêdkoœci¹, wzrasta³o zaludnienie. Od czasów popowstanio-
wych, gdy Warszawa liczy³a oko³o 250 tys. mieszkañców, do czasów uruchomie-
nia kanalizacji liczba ludnoœci niemal siê podwoi³a, osi¹gaj¹c 400 tys. w 1883 r.,
500 tys. w 1892, 700 tys. w 1900 i 800 tys. w 191174. Przy niekorzystnych wa-
runkach urbanistycznych wzrost stopy urodzeñ, zwiêkszaj¹cy siê przyrost imi-
gracyjny i koniunktura gospodarcza spowodowa³y olbrzymie zagêszczenie, mize-
riê mieszkaniow¹, zaniedbanie sanitarne i chaos architektoniczny.

Pod koniec XIX stulecia wskaŸnik ludnoœci nap³ywowej siêgn¹³ 56 proc. Po-
pulacjê Warszawy zasili³ g³ównie exodus ruralis: imigracja z najbli¿szych okolic
miasta i s¹siednich ubogich guberni, s³abo uprzemys³owionych i zurbanizowa-
nych. Obok wiejskiej biedoty i ¯ydów – ubogich i tych z fortunami – nap³ywali
drobni przedsiêbiorcy oraz „wysadzeni z siod³a” polscy ziemianie z resztkami ma-
j¹tku. Poniewa¿ wiejscy wyrobnicy opuszczali rejony, gdzie oœwiata by³a w op³a-
kanym stanie, Warszawa sta³a siê miastem analfabetów. Pod³ug spisu z 1882 r.
odsetek niepiœmiennych mieszkañców wynosi³ 45,5 proc. Wykszta³cenie wy¿sze
mia³o nieca³e 2 proc. Warszawiaków, œrednie 6,5 proc., elementarne ponad
46 proc.75 Podzia³ socjalno-zawodowy spo³ecznoœci Warszawskiej w latach osiem-
dziesi¹tych przedstawia³ siê tak, jak przysta³o na miasto czasów uprzemys³o-
wienia: ponad po³owê, oko³o 60 proc., stanowili robotnicy, a drobnomieszczañ-
stwo i grupa zamo¿nych posiadaczy miejskich (sklepikarze, handlarze, rzemieœl-
nicy, fabrykanci – nazywani kiedyœ ³¹cznie „klasami posiadaj¹cymi”) mniej ni¿
jedn¹ czwart¹. Kilkunastoprocentow¹ resztê wype³nia³a inteligencja, czyli prze-
wa¿nie najemni pracownicy umys³owi, przy czym na najwa¿niejszych, najlepiej
p³atnych stanowiskach urzêdniczych, w administracji, s¹downictwie, szkolnictwie,
zatrudniano b¹dŸ Rosjan z grupy okresowych imigrantów, b¹dŸ Polaków dla Rosji
zas³u¿onych, zwolenników ugody76.

Podajê za historykami i varsavianistami wybrane dane iloœciowe, by wydobyæ
osobliwoœæ takiego spo³ecznego zró¿nicowania i zaakcentowaæ fakt, ¿e wagê do
oczyszczania przestrzeni publicznej przyk³ada³a ledwie cz¹stka warszawskiej lud-
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noœci: drobnomieszczañska inteligencja, niektórzy przedstawiciele bogatego mie-
szczañstwa, jeœli zaœ robotnicy, to znajduj¹cy zatrudnienie w us³ugach transporto-
wych. Nie nale¿y jednak wyci¹gaæ st¹d pochopnych wniosków. Gwa³towne zmiany
ludnoœciowe i przyspieszenie urbanizacyjne nie by³y osadzone w miejskim cha-
rakterze Warszawy. Nie znajdowa³y oparcia w spo³ecznej sferze zastanych wielko-
miejskich tradycji, a co wiêcej, nie by³y spotykane nigdzie indziej na ziemiach
polskich, wyj¹wszy uprzemys³owion¹ £ódŸ, gdzie w drugiej po³owie XIX w. liczba
ludnoœci zwiêkszy³a siê dwudziestokrotnie. Warto na marginesie podkreœliæ, ¿e
w tym samym okresie w Warszawie liczba ludnoœci potroi³a siê, w Berlinie zaœ
wzros³a piêciokrotnie. W 1850 r. liczy³ on ponad 400 tys. mieszkañców, po zjed-
noczeniu Niemiec w 1877 r. ponad milion, a w pocz¹tkach XX w. ju¿ dwa miliony
(1 888 313 w 1900 r., 2 042 402 w roku 1905)77. Jednoczeœnie jednak w porów-
naniu z Krakowem czy Poznaniem Warszawa nie jawi siê jako miasto bardziej
rustykalne, zapuszczone, opanowane przez ¿ywio³ nap³ywowej biedoty. Kraków
by³ równie zaniedbany. Pruscy dowódcy zaœ traktowali Poznañ jak garnizon i for-
tecê, co trochê upodabnia³o jego kondycjê terytorialn¹ do warszawskiej, wszelako
w wielkopolskim mieœcie odmiennie kszta³towa³y siê kryteria podzia³ów spo-
³ecznych, a biedota wiejska i ma³omiasteczkowy plebs nap³ywa³y w tempie po-
zbawionym wyraŸnej dynamiki78.

Bez w¹tpienia dane liczbowe dotycz¹ce Warszawy po skonfrontowaniu ze
spisami wielkopolskimi i galicyjskimi nie przecz¹ temu, ¿e stolica Mazowsza sta³a
siê jednym z tych europejskich miast, które – u¿ywaj¹c jêzyka filozofii politycznej
z epoki – wyrwa³y pokaŸn¹ czêœæ populacji z „idiotyzmu ¿ycia wiejskiego”79. Nie-
mniej jednak w guberni warszawskiej nie oznacza³o to konsekwentnego pod-
porz¹dkowywania wsi panowaniu miasta na wzór zachodni i „zrewolucjonizo-
wania” ca³okszta³tu stosunków miêdzyludzkich. Zamo¿na warstwa mieszczañ-
stwa – traktowana przez rosyjskich urzêdników jako jedyny partner do konsultacji,
gdy idzie o latrynalia i komunalny wymiar oczyszczania (w sprawach o niekluczo-
wym znaczeniu politycznym) – w wiêkszym stopniu dba³a o w³asn¹ wygodê w ra-
mach dotychczas przypisywanych tej grupie przez strukturê spo³eczn¹, ani¿eli
d¹¿y³a zmian i przezwyciê¿enia „gnuœnej stabilizacji” poprzez wypróbowanie no-
wych wynalazków technicznych, rzeczy i urz¹dzeñ czyszcz¹cych.

Niedorzecznoœci¹ by³oby stwierdzenie, ¿e Warszawa zosta³a odciêta od dobro-
dziejstw rewolucji przemys³owej i wp³ywu rozkwitaj¹cego na Zachodzie kapi-
talizmu. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e dorabiaj¹cym siê maj¹tków historia po-
lityczna nieustannie rzuca³a k³ody pod nogi. Warszawscy przedsiêbiorcy chronili
swój „stan posiadania”, niechêtnie decydowali siê na ryzyko zwi¹zane z inwesty-
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cjami komunalnymi, w tym nawet na zakup water-klozetów (od tego s³owa pocho-
dzi miêdzynarodowy skrót WC, dzisiaj wspó³tworz¹cy „œwiat oczywisty” rozlicz-
nych kultur). Sk¹din¹d zakrawa na paradoks, ¿e protestuj¹cy przeciwko rurom
i sedesom typu angielskiego w pewnym sensie byli czêsto, tak jak sam Sokrates
Starynkiewicz, „obcy” i „opolaczeni”: urodzili siê w rodzinach ¿ydowskich b¹dŸ
znaturalizowanych obywateli Królestwa Polskiego, pochodzenia na przyk³ad nie-
mieckiego. Bohater realistycznej powieœci Boles³awa Prusa, kupiec warszawski
Wokulski, oœwiadcza:

Jestem gotów [...] natychmiast wyliczyæ fabryki, w których ca³a administracja i wszyscy
lepiej p³atni robotnicy s¹ Niemcami, których kapita³ jest niemiecki, a rada zarz¹dzaj¹ca
zasiada w Niemczech; gdzie nareszcie robotnik nasz nie ma mo¿noœci ukszta³ciæ siê
wy¿ej w swoim fachu, ale jest parobkiem Ÿle p³atnym, Ÿle traktowanym i na dobitkê
germanizowanym...80

W tym nadzwyczajnym œwietle batalia o kanalizacjê warszawsk¹ toczy siê
w jakimœ sensie poza kultur¹ polsk¹, chocia¿ do niej immanentnie nale¿y.

Wodoci¹g i kanalizacja, które mo¿na by zdefiniowaæ jako zmechanizowan¹
sferê miejskich us³ug sanitarnych, nie wypar³yby „pracy rêcznej” czyœcicieli do³ów
kloacznych i nosiwodów, nie umo¿liwi³yby korzystania z „kranówki”, gdyby nie
dosz³o do swoistej zmowy specjalistów, „garstki niespokojnych demiurgów wiel-
kiej transformacji”81, umiej¹cych na nowe mo¿liwoœci techniczne odpowiadaæ
refleksj¹ nad porz¹dkiem spo³ecznym82. W Warszawie to nie wp³ywowe „mie-
szczañstwo” par³o do unowoczeœnienia miejskiej in¿ynierii, lecz tê modernizacjê
forsowa³a gorzej usytuowana, s³abiej „s³yszalna”, w¹ska grupa œwiat³ych tech-
ników i higienistów.

Historycy Warszawy czy varsavianiœci pisz¹cy w okresie PRL s³abowitoœæ kultury sanitarnej w dzie-
wiêtnastowiecznej Warszawie sk³adali na karb uciskania proletariatu przez klasy panuj¹ce. W œwietle
ich wypowiedzi, ³apczywa, stale bogac¹c¹ siê bur¿uazja utrudnia³a biednym dostêp do publicznych
urz¹dzeñ miejskich. O nierównoœci klasowej Maciej Demel pisa³ w kontekœcie epidemiologicznym:
„[...] Warszawa coraz wyraŸniej dzieli³a siê na dwa œwiaty: miasto bogaczy i miasto nêdzarzy. I trwa-
³yby mo¿e te dwa œwiaty w izolacji, gdyby wszystko da³o siê zamkn¹æ w granicach klasowego getta.
Ale epidemie nie honorowa³y tych granic; przekracza³y je szczury i muchy, przecina³y wspólne
rynsztoki i kana³y. I choæ zaraza zbiera³a nierówne ¿niwo, widmo jej straszy³o wszystkich bez wy-
j¹tku”83. Marian Gajewski zestawi³ statystyki z dwóch nieporównywalnych epok historycznych, by
zaakcentowaæ nies³ychany dar prywatnej ³azienki, jaki powojenne w³adze ludowe sprawi³y obywa-
telom miasta: „Dlatego przytoczy³em dane z samego pocz¹tku naszego wieku i jego drugiej po³owy,
gdy¿ unaoczniaj¹, jakim paliatywem, z³udn¹ utopi¹ by³o ³aziennictwo publiczne w ogóle, jak d³ugo
ludzie, nie tylko u nas, borykali siê ciê¿ko z zaspokojeniem tej bytowej potrzeby, któr¹ zaspokoiæ
mo¿e jedynie rodzinna, domowa ³azienka, dostêpna niezale¿nie od pory roku i godziny dnia”84.
Tymczasem Anna S³oniowa litowa³a siê nad losem osób poszukuj¹cych w mieœcie pracy wyrobniczej:
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„Spoœród nich rekrutowa³a siê g³ównie klientela przytu³ków noclegowych, oni zaludniali poddasza,
przepe³nione izdebki drewnianych domków na przedmieœciach, zasilali szeregi warszawskich nê-
dzarzy, s³u¿by domowej pracuj¹cej najczêœciej za resztki z pañskiego sto³u, czyli wy¿ywienie i ³ó¿ko
w kuchni (bo groszowe «zas³ugi» Kaœki i Maryœki odk³ada³y na «kapitalik») i ró¿nego rodzaju «czarno-
raboczych» – zatrudnianych do najuci¹¿liwszych, a najgorzej p³atnych zajêæ w przemyœle, budow-
nictwie, komunikacji”85. Na szczêœcie dla stanu badañ takie supozycje sprowadza³y siê do niezbêd-
nego zabiegu retorycznego. Strona merytoryczna prac i wykorzystane w nich faktografie w kwestii
statusu maj¹tkowego warszawskiego mieszczañstwa (w najgorszym razie wbrew intencjom autora)
dowodzi³y istnienia sytuacji przeciwnej – jak licha wobec norm œwiata zachodniego by³a to bur¿uazja.

W Warszawie, tak jak w pozosta³ych miastach Królestwa Polskiego, ton na-
dawali przede wszystkim urzêdnicy, ludzie wolnych zawodów, a tak¿e owi „opo-
laczeni” posesjonaci wraz z „podci¹gaj¹cymi siê” kupcami. W takim œrodowisku
Warszawa mia³a wielu przedstawicieli podupad³ej szlachty. Zubo¿ali zagrodowcy
z zaœcianka, nie inaczej od w³oœcian, mieli brudne, zaniedbane obejœcia; du¿¹
k¹piel brali raz czy dwa razy do roku86. Do oœrodków miejskich „zaœciankowcy”
przenosili siê z resztkami maj¹tku, by zamieszkaæ w willi z ogrodem albo obj¹æ
niewielki folwark na „zielonych przedmieœciach”. Dla wielu te¿ szczytem sukcesu
by³o zdobycie wykszta³cenia i póŸniej posady urzêdniczej.

Mieszkania zubo¿a³ych rodzin szlacheckich w Warszawie odbiega³y od wy-
gl¹du domów mieszczan w miastach ziem zachodnich. Mimo ¿e poziom ¿ycia
zazwyczaj nie siêga³ przeciêtnego stopnia majêtnoœci, „dziwni mieszczanie” dalej
dochowywali tradycji dworskich, staj¹cych siê w dodatku wzorem dla dorabiaj¹-
cych siê przedsiêbiorców i ró¿nego rodzaju w³aœcicieli87. Tradycyjne postrzegania
œwiata przedmiotów i banalne sposoby urz¹dzania wnêtrz stwarza³y niesprzy-
jaj¹ce warunki dla wprowadzenia nowoczesnych technologii sanitarnych: „na za-
grodzie” nie by³o miejsca dla rzeczy niezbêdnych do oczyszczania systemowego.

Tak¿e robotnicy, wywodz¹cy siê z zapuszczonych cywilizacyjnie wsi, wnieœli
do miasta swoj¹ kulturê mieszkania. Warstwa robotnicza w tym okresie zaczê³a
siê dopiero formowaæ i wytwarzaæ powoli odrêbne zwyczaje. Poniewa¿ nie by³a
star¹ spo³ecznoœci¹ miejsk¹, ale co najwy¿ej trzecim pokoleniem mieszkaj¹cym
w mieœcie, najczêœciej jednak pierwszym lub drugim, pielêgnowa³a jeszcze wiele
obyczajów kultury ch³opskiej i charakteryzowa³a siê „nierozwiniêt¹ kultur¹ mate-
rialn¹”. Pocz¹tkowo robotnicy naœladowali wzorce wyposa¿enia niedawno porzu-
conych, wiejskich cha³up, potem jednak i wœród nich wyst¹pi³a tendencja do „pod-
ci¹gania siê” do standardów wyznaczanych przez œrednio zamo¿ne mieszczañ-
stwo. Proletariat warszawski tworzy³ bardziej „dodatkow¹” grupê drobnomiesz-
czañsk¹ ni¿ „klasê niebezpieczn¹”, znan¹ ze œwiatowych metropolii, zw³aszcza ¿e
drobnomieszczañstwo warszawskie samo by³o plebejskie. Jeœli w nêdznych izbach
zamieszkiwanych przez robotników spotykano podobne meble i bibeloty do tych,
które zdobi³y domy drobnych w³aœcicieli, to dlatego, ¿e mo¿na by³o siê w nie
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³atwo zaopatrzyæ „z drugiej rêki” w sk³adach starzyzny. Mieszczanie, wed³ug s³ów
Waltera Benjamina, to ludzie mieszkaj¹cy razem z przedmiotami nabytymi pod
przymusem u¿ytecznoœci88. Wprawdzie bogaci przemys³owcy kupowali meble
i przedmioty ekskluzywne, to jednak mieli tak samo ograniczon¹ wiedzê o kul-
turze sanitarnej, w tym o u¿ytecznoœci rzeczy oczyszczaj¹cych.

Rezygnacja z wartoœciowania, którego kulturoznawcy i antropologowie winni
siê wystrzegaæ, nie zmieni³aby obrazu tamtej rzeczywistoœci. Publicysta warszaw-
ski i lekarz, Karol Gregorowicz, w 1862 r. wywodzi³ dosadnie na temat przyzwy-
czajenia „narodu rolniczego” do kucania na desce klozetowej, „wstêpowania” na
sedes „z butami” jakby zwyczajem wschodnim, „tureckim”:

Badaj¹c w tym wzglêdzie przyczyny zakorzenionego w nas nieporz¹dku, musimy za-
pytaæ siê samych siebie, czem jesteœmy? Wedle historycznego rozwa¿ania jesteœmy
narodem rolniczym. Rolnik dla s³usznych bardzo powodów przek³ada usiadkê, otó¿
tradycyjna ta cecha odbija³a siê i na mieszkañcach miast. Po najwiêkszej czêœci klassa
ni¿sza mieszkañców miast jest pochodzenia wiejskiego; zwyczaj usiadki jest jej wro-
dzony; daj s³u¿¹cej klucz od najczystszej kloaki, to w niej nie usi¹dzie, ale wst¹pi na
deskê i od razu zanieczyœci wychodek. Nim zatem zakorzenion¹ sk³onnoœæ rolnicz¹, ¿e
tak powiem, sam czas z cywilizacj¹ wykorzeni¹, ¿yczyæby nale¿a³o, aby klucze od kloak
lokatorów nie by³y w rêkach s³ug89.

Zwa¿my, ¿e „narodem rolniczym” mieszkañcy Królestwa Polskiego byli rów-
nie¿ wobec prawa. Poniewa¿ do „stanu mieszczañskiego” Rosjanie zaliczali tylko
osoby o rodowodzie mieszczañskim, które w dodatku by³y w stanie go udowod-
niæ, w konsekwencji wiêkszoœæ mieszkañców miast – nowi przybysze ze wsi –
formalnie zosta³a przypisana do stanu „ch³opskiego”. Taka praktyka rejestrowa
zachowa³a siê a¿ do pierwszej wojny œwiatowej, os³abiaj¹c pozycjê mieszczañstwa,
zaciera³a te¿ istotê „miejskoœci”90. Dla porównania warto jeszcze wspomnieæ, ¿e
w roku 1919 Felicjan S³awoj Sk³adkowski, wódz sanitarnych oddzia³ów Wojska
Polskiego, w swym Podrêczniku hygieny wojskowej stwierdzi³, ¿e wychodki by³y s³ab¹
stron¹ polskich koszar:

Utrzymanie w czystoœci stolców jest w naszych koszarach jeszcze niemo¿liwe, urz¹-
dzane wiêc byæ winny jedynie stolce przeznaczone do stawania, mimo ich wad, jak
np. zanieczyszczanie moczem pod³ogi wychodka.
Pod³oga ma byæ kamienna, z dostatecznym spadem dla sp³ywu moczu. Œciany maj¹ byæ
do po³owy zmywane.
Otwory w stolcach winny byæ po ka¿dem wypró¿nieniu zamykane szczelnie dopaso-
wanymi przykrywami, a to w celu zapobie¿enia roznoszeniu zarazków przez muchy91.

W czasach inspekcji sanitarnych Karola Gregorowicza dla powa¿nej czêœci
nowo przyby³ej ludnoœci Warszawy losy kanalizacji czy wywóz odpadków nie
stanowi³y zauwa¿alnego problemu, a niedba³oœæ w oczyszczaniu by³a norm¹ i nie
budzi³a zastrze¿eñ. Ludzie przyzwyczajeni do odró¿niania „twarzy domu” od
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„zaplecza”, s³u¿¹cego czynnoœciom gospodarskim, w tym tak¿e odk³adaniu nie-
czystoœci na kompost i wylewaniu obrzydliwych smrodów, tolerowali wszelki
nieporz¹dek za „omiecionymi” fasadami. Tym bardziej nie radzili sobie z obs³ug¹
drogich klozetów typu angielskiego. Tam, gdzie zosta³y ju¿ wprowadzone, czêsto
nie dzia³a³y z powodu mechanicznego uszkodzenia, na przyk³ad nieumiejêtnego
u¿ytkowania sp³uczki. Zreszt¹ kanalizacja z pocz¹tku umacnia³a zró¿nicowania
spo³eczne i potwierdza³a stratyfikacjê. Dostêp do „miejskich dobrodziejstw”, no-
woczesnej sieci miejskiego oczyszczania, uzyskiwa³y w pierwszej kolejnoœci wy-
selekcjonowane rewiry (cyrku³y). Czynienie zadoœæ maksymie suum cuique (ka¿-
demu wedle tego, co mu siê nale¿y) uwyraŸni³o siê zw³aszcza pod koniec XIX w.
w dzielnicy zachodniej, któr¹ podzielono na dwie czêœci. W bogatszej, p³ac¹cej
podatki „miejskiej Woli” przeprowadzono melioracjê i roboty ziemne przygoto-
wuj¹ce do po³o¿enia instalacji, tymczasem „Wolê gminn¹”, usytuowan¹ tu¿ przy
rogatkach, pozostawiono nietkniêt¹, drewnian¹ i niezabrukowan¹92. Oczyszczanie
obowi¹zywa³o zaœ tylko na ulicach brukowanych, pozosta³e, znajduj¹ce siê na
przedmieœciach, nie zosta³y objête nowoczesnymi kategoriami czystoœci.

Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XIX w. prowadzono w Warszawie dziwnie
oszczêdne, po³owiczne inwestycje i unowoczeœnienia techniczne. Nad ich pub-
liczn¹ po¿ytecznoœci¹ zastanawia³ siê w 1873 r. wziêty felietonista:

[...] powiemy tylko, ¿e je¿eli w wielu rzeczach naœladujemy zagranicê, w kwestii bru-
ków mamy na pewno swoje w³asne, a chwalebne i oryginalne pojêcia. Mój Bo¿e! Spie-
raj¹ siê np. ludzie, czy sztuka istnieje dla sztuki, czy dla po¿ytku? Mo¿na by odpo-
wiedzieæ: jak jaka sztuka – sztuka na przyk³ad brukowania istnieje bez ¿adnej kwestii
dla siebie samej. Ma ona te¿ swoje tajemnice, niby owe rzeczy, o których nie œni³o siê
filozofom. Kto by na przyk³ad podj¹³ siê wyt³umaczyæ, dlaczego asfalt k³adzie siê tylko
do po³owy ulicy: czy tak sobie, dla rozmaitoœci, czy nie tak sobie... ale z jakimœ celem,
którego umys³y ludzi pospolitych ¿adn¹ miar¹ zbadaæ nie mog¹?
Bo ¿e stare, powykrzywiane i poszczerbione kamienie wyjmuje siê z jednej ulicy, aby
nimi zabrukowaæ drug¹, a dawnymi drugiej – trzeci¹ itd., to ju¿ ³atwiej zrozumieæ. Tak
postêpuje i rozs¹dna matka, która suknie za ciasne ju¿ dla starszej córki oddaje m³od-
szej, a gdy i ta z nich wyroœnie, to jeszcze m³odszej. Jest to chwalebna oszczêdnoœæ.
Ulice s¹ jak siostry: jedna dodziera szaty drugiej93.

Jak poœwiadczaj¹ felietony Henryka Sienkiewicza, wytrawnego obserwatora
codziennoœci, miasto prawdziwie cierpia³o z powodu niedro¿noœci ci¹gów jezd-
nych. Chocia¿ segmentowano przestrzeñ pod now¹ zabudowê, nie myœlano o prze-
bijaniu arterii komunikacyjnych.

Proces stopniowego pokrywania brukiem nawierzchni ulic warszawskich rozpocz¹³ siê w pierwszej
po³owie XIX w. Naturalnie w pierwszym rzêdzie brukowano ulice reprezentacyjne. Karol Gregoro-
wicz w 1862 r. by³ zdania, ¿e k³adzenie „smo³owca” jest drogim i nieskutecznym rozwi¹zaniem
z uwagi na kruchoœæ materia³u. „Asfalt jest zaœ czystem zmarnowaniem pieniêdzy. Kiedy go warz¹
na ulicy w ¿elaznych piecach, nieznoœny dym zadurza przechodz¹cych; kiedy ju¿ po³o¿ony jest na
chodnikach, w krótkim czasie zupe³nie psuje siê, bo ³atwo wygniata siê, zt¹d powstaj¹ po nim wklês³e
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szerokie blizny, wype³niaj¹ce siê podczas deszczu wod¹, a w lecie od s³oñca zupe³nie miêkczeje”94.
Ci¹gi komunikacyjne w œródmieœciu wyk³adano jeœli nie tradycyjn¹, równ¹ kostk¹ kamienn¹, to
ekskluzywnym brukiem drewnianym spojonym smo³¹. By³a to robota droga – u¿ywano mocnego
drewna, g³ównie dêbowego – ale nietrwa³a. Kostkê drewnian¹ niszczy³y bakterie, wilgoæ, koñskie
odchody, ko³a powozów i fur. Na przedmieœciach, tam, gdzie przyst¹piono do eliminowania nie-
utwardzonych nawierzchni, panowa³ niepodzielnie bruk z nieregularnego kamienia polnego, zwany
kocimi ³bami. Poniewa¿ jazda po kamiennych wybojach nie nale¿a³a do najwygodniejszych, niekiedy
„kocie ³by” przykrywano ¿elaznymi kratami. Zwiêksza³o to komfort przejazdu, ale te¿ wzmaga³o
ha³as. Ze stukotu koñskich kopyt o takie p³yty brukowe zas³ynê³a ulica nazwana ¯elazn¹. Jak w Al-
fabecie warszawskim przypomnia³ Jaros³aw jot-Dru¿ycki: „Pod koniec lat 70. XIX w. w poprawê
stanu nawierzchni zaanga¿owa³a siê ju¿ «renomowana w Europie Kompania Asfaltowa», u¿ywaj¹ca
specjalnego asfaltu szwajcarskiego, który sprawdzi³ siê i w innych stolicach zachodnioeuropejskich.
[...] Wœród sto³ecznych ulic, które do dziœ walcz¹ o palmê pierwszeñstwa w za³o¿eniu asfaltowego
mundurka, wysuwa siê Mazowiecka, co z dum¹ dziœ podkreœla Zarz¹d Dróg Miejskich, przypisuj¹c
sobie wyasfaltowanie tej ulicy w 1894 r.”95. Zalety nawierzchni asfaltowej odkryto w Warszawie po
odzyskaniu niepodleg³oœci, kiedy na ulice miasta wyje¿d¿a³o coraz wiêcej samochodów i pojazdów
mechanicznych; wtedy ju¿ nogi nie „lgnê³y w asfalcie”. W monografii z 1908 r. higienista doktor Józef
Polak wnioskowa³: „W miastach wielkich za najlepszy bruk uznaæ wypada asfalt prasowany, lecz
nale¿a³oby wykonywaæ bruki w krótkim terminie na wiêkszoœci, je¿eli nie na wszystkich ulicach”96.

Pod piórem Sienkiewicza gwar i ¿ycie ulicy z ostatniego æwieræwiecza XIX w.
przeradza siê w obraz chaosu. Ciasnymi ulicami rz¹dzi cham-woŸnica z peryferii,
który fur¹ przekroczy³ miejskie rogatki. W felietonie z 1875 r. mo¿na przeczytaæ:

[...] przys³owie mówi, ¿e wszystkie drogi wiod¹ do Rzymu. Czy tak jest w istocie, nie
wiem; ale co pewna, ¿e je¿eli drogi te podobne s¹ do linii komunikacyjnych warszaw-
skich, to z pewnoœci¹ ¿ycie ludzkie na dojœcie do Rzymu nie wystarczy. Jest to jedna
z oryginalnoœci warszawskich, ¿e ulice, którymi najwiêkszy ruch siê odbywa, nale¿¹ do
najciaœniejszych. Senatorska od placu Teatralnego do Zygmunta, Wierzbowa, ¯abia
i Graniczna s¹ g³ównymi arteriami ruchu miejskiego, tamtêdy wlok¹ siê wszystkie
wozy, powózki, furmanki, fury z drzewem, z ci¹g³ymi przystankami. Dla mieszkañców
zaœ Warszawy, którzy koniecznie tamtymi ulicami za interesami swymi zd¹¿aæ musz¹,
przebycie wymienionych ulic jest rzecz¹ prawie niemo¿liw¹. Nie mówiê o wyj¹tkowym
czasie, gdy lody rozrêbuj¹ po odwil¿y, bo wtedy wszelkie usi³owanie przejazdu przez
jedn¹ z rzeczonych ulic jest po³¹czone z niebezpieczeñstwem ¿ycia; ale i w zwyk³ej,
normalnej epoce ka¿dy warszawiak dba³y o drogi czas poœwiêcony jest dla pierwszego
lepszego „chama”, któremu to dogadza wlec swoj¹ furê najkrótsz¹ drog¹. [...] Zdarza
siê bowiem czêsto, ¿e na skrêcie ulicy do czterdziestu furmanek nieprzerwanym sze-
regiem siê wlok¹, a biednemu mieszczuchowi nic innego nie pozostaje, jak upatrywaæ
chwilê, w której bez nara¿enia siê na szwank na drug¹ stronê przedrzeæ siê zdo³a97.

Niewiele kroków podejmowano równie¿ w celu uporz¹dkowania podwórzy,
których 34,5 proc. pod koniec lat osiemdziesi¹tych mia³o niezabrukowane pod³o-
¿e gruntowe. Ma³o te¿ robiono na rzecz ograniczenia wskaŸnika zabudowy drew-
nianej, który w tym samym czasie wynosi³ 48 proc. Jest to rachuba wziêta bezpo-
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œrednio z epoki – jednego ze Ÿróde³98. Przedstawiam j¹, kieruj¹c siê przeœwiad-
czeniem, ¿e podanie danych czêœciowo niepewnych (przybli¿onych) nie przyniesie
szkody przedmiotowi badañ, co wynika z jego niekwantytatywnej specyfiki.

Na 79 258 mieszkañ warszawskich doliczono siê w 1882 r. a¿ 46 proc. lokali
jednoizbowych, a tylko 23 proc. sk³adaj¹cych siê z dwóch pomieszczeñ. Dla po-
równania: jeszcze w 1868 r. mieszkañ dwuizbowych figurowa³o w spisach dwu-
krotnie wiêcej99. Œrednie zagêszczenie mieszkañców na jedn¹ izbê wynosi³o
w 1882 r. dwie osoby. Przy tym o ile w mieszkaniach na pierwszym piêtrze na
jedn¹ izbê przypada³o pó³tora osoby, o tyle na pomieszczenie w suterenie ponad
trzy100. Szczególnie tam, gdzie k¹ty wynajmowa³o wielu sublokatorów, warunki
sanitarne ur¹ga³y przyzwoitoœci:

Najczêœciej brak w takich izbach wentylacji, wiêc powietrze jest stale zanieczyszczone,
a gdy na noc przybêd¹ cz³onkowie rodzin, pracuj¹cy w fabrykach lub mieœcie, œpi¹
wszyscy pokotem na ziemi, ³ó¿kach, kuferkach, piecu [...]101.

O takich mieszkalnych „norach” w swojej niew¹tpliwie realistycznej i w wy-
sokim stopniu autobiograficznej ksi¹¿ce, któr¹ tutaj wykorzystam jako rodzaj
reporta¿u czy nawet sanitarnego sprawozdania z Warszawy prze³omu wieków XIX
i XX, Janusz Korczak napisa³:

Wynajête i zamieszka³e jest tu wszystko, wszystko, cokolwiek ma dach, niekoniecznie
ca³y, œciany zbite z niekoniecznie przylegaj¹cych do siebie desek, co ma lub nie ma
pod³ogi, a nawet okien.
Dziwne: im dana izba mniej posiada w³aœciwoœci czyni¹cych j¹ zdatn¹ na schronisko
ludzkie, tym szybciej znajduje wiernych i licznych lokatorów102.

Jan Bloch tak¿e zauwa¿a³, ¿e w prawie po³owie miejskich nieruchomoœci znaj-
dowa³y siê zamieszkane poddasza. Deputat Towarzystwa Kredytowego podawa³
jeszcze wy¿szy procent zagêszczenia w lokalach jednoizbowych: œrednio cztery
osoby na pomieszczenie103. Jak wyrazili to Józef Tchórznicki i Rajmund Wojnicz,
„najwiêksze domy” w mieœcie „maj¹ charakter koszar dla robotników”104.

Gor¹czki budowlanej, jak¹ wywo³a³o przeludnienie i ciasnota mieszkaniowa,
nie wolno bynajmniej wyobra¿aæ sobie jako wzrastaj¹cej p³ynnie, intensywnej
rozbudowy miasta. Taka rozpoczyna siê na samym pocz¹tku wieku XX. W drugiej
po³owie XIX stulecia œwiat³a w przestrzeni Warszawy, jak przynajmniej pokazuje
ikonografia, nie ubywa³o. Przybywa³o jednak¿e, wedle okreœlenia El¿biety Kaczyñ-
skiej, „rozbabranej architektury”: dzielonych, maksymalnie wype³nianych dzia³ek,
naprêdce wznoszonych oficyn, przybudówek, nadbudówek. Na zachowanych fo-
tografiach Warszawa jawi siê jako miasto widne, raczej z „przepastnymi” uli-
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cami105. Tymczasem ówczeœni mieszkañcy Warszawy odnosili pewne wra¿enie
„zagêszczenia”, które Prus oddaje w swojej powieœci jako „atmosferê” architektu-
ry tego miasta. Wokulskiemu, który wróci³ w³aœnie z Francji, „po Pary¿u” War-
szawa wydawa³a siê „brudna i ciasna”. Ciasne by³o równie¿ Stare Miasto w oczach
zasiedzia³ego w Warszawie subiekta Rzeckiego106. Pary¿, chocia¿ wed³ug Prusa
nieco przera¿a³ chaosem, mimo wszystko „posiada to, co mo¿na by nazwaæ krêgo-
s³upem, osi¹ krystalizacyjn¹ miasta” – logiczny podzia³ na dzielnice, sieæ szlaków
komunikacyjnych. „Pary¿, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logikê, chocia¿
budowa³o go przez kilkanaœcie wieków miliony ludzi niewiedz¹cych o sobie i by-
najmniej niemyœl¹cych o logice i stylu”107. Na pewno zgodzi³by siê z tym Walter
Benjamin, s¹dzi³ bowiem, ¿e Pary¿ jest miastem o nieprzepartej sile p³yn¹cej
z segmentowanej topografii108. Warszawsk¹ „dziwn¹ pl¹taninê” uchwyci³ Janusz
Korczak:

Po lewej stronie podwórza ci¹gnie siê murowany parterowy budynek; do niego przylega
drewniana jednopiêtrowa budowla i dalej w¹ski jednopiêtrowy murowany budynek
z drewnianymi facjatami.
Dziwna pl¹tanina. – Ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e ogromny, prawie pusty przed laty plac –
kilka razy zmienia³ w³aœciciela, a ka¿dy nowy w³aœciciel stara³ siê coœ swego wprowadziæ
do w³asnej posiad³oœci. A ¿e miejsca by³o wiele, wiêc nikt nie burzy³ tego, co po-
przednik postawi³, a ka¿dy tylko budowa³, dostawia³, przylepia³.
[...] Dlaczego dopiero w g³êbi podwórza stoi czteropiêtrowa murowana oficyna? – Bo
mówiono kiedyœ, ¿e têdy ma byæ przeprowadzona ulica. Projekt ulicy poszed³ w zapom-
nienie, dom pozosta³109.

Opis Korczaka dotyczy podwórza w biednej dzielnicy, jednak¿e takie same
„dziwne pl¹taniny” charakteryzowa³y ulice i „zaplecza” budynków w centrum
Warszawy. Warszawa by³a „na bakier ze stabiln¹ przestrzeni¹”110. Taka „nieracjo-
nalna” gospodarka przestrzenna sprawia³a, ¿e mieszka³o siê, chocia¿ ju¿ w mieœ-
cie, jeszcze we wspólnocie, a w typologii Mary Douglas – „ma³ej grupie” spo-
³ecznej, i wiedzia³o du¿o o s¹siadach. W Lalce Prusa lokatorzy nie zapuszczaj¹
rolet. Natomiast narrator Dziecka salonu przypatruje siê ¿yciu lokatorów podwórza,
siedz¹c w wychodku!

Ekstensywny rozwój uwyraŸnia³ absolutny brak perspektywicznych planów
urbanizacyjnych111. Relacje miêdzy centrum a peryferiami uleg³y zaburzeniu. Tra-
dycyjne serce Warszawy, Stare Miasto, w tym okresie przekszta³ci³o siê w „nie-
czyst¹” dzielnicê kiepsko op³acanych najemników i rozpusty, dzisiaj bêd¹ce przed-
miotem barwnych opisów varsavianisty Stanis³awa Milewskiego112. Stare Miasto
przesta³o pretendowaæ do tytu³u wykwintnej reprezentacyjnej dzielnicy, „pêpka
miasta”. Degradacja warszawskiej „Starówki” mia³a oczywiœcie liczne precedensy
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na œwiecie wœród rozwijaj¹cych siê miast. Wielokroæ „centrum traci³o znaczenie
presti¿owe, jeœli modernizacja budynków by³a zbyt kosztowna”113. Podupad³e ka-
mienice zajmowa³a uboga ludnoœæ, dlatego „old city” stawa³o siê okreœleniem
dzielnic biedy i wysokiej przestêpczoœci. W innych dzielnicach – ale to ju¿ w wie-
ku XX –wyrasta³y wtedy nowe „downtowns”. Nie mia³y one charakteru mieszkal-
nego, lecz biurowo-handlowy. Inaczej mówi¹c, w nowoczesnej metropolii ¿yciem
têtni wiele „œrodków” miasta. Jednak w przypadku dziewiêtnastowiecznej War-
szawy marginalizacja Starego Miasta nie poci¹gnê³a za sob¹ wyodrêbnienia no-
wego centrum. Takiego „œrodka” zabrak³o.

Estetyczny ³ad w architekturze Warszawy ca³kowicie zdano na ³askê i nie³askê
bogatych w³aœcicieli nieruchomoœci. Niektórych budowli nie wkomponowano
w otoczenie pod ¿adnym wzglêdem. Wskutek nacisku posiadaczy kamienic i przed-
siêbiorców budowlanych zniesiono prawo o optymalnych rozmiarach wznoszo-
nych w mieœcie domów, legalizuj¹c zabudowê ulic „w z¹bek”. Argumentem za tak
opaczn¹ liberalizacj¹ przepisów by³o stwierdzenie, ¿e to, co sprawdza siê w stolicy
cesarstwa, nie powinno stosowaæ siê do Warszawy. Na kresach imperium równie¿
niezagospodarowanie placów przy g³ównych traktach komunikacyjnych, bêd¹ce

Wygl¹d podwórka przy pryncypialnej warszawskiej ulicy na fotografii z koñca XIX w.
Na zapleczu kamienicy na Nowym Œwiecie zaskakuj¹ widome zaniedbania w zakresie zabudowy
miejskiej i kultury sanitarnej. Przy brzydkich oficynach biegnie rynsztok, na wy³o¿onym
„kocimi ³bami” pod³o¿u poniewieraj¹ siê œmieci (ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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skutkiem operacji spekulacyjnych, nie musia³o, zdaniem ówczesnych decydentów,
raziæ niczyjego zmys³u estetycznego. W zwi¹zku ze sta³ym wzrostem zaludnienia
ulokowanie kapita³u w posesjach gwarantowa³o zyski, przytrzymywano wiêc wol-
ne place, by mieæ potem wiêkszy dochód z renty gruntowej.

Nadwy¿ki finansowe, jak i kredyty, kamienicznicy wykorzystywali na dalsze
poszerzanie maj¹tków, podczas gdy nak³ady na kontrolê stanu technicznego i sani-
tarnego domów, przed nastaniem czasów Lindleyowskich, zwykli okrutnie mi-
nimalizowaæ. Sprawiedliwoœæ spo³eczna stanowi³a kategoriê idealn¹, na porz¹dku
dziennym, najogólniej rzecz bior¹c, by³o paso¿ytnictwo114. Sienkiewicz w roku
1875 ironizowa³ ze zwyk³¹ sobie wpraw¹ literack¹:

Nie wszyscy jednak mamy prawo narzekaæ na ten œwiat i ¿ycie. S¹ bowiem ludzie,
których natura obdarzy³a w³asn¹ cha³up¹ jak skorup¹ ¿ó³wi¹. Nie dosyæ wreszcie, ¿e s¹
w³aœcicielami nieruchomoœci, ale jeszcze dla dobra ich ¿ó³wiowych skorup organizuj¹
siê dla towarzystwa celem udzielania im po¿yczek na sybaryckich warunkach. [...] Ju¿
sam fakt, ¿e pozwalaj¹ nam mieszkaæ u siebie, przemawia bezwarunkowo na ich
korzyœæ, przy tym tyle s¹ delikatni, ¿e nigdy do mieszkañ naszych, które s¹ przecie¿ ich
w³asnoœci¹, nie wtr¹caj¹ siê, choæby piece pêka³y, choæby siê posadzka zag³êbia³a i ryso-
wa³y siê œciany, przypominaj¹c nam u³omnoœci wszechrzeczy ludzkich i niesta³oœæ ziem-
skiego ¿ycia. A jednak, instytucjo miejska, ty, która s¹dzisz wartoœæ moraln¹ i nie-
moraln¹ naszych nieruchomych dobroczyñców, ty, która nie zwa¿aj¹c na drobne ich
u³omnoœci, udzielasz im po¿yczki (ach!...), równaj¹ce siê piêæ razy pomno¿onemu ich
dochodowi, ty, instytucjo, wy¿sza od dwupiêtrowych naszych domów, wbrew postêpowi
wprowadzasz hierarchie miêdzy ludzkoœæ hipoteczn¹ [...]. Nie smuæcie siê jednak,
w³aœciciele porz¹dniejszych ulic, oby wam Bóg da³ du¿o zdrowia i listów Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego. Pamiêtajcie jednak, ¿e drewnianych gmachów budowaæ nie
nale¿y, je¿eli chcecie byæ w ³askach u instytucji miejskiej, która bardzo s³usznie czyni
nie proteguj¹c domów drewnianych, które w razie po¿arów gin¹ z kretesem115.

Cokolwiek da³oby siê powiedzieæ o nastawieniu w³adz municypalnych do kon-
dycji, korzyœci i bie¿¹cych potrzeb Warszawy, w œwietle prawa magistrat wielu
zaniedbaniom porz¹dkowym zaradziæ nie móg³, poniewa¿ powierzone mu obo-
wi¹zki redukowa³y siê do „zewnêtrznego stanu miasta”. Udaremniono przy tym
mo¿liwoœæ anga¿owania do dzia³añ modernizacyjnych si³ ogó³u, czyli w tamtych
realiach – deputacji mieszczañskiej. Zacz¹tki rady miejskiej zosta³y prêdko zlik-
widowane, zarz¹dowi Warszawy nadali Rosjanie charakter œciœle urzêdniczy. Biu-
rokratyczna organizacja si³¹ rzeczy nie poczuwa³a siê do obowi¹zku dbania o mie-
szkañców, w³asnoœæ miejsk¹ ani o czystoœæ i zdrowie publiczne. Zatrudnieni w ma-
gistracie zgodnie z przepisami nie musieli wik³aæ siê w podejmowanie inwestycji
sanitarnych. Oddelegowanych przez stolicê mocarstwa w³odarzy gubernialnej sto-
licy uspokaja³a œwiadomoœæ, ¿e wszystko, czego prawo bezpoœrednio nie wskazuje,
pozostaje poza ich gesti¹. Warszaw¹ rz¹dzi³ na odleg³oœæ potê¿ny Petersburg. To
tak, jakby nie gospodarowa³ ni¹ nikt albo zosta³a pozostawiona samej sobie, skoro
poczucie obywatelskiej troski zlekcewa¿ono i w efekcie uœmierzono. Gdyby dzia³o
siê inaczej, Boles³aw Prus, poruszaj¹c problem zaprowadzania k¹pieli higienicz-
nych, nie ironizowa³by, ¿e gros ludnoœci Warszawy nabra³o nawyku, i¿ po¿yteczne
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inicjatywy zawsze id¹ z góry, „¿e w tej sprawie te¿ mo¿na obejrzeæ siê na kogoœ
innego i rzec «nie nasza to rzecz, rz¹du, w³adzy»”116.

Samorz¹dnoœci nie przywrócono do koñca trwania zaboru (do pierwszej wojny
œwiatowej), chocia¿ postêpowi dzia³acze wielokroæ wystêpowali w tej sprawie do
w³adz Rosji. Powsta³ nawet projekt stosownej ustawy, do którego w 1906 r. ko-
mentarz historyczny i spo³eczny napisa³ Adolf Suligowski117. Utrzymywano ana-
chroniczny system zarz¹dzania, byle tylko Warszawa nie odzyska³a cech sto³ecz-
noœci i nie zaczê³a siê wybijaæ spoœród pozosta³ych miast gubernialnych. Na tym
tle pewn¹ g³êbiê historyczn¹ zyskuje pokrêtny wywód Mariana Gajewskiego (z arty-
ku³u opublikowanego w 1970 r.!) o tym, ¿e w ustroju kapitalistycznym urz¹dze-
nia komunalne znajduj¹ siê w rêkach samorz¹dów terytorialnych, podczas gdy
w ustroju socjalistycznym odpowiadaj¹ za nie rady narodowe. To rozró¿nienie
mia³o uzasadniæ przeformu³owanie sensu pojêcia „komunalny”, który w ludowej
demokracji jakby znaczy³ coœ lepszego, mianowicie najpierw „zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych”. Spo³eczn¹ donios³oœæ traci³a tym samym kwestia warunko-
wania czystoœci i ³adu publicznego przez postawy oraz dzia³ania samorz¹dowe118.

W czasach przedrozbiorowych miasta polskie powo³ywa³y samorz¹dy wedle prawa magdebur-
skiego. W Ksiêstwie Warszawskim, które w polityce wewnêtrznej naœladowa³o wzory francuskie,
równie¿ utrzymano rady municypalne; cz³onków tych rad wybiera³y zgromadzenia gminne. Jednak
po roku 1818 nie by³o mowy o „dopuszczeniu elementu spo³ecznego do udzia³u w trosce o dobro
miasta”. Konstytucja Królestwa Polskiego dopuszcza³a wy³¹cznie rady wojewódzkie (od przemiano-
wania w 1836 r. – rady guberni), których cz³onków wyznacza³ rz¹d centralny. Po upadku powstania
listopadowego rady zniesiono, a na mocy ukazu w 1842 r. zarz¹dom miejskim nadano nazwê magis-
tratów. W 1861 r. zgodzono siê na pewn¹ demokratyzacjê. Zapad³y wtedy postanowienia o przy-
wróceniu w Królestwie Polskim rad miejskich z wyboru. Mia³yby one obradowaæ pod przewod-
nictwem wyznaczonego w Petersburgu prezydenta i wobec magistratów pe³niæ rolê nadrzêdn¹;
magistraty zosta³yby zredukowane do rangi wykonawców decyzji rady. Polityczne wypadki sprawi³y,
¿e dzia³aj¹ce magistraty nie zechcia³y podzieliæ siê dotychczasowymi kompetencjami z samorz¹dami.
Stan niejasnej w³adzy w Warszawie nie trwa³ d³ugo, gdy¿ nied³ugo po klêsce zrywu powstañczego,
w 1866 r., zminimalizowano te¿ wp³ywy magistratów – zosta³y poddane pod zarz¹d rosyjskiego
ministerstwa spraw wewnêtrznych; zdegradowano wtedy trzy czwarte miast odbieraj¹c im prawa
miejskie. „Autolikwidacja samorz¹du Warszawy – jak to uj¹³ Adam Szczypiorski, historyk form
ustrojowych gospodarki miejskiej Warszawy – nast¹pi³a w czasie powstania styczniowego. Po jego
upadku przekreœlono ukaz najwy¿szy o samorz¹dzie w Królestwie Polskim i nawrócono do ca³ko-
witej centralizacji i pe³nej hierarchicznie zale¿noœci w³adz miejskich od genera³-gubernatora. Samo-
rz¹d Warszawy przesta³ istnieæ dok³adnie na pó³ wieku”119. W 1870 r., co prawda, Rosja przesz³a na
poziomie lokalnym od systemu zarz¹dzania biurokratycznego do samorz¹dowego i przyjê³a tzw. usta-
wê miejsk¹, lecz ta ustawa nie objê³a Królestwa Polskiego, w którym a¿ do 1915 r. obowi¹zywa³o
prawo wyj¹tkowe.
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Nieistnienie rady miejskiej z jej obywatelskim g³osem doradczym, prawem
sk³adania dezyderat co do pozytywnych zmian i planowania cennych inwestycji
w rozwój infrastruktury, a wiêc nik³e poczucie zbiorowej troski o przestrzeñ pub-
liczn¹ i jej zdrowotnoœæ, powa¿nie doskwiera³o Sokratesowi Starynkiewiczowi.
Dawa³o siê odczuæ tym bardziej, ¿e brak samorz¹du oznacza³ te¿ brak przeciwwagi
dla ¿ywio³owo rozwijaj¹cego siê kapitalizmu. W sytuacji, w której wa¿ne sprawy
municypalne (opieka spo³eczna, opieka medyczna, szkolnictwo, inspekcja budow-
lana, wydawanie dokumentów czy og³aszanie rozporz¹dzeñ pañstwowych) nie
podlega³y kompetencjom lokalnych w³adz administracyjnych, a decyzje w ich spra-
wie podejmowa³a policja i jej kierownictwo w Petersburgu, genera³ stara³ siê
zrekompensowaæ tê niedogodnoœæ mieszkañcom miasta, nawi¹zuj¹c z nimi dialog.
Marsza³ek Franciszek Bieliñski, pierwszy zas³u¿ony gospodarz Warszawy, który
ponad sto trzydzieœci lat wczeœniej, za czasów saskich, próbowa³ zorganizowaæ
oczyszczanie miasta wy³¹cznie sposobem administracyjnym, osi¹gn¹³ skutek nie-
porównywalnie mizerniejszy.

Franciszek Bieliñski wprowadzi³ Warszawê w wytworn¹ epokê stanis³awowsk¹, której dziedzictwo
umo¿liwi³o póŸniej w Królestwie Kongresowym rozwój neoklasycyzmu i upowszechnienie przy roz-
budowie Œródmieœcia stylu monumentalnego (autorem szeregu projektów by³ wybitny w³oski archi-
tekt Antonio Corazzi). Po tym, jak marsza³ek Bieliñski zniós³ szlacheckie jurydyki, ³¹cz¹c miasto
w jeden zborny organizm, przyst¹pi³ do intensywnych dzia³añ porz¹dkowych, uprz¹tania ulic i pla-
ców. Wprowadzi³ tzw. porz¹dek ogniowy, zorganizowa³ Komisjê Brukow¹, utworzy³ Magazyn Karo-
wy – pierwsz¹ s³u¿bê oczyszczania miasta. Zachêca³ do budowania kana³ów i rynsztoków oraz
dba³oœci o ich sp³awnoœæ120. Genera³ Sk³adkowski – oczywiœcie, ju¿ w wieku XX jako znany pro-
jektodawca drewnianych wygódek (st¹d eponim „s³awojka”) – interesowa³ siê Bieliñskim121. W swo-
ich wspomnieniach zaj¹³ siê nim z trzech szczególnych powodów. Po pierwsze, ze wzglêdu na
zaanga¿owanie tego „energicznego administratora” z czasów saskich w uporz¹dkowanie Warszawy,
„pozamiatanie” ulic. Po drugie, z uwagi na „czystoœæ r¹k” marsza³ka wielkiego koronnego, tzn. „po-
gardê dla zysku czy protekcji”, a tak¿e „nieugiêt¹ wolê zapewnienia Warszawie jako stolicy ³adu,
porz¹dku, godnego wygl¹du i bezpieczeñstwa”. Po trzecie, Sk³adkowski uznawa³ Bieliñskiego za
„dobrodzieja stolicy”, jawnie przychyla³ siê do zdania, ¿e w pewnych okolicznoœciach historycznych
dla Polaków najlepsza jest w³adza przymusowa na ró¿nych szczeblach.

Antoni Œwiêtochowski, znany sk¹din¹d z pogardy dla zaborców, zapisa³ we
Wspomnieniach:

Starynkiewicz móg³, nie zwa¿aj¹c na Blochów i innych przeciwników, zaprowadziæ
tak¹ kanalizacjê, jaka mu siê podoba³a. On tymczasem rozes³a³ jej projekt do wszyst-
kich organów prasy, odpowiada³ w niej na wszystkie zarzuty, nawet potwarze, pi-
sa³, t³umaczy³ ustnie, usprawiedliwia³ siê przed ka¿dym. Zdawa³o siê, ¿e gdyby us³ysza³,
¿e stra¿ak na ratuszu ma przeciwne zdanie, poszed³by na czatownie, a¿eby go prze-
konaæ122.
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Pe³ni¹cemu obowi¹zki prezydenta miasta zale¿a³o na objaœnieniu wszystkich
niejasnoœci i pozytywnym kszta³towaniu opinii o nowoczesnej kanalizacji. W liœ-
cie skierowanym do redakcji „Ekonomisty” Starynkiewicz og³asza³:

Sporz¹dzony przez angielskiego in¿eniera Lindley’a projekt ogólnej kanalizacji miasta
Warszawy i nowego wodoci¹gu wydrukowany zosta³ w przek³adzie rosyjskim i pol-
skim; obecnie wiêc mieszkañcy miasta mog¹ dok³adnie go poznaæ. Projekt ten za-
komunikowany zosta³ redakcjom pism tutejszych, w celu rozpowszechnienia miêdzy
publicznoœci¹; osoby zaœ ¿ycz¹ce bli¿ej go zbadaæ mog¹ nabywaæ odpowiednie broszury
w magistracie, w wydziale kasowym po cenie ustanowionej li tylko dla pokrycia ko-
sztów druku [...]123.

Osoby, które zapozna³y siê z upublicznionym w ten sposób projektem, w opi-
niach nie wykroczy³y poza wzglêdy partykularne. Z pewn¹ intelektualn¹ finezj¹
przeciwnicy kanalizacji starali siê wykorzystaæ brak samorz¹du do od³o¿enia nie-
wygodnej dla siebie decyzji na póŸniej, jakoby do nastêpnej kadencji. Jan Romuald
Wiland przekonywa³, ¿e dla mieszkañców Warszawy by³oby „wielce zasmucaj¹ce”,
gdyby:

[...] tak krótko przed wprowadzeniem Rady Miejskiej i nawet bez udzia³u delegatów,
wybranych przez w³aœcicieli domów – sam Magistrat, mia³by uznaæ za najlepszy dla
Warszawy projekt kanalizacji p. Lindleya i wreszcie bra³by na swoje barki zbyt uci¹¿liwe
zadanie wykonania robót kanalizacyjnych124.

G³oszono opiniê, ¿e jeœli magistrat nie ma „odpowiednich atrybucji”, aby po-
dejmowaæ donios³e uchwa³y, to z g³êbokimi przeobra¿eniami w systemie oczysz-
czania Warszawy trzeba zaczekaæ do ponownego ustanowienia rady miejskiej.

Na dodatek podania wysy³ane przez prezydenta drog¹ urzêdow¹, chocia¿by
wnioski finansowe, zanim zapoznali siê z nimi decydenci w odleg³ym Petersbur-
gu, najpierw trafia³y pod urzêdnicz¹ lupê w Warszawie. Rzeczywistymi zarz¹dca-
mi miast byli bowiem w zaborze rosyjskim szefowie policji. Za nadrzêdne zadanie
oberpolicmajstrzy stawiali sobie dopilnowanie interesów specjalnych, ³adu poli-
tycznego i pisanie raportów, podczas gdy przyczynianie siê bezpoœrednio do pod-
niesienia kultury ¿ycia miejskiego uznawali na ogó³ za czynnoœæ niepriorytetow¹.
Wyj¹tkiem by³ tu urzêduj¹cy w latach 1888–1896 esteta Niko³aj Kleigels, wy-
daj¹cy przepisy porz¹dkowe, spisuj¹cy raporty i gnêbi¹cy leniwych stró¿ów pod-
wórzowych, których i do otwarcia bramy nieco póŸniejsz¹ por¹ wieczorn¹ trzeba
by³o d³ugo „wypukiwaæ”. To oberpolicmajster musia³ osobiœcie zainterweniowaæ,
prosz¹c o rozstrzygniêcie Petersburg, kiedy kierownictwo budynków skarbowych
i zarz¹d komunikacji wszczê³y miêdzy sob¹ waœñ o to, która z warszawskich in-
stytucji odpowiada za codzienne polewanie wod¹ mostu Kierbedzia125.

Kosztown¹ budowê wodoci¹gu i kanalizacji w Warszawie Rosjanie wiêc uto¿-
samiali z uszczupleniem bud¿etu omnipotentnych s³u¿b policyjnych, a bud¿et ów
by³ dla nich priorytetem. Z tak¹ oto postaw¹ tendencyjnie nastawionych lub wrêcz
zdemoralizowanych urzêdników zmaga³ siê Sokrates Starynkiewicz:
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[...] Kleigels ¿¹da kolejnych osiemdziesiêciu tysiêcy rubli rocznie na policjê: ³atwo mu
¿¹daæ, bo nie wie, jak bezsensownie roztrwania siê kasê miejsk¹126. [...]

By³em w Departamencie Policji; dyrektora departamentu Durnowo nie zasta³em. Przyj¹³
mnie wicedyrektor Saburow i wrêczy³ mi drukowany egzemplarz projektu dla Rady Pañ-
stwa, dotycz¹cy dodatkowych etatów dla policji warszawskiej. Po przeczytaniu ogarnê³o
mnie przera¿enie: podano, i¿ dochody miasta wynosz¹ o milion piêæset rubli wiêcej ni¿
miasto ma ich w rzeczywistoœci, a wydatki na policjê o sto tysiêcy mniej ni¿ naprawdê.
Wydatki na policjê oszacowano na 15 proc., zaœ w rzeczywistoœci wynosz¹ one ponad
25 proc. Oœwiadczy³em z miejsca, ¿e jeœli tak fa³szywie przedstawione sprawy staj¹ na
porz¹dku dziennym Rady Pañstwa, zmuszony jestem zrezygnowaæ ze s³u¿by [...]127.

Mimo trudnoœci biurokratycznych, poddania miasta kontroli policyjnej i zre-
dukowania magistratu do instytucji œwiadcz¹cej us³ugi komunalne Starynkie-
wiczowi udawa³o siê nieprzerwanie prowadziæ cywilizacyjn¹ kampaniê higienicz-
n¹: maksymalnie wykorzystywa³ swoje uprawnienia i honory, zachowuj¹c przy
tym pracowitoœæ i ujmuj¹c¹ uczciwoœæ. Gdyby nie jego zrêczne zabiegi i negocjacje
polityczne, szefostwo policji skwapliwie przejê³oby kierownictwo nad budow¹
kanalizacji. W Dzienniku znajduje siê niepozostawiaj¹cy co do tego w¹tpliwoœci
zapis:

Wœciek³e pretensje inspekcji fabrycznej (Kleigelsa i Œwiat³owskiego) do podporz¹dko-
wania sobie zarz¹du robót wodoci¹gowych i kanalizacyjnych jako zak³adu przemys-
³owego128.

Nadzór przemys³owy polega³by oczywiœcie na dozorze policyjnym. Carski
aparat w³adzy nie znosi³ ¿adnej formy lekcewa¿enia drogi urzêdowej. Gubernator
udzieli³ upomnienia Starynkiewiczowi, gdy ten wbrew biurokratycznym zasadom
komunikat o nag³ej przerwie w dostawie wody przes³a³ jedynie do prasy, w szcze-
gólnoœci do gazet polskich:

Powsta³o zagro¿enie zasypania piaskiem smoka przy pompie (na dziewi¹tej stacji)
i przerwy wody w dostawie na krótki czas. Powiadomi³em o tym „Warszawskij dniew-
nik” i gazety polskie. Kurierki wydrukowa³y przed dziennikiem i genera³-gubernator –
za poœrednictwem Bo¿owskiego – wytkn¹³ mi, w formie oburzaj¹cej, ¿e ignorujê w³adzê
i spo³ecznoœæ rosyjsk¹129.

Magistrat obok w³asnego taboru korzysta³ przy oczyszczaniu miasta z us³ug
koncesjonowanych. Jednak nie przynios³o to oczekiwanych rezultatów i nie z³ago-
dzi³o skutków politycznego skrêpowania administracji miasta. Firmy zajmuj¹ce
siê oczyszczaniem na ogó³ zawodzi³y, mimo ¿e na przyk³ad reperowanie za-
nieczyszczonych bruków czy wyr¹bywanie oraz wywo¿enie zamarzniêtych bry³
ekskrementów i odpadków z rynsztoków powodowa³o w kasie miejskiej spore
spustoszenie. Prawda, ¿e prywatni koncesjonariusze lepiej radzili sobie z prze-
³amywaniem oporów w³adz centralnych, ale utajnione dodatkowe wydatki – ³a-
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pówki, które otwiera³y drzwi w petersburskich urzêdach – odzyskiwali w Warsza-
wie kosztem obywateli poprzez nieuczciwe minimalizowanie czasu i jakoœci pracy.
Niemal ka¿dej zimy, gdy wywóz œniegu miasto powierza³o koncesjonowanym
przedsiêbiorstwom, i to za grubym rycza³tem, narzekano na rosn¹ce góry œniegu
i obrzydliwego b³ota, zalegaj¹ce na chodnikach130.

Sprawa „œladów natury” – b³ota, py³u, kurzu, œniegu, ludzkich ekskrementów
panosz¹cych siê na ulicach stolicy guberni – otwiera problematykê realiów stanu
sanitarnego. Pod tym wzglêdem miejskoœæ – czy te¿ raczej: wielkomiejskoœæ War-
szawy – staje pod du¿ym znakiem zapytania. Z jednej strony, jak pisa³ z perspek-
tywy czasu, bardziej wspó³czeœnie, Artur Miêdzyrzecki, zas³ugiwa³a Warszawa na
miano rozweselonego „Pary¿a Pó³nocy”131, jednak z drugiej, swoim ówczesnym
mieszkañcom okresami bardziej przypomina³a wynêdznia³¹ „Wenecjê Wschodu”:

Istotnie, ilu¿ to humorystów, rysowników i pisarzy, mo¿na powiedzieæ, znêca siê nad
przyjemnoœciami wiejskich mieszkañ, kiedy ma i miasto swoje, wcale nie gorsze i wcale
nie mniej godne o³ówka lub pióra przyjemnoœci. Jak mi³ym jest na przyk³ad widok po
ulewnym deszczu, kiedy bruk pod falami znika sprzed naszych oczu, a przechodzieñ
pogr¹¿aj¹c nogê w ch³odne wody, nie wie, czy trafi na grunt kamienisty, czy na pok³ad
b³ota, czy na koniec na jaki œciek otwarty. Wówczas brak tylko gondoli, a Warszawa
mog³aby walczyæ o lepsze z Wenecj¹. Nie wszystkim to siê wprawdzie podoba; niek-
tórzy krzycz¹ na gwa³t o kanalizacjê; ale s¹ to zmaterializowani i bezduszni zwolennicy
nowoœci, którzy jakieœ zagraniczne wymys³y oœmielaj¹ siê wy¿ej stawiaæ nad nasze
czysto swojskie widoki natury132.

Sarkastyczne porównanie z weneck¹ lagun¹, wymierzone przeciwko zwolen-
nikom asenizacji maksymalnie zbli¿onej do regu³ cyrkulacji naturalnej, i tak mo¿e
wydaæ siê sformu³owane na wyrost, skoro nie malownicze kana³y zdobi³y War-
szawê, lecz zabagnione strugi, przypominaj¹ce zamiejskie strumienie. Podobnie
i Pary¿owi, bêd¹cemu przecie¿ wdziêcznym obiektem komparatystycznym, mo¿na
przypisaæ mnóstwo wstydliwych w³asnoœci. Jeœli wierzyæ przekazom, król Filip
August zemdla³, gdy po otwarciu okna od strony paryskiej ulicy uderzy³ go zaduch.
Ulice francuskiej stolicy w pocz¹tkach XIX w. wci¹¿ by³y upstrzone obrzydliwymi
ka³u¿ami. Bynajmniej nie wstydzono siê za³atwiania swoich potrzeb fizjologicz-
nych na oczach przechodniów133.

Wymiar widzialny: stare brudy i pierwsze rury

Po zwiêz³ym przedstawieniu politycznych ograniczeñ ¿ycia w Warszawie koñca
XIX w., zarysowaniu t³a historyczno-spo³ecznego wraz z akceptowanymi przez
w³adze zwierzchnie deformacjami rozwoju, ró¿norakimi anarchizacjami i niedo-
statkiem globalnego publicznego porz¹dku mo¿na pochyliæ siê nad samym stanem
sanitarnym Warszawy i jej pierwszymi urz¹dzeniami komunalnymi – w stopniu,
w jakim to wykonalne, zrekonstruowaæ widzialny wymiar kultury sanitarnej, „opi-
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saæ to, co jawi³o siê wówczas spojrzeniu”134. Jakkolwiek rekonstrukcja widzialnego
wymiaru kultury sanitarnej powinna dotyczyæ œciœle drugiej po³owy XIX stulecia,
bêdzie siê odnosiæ do odleg³ych dziejów Warszawy. Nawet w Londynie niektó-
re kana³y dzia³aj¹ce w XIX w. by³y wybudowane w œredniowieczu, bowiem czas
w historii kultury – oraz infrastruktury miasta „przednowoczesnego” – p³ynie
wolniej135. Celem sporz¹dzenia takiego miniaturowego zarysu historyczno-tech-
nicznego jest w ogólnych ramach ukazanie realiów ¿ycia miejskiego pod wzglê-
dem sanitarnym i asenizacyjnym, wyartyku³owanie najwa¿niejszych w sferze ma-
terialnej wyznaczników wiedzy o czystoœci publicznej. Chodzi tutaj o zakres wy-
stêpowania zanieczyszczenia fizycznego i generalny kontekst technologiczny, jaki
odpowiada³ kategoryzacjom kulturowym w³aœciwym spo³ecznoœci warszawskiej
przed powstaniem wodoci¹gów i zaprowadzeniem kanalizacji. Co wiêcej, jest to
dobre miejsce na przedstawienie okolicznoœci sprowadzenia do Warszawy angiel-
skich budowniczych i krótkiej charakterystyki za³o¿eñ ich nowoczesnego pro-
jektu.

W kulturze tradycyjnej typu ludowego ludzkie odchody wraz z pomyjami by³y
czêœci¹ naturalnego obiegu w ekosystemie. Kogo przycisnê³a potrzeba, udawa³ siê
na dwór, ale nie w samo pobli¿e domu, lecz szed³ do chlewa lub za stodo³ê, na
spontanicznie za³o¿one i rozrastaj¹ce siê „poletko” irygacyjne. Ekskrementy od-
k³adano na kupie gnoju b¹dŸ te¿ z miejsca nawo¿ono nimi pola i ziemiê wokó³
zabudowañ. Tak samo nale¿a³o postêpowaæ z nawozem pochodz¹cym z wygódek.
Budki z wyciêtym w drzwiach serduszkiem oznacza³y na polskiej wsi wstêpny, za
to du¿y krok ku nowoczesnemu oczyszczaniu. Przedtem wychodek uwa¿ano za
„rzadki luksus”, wrêcz za zbytek, stratê desek, pañski wymys³136. Sk³adkowski
móg³ wiêc utyskiwaæ:

Lud nasz ma g³êboko zakorzeniony instynkt samozachowawczy i nie da siê ³atwo z³apaæ
na lep nowych hase³ i porz¹dków! Ale „przyjdzie taki czas”, ¿e s³awojka przyjmie siê
nie tylko w nazwie, ale w swym pe³nym i jak¿e istotnym zastosowaniu137.

Równie¿ w kiedyœ ubogiej, ch³opskiej Szwecji, wspó³czeœnie s³yn¹cej ze ste-
rylnoœci, szczytem luksusu by³a „toaleta” skonstruowana z jednej ¿erdzi. „Po-
trzeby naturalne za³atwiano beztrosko na kupie gnoju, w oborze albo na ¿erdce,
wbitej w œcianê za domem lub miêdzy dwoma budynkami”138. Gdy zaœ w kulturze
tradycyjnej skalanie w wymiarze symbolicznym stanowi³o przeszkodê w ¿yciu
cz³owieka, stwarzaj¹c dla niego samego lub ca³ej zbiorowoœci swego rodzaju
niebezpieczeñstwo, wszelki brud fizyczny skutecznie eliminowa³y z pola widzenia
kulturowe mechanizmy tabu. Symboliczne oczyszczenie w pe³ni usuwa³o brud ze
zbiorowej œwiadomoœci.
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Kulturowe regulacje zachowañ defekacyjnych, jak wyjaœnia Zbigniew Libera,
autor studium Rzyæ, aby ¿yæ, nie by³y formu³owane w kulturze tradycyjnej polskiej
wsi szczególnie rygorystycznie, poniewa¿ wypró¿nienia nie wzbudza³y wiêkszego
poczucia wstydu. Aczkolwiek w symbolice archaicznej dosz³o do skojarzenia eks-
krementu z truch³em (ludzkim trupem albo zwierzêc¹ padlin¹), dlatego z dwu-
znaczn¹ materi¹, cia³em, które jakby cia³em byæ przesta³o, obchodzono siê doœæ
delikatnie i nieufnie139. Niedobrze by siê dzia³o, gdyby czyjeœ odchody dosta³y siê
w niepowo³ane rêce lub w nieodpowiednie miejsce.

Mówi siê: nie jest dobrze sraæ i jeœæ jednoczeœnie, bo dusza bêdzie œmierdzia³a; nie jest
dobrze robiæ to na roli i w domowym ogródku, bo od tego mo¿na mieæ glisty w brzuchu
[...] nie powinno siê za³atwiaæ w niew³aœciwym miejscu w obawie przed ludŸmi – ktoœ
w z³oœci mo¿e posypaæ odchody gor¹cym popio³em, ¿arz¹cymi siê wêglami, a to oprysz-
czy, owrzodzi ty³ek [...]140.

Studium etnograficzne znawcy problematyki „antropologii cia³a” przynosi
mnóstwo danych na temat praktyk medycyny i higieny ludowej oraz zró¿nico-
wanych wyobra¿eñ skatologicznych w kulturach tradycyjnych i archaicznych.

W Warszawie wraz z rosn¹cym zagêszczeniem ludnoœci problem nieczystoœci
fizycznych zyskiwa³ bardziej widomy, konkretny wymiar. Znaczny przyrost demo-
graficzny oznacza³ przykre przepe³nienie trzewi miasta. Im z wiêkszym rozma-
chem wypró¿nia³a siê Warszawa, tym wolniej opró¿niano j¹ z zanieczyszczeñ.
Podczas gdy kopczyk gnojówki czy „facesy” porzucane w gumnie poza zasiêgiem
wzroku gospodarzy wpisa³y siê w „czysto swojski widok natury” i zachowa³y
w nim sta³e miejsce na mocy tradycji, w warunkach estetycznych i urbanistycz-
nych „Pary¿a Pó³nocy”, przerastaj¹c w pokaŸne œmierdz¹ce górotwory, poczê³y,
koniec koñców, budziæ sprzeciw i wywo³ywaæ poznawczy dysonans. Powo³uj¹c siê
na wyniki zagranicznych badañ medycznych, Adolf Suligowski wyliczy³ suges-
tywnie:

Wedle obliczeñ naukowych, œcieki podwórzowe, kuchenne, gospodarcze i wszelkie inne
wraz z odpadkami sta³ymi wynosz¹ w ci¹gu roku 7.867 kil. na g³owê, co daje dla miasta
o 450.000 mieszkañców 3.540.150.000 kil. rocznie, czyli 9.726.438 kil. na dzieñ. Ka³
ludzki, sta³y i p³ynny, jakkolwiek stanowi zaledwie 6 proc. ogólnej iloœci œcieków i od-
chodów, wynosi przecie¿ 462 kil. przeciêciowo na g³owê. Czyli 207.900.000 kil. w ci¹gu
roku141.

Rozmaite zastanawiaj¹ce wyliczenia dotycz¹ce produkcji „wypró¿nieñ” w spo-
³eczeñstwach europejskich przedstawia³ równie¿ doktor Józef Polak:

Iloœæ dzienn¹ wypró¿nieñ na doros³ego mê¿czyznê oblicza Parkes dla Europy na 120 gra-
mów ka³u i 1500 gramów moczu, Voit oblicza dla robotnika silnego przy œredniem
od¿ywianiu 131 grm. ka³u i 1254 moczu dziennie. Œrednio obliczaj¹ Wolf i Lehmann
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na g³owê dziennie w mieœcie 87,5 ka³u oraz 967,5 grm. Moczu, mianowicie 150 i 1500
na mê¿czyznê i 45 i 1350 na kobietê [...]142.

Nawet jeœliby Suligowski i Polak pomylili siê w pragmatycznej rachubie mas
ekskrementowych, tutaj nie odgrywa³oby to wiêkszego znaczenia. Zreszt¹ w pracy
z koñca lat siedemdziesi¹tych XX w. wymienia siê liczbê niewiele wiêksz¹. Jak
pisze Marian Gajewski, nagromadzenie fekaliów, licz¹c wraz z moczem, wynosi
oko³o po³owy metra szeœciennego na jednego mieszkañca Warszawy rocznie,
a wiêc w granicach po³owy tony143.

Z pewnoœci¹ Warszawa, jak pisa³ Henryk Sienkiewicz w po³owie lat siedem-
dziesi¹tych, zalicza siê do najbrudniejszych miast na œwiecie. Mieszkañcy wdy-
chaj¹ w nim „specjalny tuto-miejski zapaszek” przemieszany z woni¹ karbolu
stosowanego zamiast przepisów sanitarnych:

[...] miasto nasze [...] jest przecie jednym z najniezdrowszych miast w œwiecie. Przeko-
naæ siê o tym mo¿na z pomoc¹ w³asnego nosa bardzo ³atwo. Niemal co ulica innych
zapach krêci niemi³osiernie t¹ szacown¹ czêœci¹ cia³a jak korb¹. O, tak zaiste! Komitet
sanitarny niema³¹ bêdzie mia³ robotê, któr¹ chyba z Heraklesowym wyczyszczeniem
Augiaszowych stajni porównaæ mo¿na. Na nic siê nie zda³y przewiduj¹ce ostrze¿enia,
zbrojne w sanitarne przepisy; na nic groŸba za wykroczenie takich to a takich arty-
ku³ów, z pomoc¹ których wsadza siê do kozy niedba³ych stró¿ów, a gospodarzy na kary
pieniê¿ne skazuje; na nic obsypywanie œcieków b³êkitnym karbolem. Przepisy, jako
przepisy, s¹ pewnie czymœ bardzo powa¿nym i na uznanie zas³uguj¹cym, ale, niestety!
nie posiadaj¹ w³asnoœci dezynfekcyjnych; b³êkitny karbol dodaje tylko do stu nieprzy-
jemnych zapachów jeszcze jeden, równie nieprzyjemny144.

Wzglêdne uporz¹dkowanie œródmieœcia by³o czystoœci¹ wyspow¹, epizodycz-
n¹. Nieopodal bez specjalnej urbanistycznej „interlinii” ani „obszarów liminal-
nych” ¿yli i pracowali w pod³ych warunkach ludzie z klasy biedniejszej. Im dalej
przechodzeñ oddala³ siê od centrum, miejsc reprezentacyjnych i pryncypalnych
ulic, tym silniej przekonywa³ siê, ¿e miasto zamiatane bywa wyj¹tkowo niedbale.
Jeœli Henryk Sienkiewicz móg³by jako pisarz pozwoliæ sobie w detalicznych opi-
sach na pewne przejaskrawienia, to trudno o nie pos¹dzaæ gubernatora warszaw-
skiego, który w oficjalnym raporcie chcia³ zapoznaæ z rozmiarem zanieczyszczeñ
wizytuj¹cego miasto cara Aleksandra II. Do sporz¹dzonego przez Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych raportu (Dzie³o Komitieta po die³am Carstwa Polskogo. Ob.
Ustrojstwie kanalizacyji i wodosnab¿enija goroda Warszawy) dotar³ Ryszard ¯elichow-
ski. Za nim cytujê, co w 1881 r. relacjonowa³ genera³-gubernator Pawe³ Kotzebue:

[...] pomimo korzystnego klimatycznego i topograficznego po³o¿enia miasta, wystêpuje
tu zepsucie powietrza, którego powodem jest sposób usuwania nieczystoœci z pod-
wórek i ulic oraz z³a jakoœæ wody u¿ywanej do sporz¹dzania posi³ków. [...] p³ynne
nieczystoœci wyciekaj¹ z podwórek na ulice odkrytymi rynsztokami, wydzielaj¹c pas-
kudne zapachy, a potem wpadaj¹ do otworów kana³ów odp³ywowych, zbudowanych
w wiêkszoœci z drewna, w dawnych czasach, bez jakiegokolwiek planu. Kana³y te znaj-
duj¹ siê w ca³kowicie niezadowalaj¹cym stanie: gnij¹, czêsto siê zapadaj¹ i s¹ nieustan-
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nie zapchane. Na dodatek, kana³y te nie odprowadzaj¹ wód podpowierzchniowych,
które powoduj¹ wilgoæ w domach, zalewaj¹ cmentarze, a tak¿e nie przyjmuj¹ odp³y-
wów przy silnych deszczach. Jednoczeœnie, istniej¹cy w Warszawie wodoci¹g pobiera
wodê z Wis³y dok³adnie tam, gdzie wyp³ywaj¹ nieczystoœci z kana³ów miejskich. Przy
tym, iloœæ otrzymywanej wody jest dziesiêciokrotnie mniejsza ni¿ jej potrzeba145.

G³ównodowodz¹cego w okrêgu warszawskim zatrwo¿y³o nade wszystko zep-
sucie powietrza spowodowane zaleganiem ekskrementu oraz cuchn¹cych odpa-
dów na ulicach i podwórzach, nieefektywnoœæ przestarza³ego systemu asenizacji
i fatalna jakoœæ wody spo¿ywczej. W okresie 1874–1879 œmiertelnoœæ, wedle obli-
czeñ Adolfa Suligowskiego, wynosi³a w Warszawie 41,5 osoby na tysi¹c osób
w skali roku146. Jednak tak wysoka umieralnoœæ, nieustaj¹ca groŸba wybuchu
epidemii czy te¿ karygodnie niski poziom ¿ycia najliczniejszych warstw ludnoœci
przed nastaniem Sokratesa Starynkiewicza nijak nie absorbowa³y uwagi magis-
tratu. W³adze miejskie, które zrezygnowa³y nawet z wprowadzenia obowi¹zku
szczepieñ przeciwko ospie, ze z³oœliwym zadowoleniem dopuszcza³y niechlujstwo
i sanitarn¹ samowolê w podporz¹dkowanym kraju.

Aby podkreœliæ olbrzymie znaczenie rozwi¹zañ technicznych i udogodnieñ
zwi¹zanych z nowoczesnym wodoci¹giem Lindleyowskim, warto pokrótce ob-
jaœniæ, sk¹d mieszkañcy dawnej Warszawy pobierali wodê pitn¹ i podstawowy
œrodek gospodarczy, higieniczny, dezynfekcyjny, a zw³aszcza jaka sytuacja pod tym
wzglêdem panowa³a pod koniec XIX w. Rzeka nie tworzy³a przecie¿ najbli¿szego
Ÿród³a wody dla wszystkich dzielnic. Wreszcie wypada tak¿e podnieœæ kwestiê
bezpoœrednich okolicznoœci, w jakich Warszawa nawi¹za³a wspó³pracê z angiel-
skimi konstruktorami instalacji sanitarnych.

W pocz¹tkach sto³ecznoœci Warszawê przecina³y liczne cieki wodne. Marian
Gajewski doliczy³ siê jedenastu rzeczek i strumieni147. Pod dostatkiem by³o glinia-
nek, innych wodozbiorów zastoiskowych (dobrze nawodnionych fos fortecznych)
i wód zaskórnych. Uliczne zdroje wyp³ywa³y z ³atwych do odnalezienia Ÿróde³
podziemnych, tote¿ studnie w po³o¿onych dalej od rzeki posesjach o zagêszczonej
budowie bardzo d³ugo kopano p³ytkie, z zawieszon¹ wod¹ podskórn¹, nie grunto-
w¹. Studnie wiercone g³êboko zastosowano dopiero w po³owie XIX w., chocia¿
i one pozostawia³y wiele do ¿yczenia. Myd³o o wiele ³atwiej rozpuszcza³o siê
w deszczówce lub w wodzie pobranej wprost z wiœlanego nurtu ni¿eli w cieczy
z publicznych czy przydomowych ujêæ148. By³y to najczêœciej wody twarde, mêtne,
s³one w smaku. Zawarte w nich przeró¿ne nieczyste domieszki wyp³ywa³y na
wierzch podczas gotowania.

Symptomatyczne, ¿e protokó³ z zebrania Towarzystwa Kredytowego (dodatku
do broszury Jana Blocha) stara siê dowieœæ, i¿ nawet po pod³¹czeniu do wodoci¹gu
posesje warszawskie zu¿ywa³y mniej wody, ani¿eli przewidzia³o minimum ustalo-
ne przez magistrat. Mo¿e to wskazywaæ na to, ¿e wyliczenia w³aœcicieli war-
szawskich by³y, oczywiœcie, propagandowym elementem sporów z magistratem,
ale tak¿e, co tutaj istotniejsze, wyrazem braku zadowolenia ze spo¿ytkowania
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w wodoci¹gach wody wiœlanej. Jej czystoœæ wzglêdem wód studziennych wci¹¿
kwestionowa³y opinie potoczne, szermuj¹ce argumentami dowolnie wyjêtymi z eks-
pertyz specjalistycznych.

Poniewa¿ warszawskie studnie najczêœciej dawa³y p³yn niepewny, znamienitych goœci podejmowan¹
wod¹ specjalnie donoszon¹ ze sprawdzonych studni. Jan Reychman pisze w studium Orient w kul-
turze polskiego oœwiecenia, ¿e dla przebywaj¹cego w Warszawie w 1777 r. pos³a tureckiego (po raz
ostatni przed rozbiorami) czerpano wodê ze Ÿród³a królewskiego przy ulicy Zakroczymskiej i trans-
portowano na wielb³¹dach w skórzanych buk³akach do rezydencji Sajida Numana-Beja, znajduj¹cej
siê w tzw. Czerwonym Pa³acu149. Warto jeszcze wspomnieæ o innym przypadku, wprawdzie o nieco
anegdotycznym wydŸwiêku, jednak pozwalaj¹cym na instruktywne porównanie. Niejasne rozgra-
niczanie Ÿród³a wody czystej od wód zu¿ytych dotyczy³o te¿ dziewiêtnastowiecznego Krakowa.
Przed Sukiennicami po stronie pó³nocnej sta³ domek, w którego piwnicy odnaleziono rzekomo
cudowny zdrój. Pili z niego wodê nie tylko ubodzy, mimo ¿e wydawa³a niemi³¹ woñ. Inspekcja
przeprowadzona przez jednego z krakowskich aptekarzy dowiod³a, ¿e w piwnicy domku wybija³a
najzwyklejsza uryna, któr¹ grunt nasi¹ka³ przez d³ugie lata. Cudowne Ÿróde³ko zasypano w 1854 r.150

Mniej wiêcej w tym samym czasie angielscy architekci i reformatorzy spo³eczni na czele z Sir Ed-
winem Chadwickiem dla zmodernizowania i podniesienia kultury sanitarnej sformu³owali zasadê
„ci¹g³ej cyrkulacji” oraz „unoszenia nieczystoœci wod¹”.

W XVI stuleciu, znacznie wczeœniej od wprowadzenia ujêæ wg³êbnych, wdro-
¿ono koncepcjê pod³¹czania istniej¹cych miejskich zdrojów do krótkich wodo-
ci¹gów z³o¿onych z drewnianych rur i ulicznych zbiorników151. Jerzy Gromski
ustali³, ¿e rury montowano wówczas z „k³odzin sosnowych lub jod³owych we-
wn¹trz wywierconych (nie zaœ wypalanych, jak niektórzy dziœ s¹dz¹)” 152. Rury
by³y spojone ze sob¹ metalowymi rurkami o œrednicy otworu, a do uszczelniania
z³¹cz u¿ywano pokrytych warstw¹ smo³y paku³. PóŸniej, w XVII w., na terenie
magnackich maj¹tków pojawi³y siê w pobli¿u rezydencji równie¿ wodoci¹gi pry-
watne. Uwadze czujnego obserwatora z pewnoœci¹ nie ujd¹ nadal rozpoznawalne
œlady dawnych warszawskich instalacji wodoci¹gowych – ¿e wymieniê tylko fon-
tannê sprzed kina Muranów; stary zdrój uliczny na OboŸnej (znajduj¹cy siê na
dzisiejszym szlaku ³¹cz¹cym uniwersytet z bibliotek¹), najpierw naturalny, potem
przerobiony na wodoci¹gowy, a obudowany w 1835 r.; kopane studnie na Placu
Krasiñskich czy dziwn¹ wie¿yczkê z kampusu uniwersyteckiego, wyrastaj¹c¹ na
ty³ach Wydzia³u Geografii, a która stanowi pami¹tkê po wie¿y ciœnieñ prywat-
nego, siedemnastowiecznego wodoci¹gu projektu Tytusa Liwiusza Boratiniego,
obs³uguj¹cego elegancki Pa³ac Kazimierzowski.

Sposobienie nowych terenów pod zabudowê uruchomi³o proces stopniowego
zaniku odp³ywów wód powierzchniowych. Potrzeba zbudowania centralnego wo-
doci¹gu zosta³a spo³ecznie dostrze¿ona w dobie powstañ narodowych. Przy czym,
zanim Henryk Marconi (na lewym brzegu Wis³y) i Alfons Grotowski (na Pradze)
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zrealizowali swoje projekty, dzieje osiemnastowiecznej Warszawy wzbogaci³y siê
o co najmniej dziewiêæ ró¿nych, licytuj¹cych siê pomys³owoœci¹ projektów zao-
patrzenia miasta w czyst¹ wodê153.

W XIX w. wodê do celów gospodarczych i higienicznych nadal czerpano w za-
le¿noœci od miejsca zamieszkania albo bezpoœrednio z rzeki, albo z miejskich
studni i zdrojów. Nadwiœlañsk¹ „cywilizacjê studni” wspomina barwnie Kazimierz
Wroczyñski. Autor wspomnieñ Z moj¹ m³odoœci¹ przez Warszawê urodzi³ siê w roku
1883. Jego ojciec do stolicy guberni wyemigrowa³ ze wsi, wyszkoli³ siê na szewca
i zosta³ przyjêty do cechu. Dorobi³ siê póŸniej sklepu z obuwiem w Goœcinnym
Dworze za ¯elazn¹ Bram¹. Wroczyñski pisze:

Pomiêdzy Owocow¹ a G³ówn¹ sz³a w¹ska Aleja Literacka, po której podobno spacero-
wali literaci po³owy XIX wieku. W po³owie tej alei sta³a ogrodzona ¿elazn¹ balustrad¹
studnia ze Ÿródlan¹ wod¹ o rzeczywiœcie wybornym smaku, choæ dziœ przypuszczam,
¿e smak ten nadawa³o jej moje dzieciñstwo. Woda ta mia³a poœród starszego pokolenia
licznych zwolenników zwanych wówczas hydropatykami, którzy zbierali siê w kr¹g niej
od szóstej rano i wypijali po kilkanaœcie szklanek tej krystalicznej cieczy przypisuj¹c jej
w³aœciwoœci nies³ychanie kuracyjne. Przypuszczam, ¿e dziœ przypisywano by jej zalety
radioaktywne. Pompowali j¹ weterani-pensjonarze Tow. Dobroczynnoœci, a podawa³y j¹
w szklanych kubkach pensjonarki (w wieku weteranów) tego¿ Towarzystwa. Za wodê
dawa³o siê co ³aska. [...]
¯e i w samym mieœcie, na zachodnich jego po³aciach, wód w ró¿nym gatunku nie
brak³o, dowodem s¹ choæby pozosta³e nazwy ulic: Bagno, Stawki, Nalewki, sk¹d w œred-
niowieczu Stare Miasto czerpa³o wodê p³yn¹c¹ z Nalewek drewnianymi rurami (id¹-
cymi pod ulic¹ D³ug¹).
Jako sztubak pamiêtam ulicê Leszno o rynsztokach piêtrowych z murowanymi most-
kami do ka¿dego domu. By³o to Leszno swego czasu czymœ w rodzaju grobli ogacaj¹cej
nalewkowskie stawy154.

W 1838 r. dzia³a³y w Warszawie 62 studnie (dwie spoœród nich znajdowa³y
siê na Pradze)155. Poœród nich by³a te¿ studnia na œrodku placyku T³omackie,
uruchomiona w 1786 r. Mieszkañcy Warszawy znaj¹ to ujêcie pod nazw¹ „Gruba
Kaœka”. Klasycystyczny pawilon „Kaœki” przetrwa³ inwestycjê Starynkiewicza i obie
wojny, a w pocz¹tkach XXI w. doczeka³ siê generalnego remontu156.

Wodê wiœlan¹ spo¿ywa³a przede wszystkim ludnoœæ biedniejsza, gdy¿ to „war-
szawski plebs” mieszka³ najbli¿ej rzeki, na Powiœlu lub Starym Mieœcie. Jak za-
uwa¿y³ lekarz (utytu³owany wyk³adowca Uniwersytetu Medycznego) i varsavia-
nista z zami³owania Marcin £yskanowski:

Kanalizacja, filtrowanie, badanie bakteriologiczne wody by³y wyrazem ogromnego po-
stêpu. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ nadal mieszkañcy dzielnic ubo¿szych pozbawieni byli
opisanych [...] dobrodziejstw, zaœ w³aœciciele posesji nie kwapili siê – z powodu ko-
sztów – do budowy sieci wodoci¹gowej. Najubo¿sza ludnoœæ nadal wiêc korzysta³a
z wody znajduj¹cej siê w zanieczyszczonych studzienkach lub przywozi³a (czêœciej przy-
nosi³a) j¹ w pojemnikach z... Wis³y157.
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Najubo¿si z lewobrze¿nej Warszawy, paradoksalnie, uszczerbek na zdrowiu
ryzykowali relatywnie rzadko, jeœli tylko czerpali wodê powy¿ej wylotów pierwot-
nych kana³ów miejskich, wiêc w miejscu, w którym nie sp³ywa³y do rzeki ekskre-
menty, gnilne odpadki i œcieki przemys³owe. Niefiltrowana woda z rzeki w wodo-
ci¹gu praskim za³o¿onym przez in¿yniera Alfonsa Grotowskiego w 1869 r. w ce-
lach teoretycznie wy³¹cznie przeciwpo¿arowych, mia³a ju¿, dla porównania, za-
wieraæ 72 miliony bakterii w ka¿dym litrze158.

Imiê Alfonsa Grotowskiego nosi skwer naprzeciwko Filtrów. S³u¿ba tego zas³u¿onego dla Warszawy
in¿yniera nie skoñczy³a siê na zbudowaniu wodoci¹gu dla Pragi i sfinalizowaniu wodoci¹gu Marco-
niego. By³ on przede wszystkim oddanym wspó³pracownikiem Lindleya juniora. Dla pracy przy
realizacji projektu Anglików zrezygnowa³ ze stanowiska g³ównego in¿yniera miasta. Zalicza³ siê do
najbardziej aktywnych dzia³aczy œrodowiska higienistów warszawskich159.

Tymczasem ówczeœni chemicy, a znalaz³ siê wœród nich Dymitr Mendelejew,
wodê wiœlan¹ ocenili najwy¿ej spoœród warszawskich zasobów ¿yciodajnego p³y-
nu. Z tego te¿ powodu bazowa³ na niej nowoczesny projekt Williama Lindleya160.
Decyzjê o chlorowaniu wody wiœlanej podjêto dopiero w 1931 r.

Pierwszy wodoci¹g w Warszawie czerpi¹cy wodê z Wis³y – zaprojektowany
przez Henryka Marconiego i oddany do publicznego u¿ytku 16 czerwca 1855 r. –
nie rozwi¹zywa³ problemu jakoœci wody. Co gorsza, zdarza³o siê, ¿e zamiast czystej
wody t³oczy³ „nieczystoœæ p³ynn¹”. Ciecz docieraj¹ca do punktów poboru w gór-
nym mieœcie okresowo absolutnie niczym siê nie ró¿ni³a od wody zaczerpniêtej
wprost z rzeki do wiadra161. Pompy rzeczne zainstalowano w pobli¿u ujœcia pierw-
szych prymitywnych kolektorów – kana³ów zbiorczych, przesi¹kliwe, piaskowe
filtry zbudowano zaœ na niskim brzegu, w punkcie bêd¹cym jednym ze zwa³owisk
œmieci na Powiœlu162. A¿ do 1886 r. nieczystoœci wywo¿ono na brzeg Wis³y za
pe³nym przyzwoleniem w³adz Warszawy. Odpadki sypkie doskonale nadawa³y siê
do regulowania koryta rzeki i obulwarowania Wis³y, uk³adania wa³ów chroni¹cych
dolne miasto przed powodziami. Kazimierz Wroczyñski wspomina, jak Powiœle:

[Przechodzi³o] przez ohydny proces regulacji lewego brzegu rzeki, od mostu Poniatow-
skiego do Kierbedzia. Regulacja polega³a na tym, ¿e przez szereg lat wszystkie œmieci
z ca³ego miasta by³y zwalane z wiœlanego brzegu do wody, a¿ ziej¹cy fetorem pó³wysep
uformowa³ podk³ad dzisiejszego wybrze¿a Koœciuszkowskiego.
Ile z tego „budulca” zabra³a na u¿ytek Wis³a, to tylko ona jedna wie. Broni¹c szabro-
wanego przez wodê miejskiego dobra, in¿ynieria rzeczna odgradza³a zsypywany mate-
ria³ czêstoko³em pali wbijanych na granicy nurtu i œmieci, i z tego falochronu wy-
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tworzy³a siê linia bulwaru. Podobna operacja mia³a zreszt¹ miejsce i na prawym pras-
kim brzegu [...]163.

W miejscu, gdzie zainstalowano pompy, nie zabezpieczono koryta rzeki, co
narazi³o smoki (pompy ss¹ce) zarówno na przyjmowanie zanieczyszczeñ z pr¹du
Wis³y podczas wiosennych i jesiennych przyborów, jak te¿ na zatykanie siê zim¹
czy przy niskich stanach wód164. Marian Gajewski podaje w swojej monografii, ¿e
w latach 1908–1912 œlimak u styku mostu i wiaduktu Poniatowskiego Wac³aw
Paszkowski by³ zmuszony „posadowiæ na wielkiej ³awie betonowej, gdy¿ grunt
stanowi¹cy wieloletnie wysypisko nie móg³ utrzymaæ budowli”165.

Henryk Marconi, choæ nie przyj¹³ koncepcji „studni z koryta Wis³y dobytej”,
nie sfuszerowa³ swoich instalacji. Prosty wodoci¹g – kanalizacja nie by³a w tej
inwestycji uwzglêdniona – zosta³ zaplanowany przede wszystkim jako sposób na
zasilenie ujêæ ulicznych o przeznaczeniu zasadniczo gospodarczym i przeciwpo-
¿arowym; podobny charakter mia³ oddany do u¿ytku czternaœcie lat póŸniej kom-
plementarny system na Pradze. Po lewej stronie Wis³y wodoci¹g obejmowa³ 16 zdro-
jów, 4 wodotryski i 32 hydranty. Rosn¹ce potrzeby konsumpcyjne – wed³ug nor-
my okreœlonej przez higienistów na jednego mieszkañca mia³o przypadaæ a¿
240 litrów wody dziennie – wymusi³y póŸniejsze poszerzenie systemu i przepro-
wadzenie rur g³ównymi ulicami miasta (Alejami Jerozolimskimi, Alejami Ujaz-
dowskimi, Marsza³kowsk¹, Ch³odn¹). Pod koniec funkcjonowania w 1889 r. wo-
doci¹g Marconiego obs³ugiwa³ ³¹cznie 48 zdrojów ulicznych, niemniej jednak nie
stanowi³ niczego innego ponad zracjonalizowanie „przynoszenia wody w pojem-
nikach z Wis³y”, udoskonalenie i uzupe³nienie systemu ujêæ publicznych. Jedynie
na zaniedbanym Starym Mieœcie wygrywa³ konkurencjê ze studniami, gdy¿ wiêk-
szoœæ tamtejszych posesji w odró¿nieniu od pozosta³ych dzielnic nie mia³a pry-
watnych urz¹dzeñ do wydobywania wody166. Podsumowuj¹c zalety pionierskiego
wodoci¹gu Marconiego, mo¿na powiedzieæ, ¿e uprzystêpni³ Warszawianom rzekê,
„zaci¹gn¹³” Wis³ê do centralnych dzielnic miasta. Po wodoci¹gu Henryka Marco-
niego osta³y siê do dziœ dwa malownicze obiekty: charakterystyczny okr¹g³y re-
zerwuar wodny w Ogrodzie Saskim, wzorowany na œwi¹tyni Westy z ogrodów
Tivoli pod Rzymem, oraz fontanna stoj¹ca na skwerku przed kinem Muranów, tu¿
za Placem Bankowym. Jej basen ma kszta³t kielicha podtrzymywanego przez
„figlarne rzeŸby”, wszystko zaœ zosta³o umieszczone na wysokim cokole.

Odczuwany notorycznie brzydki zapach wody zacz¹³ uœwiadamiaæ mieszkañ-
com Warszawy mankamenty wodoci¹gu Marconiego. Poœród ludu stoj¹cego w ogon-
kach do publicznych ujêæ oraz poœród elit, zw³aszcza w œrodowisku medycznym,
da³y siê s³yszeæ pierwsze wyrazistsze g³osy domagaj¹ce siê elementarnej sterylnoœ-
ci zdroju: czystszej wody czystej. Na zaproszenie Zarz¹du Miejskiego w 1862 r.
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przyjecha³ z Anglii wybitny in¿ynier Thomas Hawsksley, konkurent Williama Lin-
dleya. Opracowany przez niego projekt wodoci¹gów i kanalizacji dla Warszawy
nigdy nie zosta³ jednak zrealizowany. Plany magistratu pokrzy¿owa³ wybuch po-
wstania styczniowego. Wcielenia w ¿ycie nie doczeka³y siê równie¿ projekty
z drugiej po³owy lat szeœædziesi¹tych. Wœród nich znalaz³a siê koncepcja opraco-
wana na zamówienie Jana Blocha przez niewiadomego konstruktora i propozycja
zespo³u polskich in¿ynierów: Juliana Adama Majewskiego, Józefa Spornego i Ju-
liana Surzyckiego. Propozycja ta zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ przeciwnicy
dzia³añ Sokratesa Starynkiewicza, krytykuj¹c spo³eczne za³o¿enia i metody pracy
ekipy Williama Heerleina, w zdecydowany sposób przeciwstawiali j¹ angielskiemu
projektowi.

Wskutek popowstaniowej reorganizacji urzêdów lekarskich niezale¿ni przed-
tem polscy inspektorzy medyczni zostali œciœle podporz¹dkowani instytucjom
carskiej w³adzy pañstwowej. Mimo odebrania higienistom swobody dzia³ania uda-
³o siê prezydentowi Kalikstowi Witkowskiemu oddelegowaæ do Anglii, Francji
i Niemiec specjaln¹ komisjê, która za zadanie otrzyma³a zbadanie ró¿nych sys-
temów wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na Zachodzie. Po powrocie komisja pod
przewodnictwem Alfonsa Grotowskiego opowiedzia³a siê za modelem „zupe³nej
kanalizacji angielskiej”, wiêc za europejskimi rozwi¹zaniami zastosowanymi z po-
wodzeniem we Frankfurcie nad Menem i w Hamburgu. Na wiosnê 1876 r. pod-
pisano umowê wstêpn¹ z Williamem Lindleyem.

Zawarcie umowy z Lindleyem nie by³o tak oczywiste, jak mo¿na by przy-
puszczaæ. Decydenci nieustannie wracali do idei odrzucenia (zachodnio)euro-
pejskich schematów technologicznych i propagowania rosyjskiej myœli technicz-
nej. Badania i kwerendy Ryszarda ¯elichowskiego doprowadzi³y do intryguj¹cego
odkrycia. O ma³y w³os nie dosz³o do zaanga¿owania w Warszawie poœledniej-
szego specjalisty, niejakiego Piotra Ignatowicza Dominikana, poddanego austriac-
kiego, ale pracuj¹cego dla Rosji, konsultanta in¿ynieryjnego w Odessie. Kontrakt
dla angielskiego in¿yniera uratowa³a tajemnicza interwencja Sokratesa Staryn-
kiewicza, który najpewniej wykorzysta³ swoje wyœmienite kontakty z genera³em
Kotzebue167.

Nad projektem angielski in¿ynier pracowa³ nie trzy miesi¹ce, jak optymistycz-
nie za³o¿ono w dokumencie, ale dwa lata. OpóŸnienie nie wynika³o z opiesza³oœci
konstruktora, lecz przeciwnie – z zawodowej rzetelnoœci i precyzji w obliczeniach
technicznych. Projekt opiera³ siê na jasnych za³o¿eniach, o których do dziœ przy-
pominaj¹ p³askorzeŸby dekoruj¹ce fasadê gmachu stacji filtrów pospiesznych:
Pragnienie i Czystoœæ. Woda pitna, zdrowa i czysta pod wzglêdem chemicznym,
docieraj¹ca do domów ruroci¹giem, mia³a byæ czerpana z Wis³y i nale¿ycie prze-
filtrowana. Natomiast oddzielnymi, dro¿nymi rurami kanalizacyjnymi i podziem-
nymi szczelnymi kana³ami, jak najszybciej mia³y byæ odprowadzane z miasta
i zrzucane w bezpiecznym miejscu do Wis³y (upatrzonym na Bielanach) „œwie¿e”
œcieki z domów i zak³adów przemys³owych. Wszystko po to, by fekalia i ka³u¿e
nie stagnowa³y na terenach mieszkalnych, pogarszaj¹c statystyki epidemiologicz-

128 Czêœæ druga. STUDIA Z HISTORII KULTURY MIASTA

167
167 Wiêcej na temat w¹tku in¿yniera Dominikana zob.: Ryszard ¯elichowski, Lindleyowie. Dzieje...,
s. 383, 386.



ne. Autor projektu postanowi³, ¿e w przeciwieñstwie do tworz¹cych zastoiny
i „zawady”, wiecznie zapychaj¹cych siê, tradycyjnych rynsztoków nowoczesne
kana³y bêd¹ intensywnie przemywane i opró¿niane ze szlamu. Do tego celu mia³y
pos³u¿yæ masy wody, które czasem by³yby spuszczane ze Stacji Filtrów, a na co
dzieñ woda do sp³ukiwania klozetów, pobierana z rur wodoci¹gowych (z czyst¹
wod¹ pitn¹)168.

William Lindley i jego syn William Heerlein przyczynili siê do definitywnego
osuszenia miasta. Ods¹czyli Warszawê nie tylko z ludzkich odchodów, lecz rów-
nie¿ z fatalnej wilgoci i ulicznego b³ota. T¹ nieznoœn¹ „wilgotnoœæ” sprowadzili
„do do³u”, pod powierzchniê miasta, wy³¹czyli spod codziennej percepcji.

Pod-warszawsk¹ wilgoæ, atmosferê „³aŸni” dawno „wyrugowan¹” ze Œródmieœcia, odkrywa³ ze
zdziwieniem i fascynacj¹ w latach trzydziestych Adolf Rudnicki. Po zwiedzeniu komory kolektora B
z syfonem okr¹¿aj¹cym wykop linii œrednicowej (tunelu kolejowego pod Alejami Jerozolimskimi)
w swoim reporta¿u napisa³: „Komora tutejsza – podobne komory maj¹ wszystkie kana³y – w pierw-
szej chwili wydaje mi siê podobna do ³aŸni. Wilgotne schody, kamienie nasi¹kniête wilgoci¹, nic
innego, tylko ³aŸnia”. Rudnicki jednak w podziemiu Warszawy nie doœwiadczy³ inferna. Zamiast
miejskiego „bagna” zrobi³o na nim wra¿enie zaskakuj¹ce piêkno instalacji sanitarnych: „Nie, nie
technika jest szczurza, to zawartoœæ jest tego rodzaju. Jakkolwiek in¿ynierowie nie dbaj¹ o efekt,
w ich pracy tkwi piêkno, które przynosi trwanie, czas, nawet tu pod ziemi¹”169.

Przewody magistralne Lindley, konstruktor z wieloletni¹ praktyk¹, wyposa¿y³
w mechanizm ogólnosp³awny, a wiêc wprowadzi³ jednoczesny z ekskrementami
odp³yw wód zaskórnych, piwnicznych i deszczowych. Deszcz, który przedtem
powodowa³ uliczne powodzie, odt¹d przep³ukiwa³ i oczyszcza³ podziemne in-
stalacje. Powstaj¹cy podczas ulewnych opadów nadmiar deszczówki nie grozi³
przepe³nieniem i rozsadzeniem kana³ów, poniewa¿ do Wis³y przedostawa³ siê
najkrótsz¹ drog¹, specjalnymi kana³ami zwanymi burzowcami. Po zaprowadzeniu
takiej kanalizacji wysch³y wiêc (zosta³y poddane oczyszczeniu olfaktorycznemu)
œmietniki-gnojowiska.

Realizacjê sanitarnego dzie³a podjêto ze œrodków pochodz¹cych spoza central-
nego bud¿etu. Pe³ni¹cemu obowi¹zki prezydenta Warszawy oficjalnie by³o wolno
zadysponowaæ bez porozumienia z w³adz¹ zwierzchni¹ zaledwie sto piêædziesi¹t
rubli (sic!). Limit wydatków móg³ podnieœæ gubernator, ale prawo do parafowania
kwot przekraczaj¹cych tysi¹c rubli zastrzega³ sobie ju¿ rz¹d centralny. St¹d Sta-
rynkiewicz sprytnie skorzysta³ z taniego kredytu: nisko oprocentowanych obli-
gacji wydanych przez miasto. Dziêki tej operacji unikn¹³ te¿ niezrêcznoœci zaci¹g-
niêcia po¿yczki u zach³annych warszawskich potentatów. Œmietanka finansjery
wyrazi³a wprawdzie gotowoœæ do udzielenia magistratowi kredytu na potê¿n¹
inwestycjê, ale natychmiast, co zrozumia³e, wyliczy³a proporcjonalnie s³one pro-
centy. Niezale¿noœæ finansow¹ pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta Warszawy przy-
p³aci³ sporem z Towarzystwem Kredytowym: oburzeniem Jana Blocha i g³oœnym
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sarkaniem pozosta³ych kamieniczników na kanalizacjê angielsk¹. Niezale¿nie od
kulturowych przyczyn g³oszenia przez nich „trac¹cych chiñszczyzn¹” pogl¹dów,
interesy bankowe równie¿ zawa¿y³y na ich stanowisku i trzeba je braæ pod uwagê,
choæby czytaj¹c Blochowy G³os w kwestii kanalizacji miasta Warszawy i ³¹czenia nie-
ruchomoœci z kana³ami.

Warto podaæ jeszcze nieco danych obrazuj¹cych tempo „uzdrowotnienia” War-
szawy, oczyszczenia ulic, choæ niekoniecznie „puryfikacji” wiedzy Warszawian
z nieufnoœci do podziemnych urz¹dzeñ. W 1890 r. wodoci¹g dotar³ do 1731 po-
sesji, a ju¿ w roku 1896 odnotowano ponad dwukrotne poszerzenie sieci: z do-
stêpu do bie¿¹cej wody korzysta³o ³¹cznie 3390 nieruchomoœci170. U schy³ku XIX
stulecia 93 proc. mieszkañ w lewobrze¿nej Warszawie by³o wyposa¿onych w rury
wodoci¹gowe, w kanalizacyjne zaœ – 82 proc. W 1911 r., dok³adnie w dwudziesto-
piêciolecie uruchomienia Stacji Filtrów, spoœród 6500 posesji warszawskich z wo-
doci¹giem by³o po³¹czonych z wodoci¹giem 5600, a z kanalizacj¹ tylko 4000171.
W roku wybuchu pierwszej wojny œwiatowej d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej w War-
szawie wynosi³a ju¿ oko³o 200 km; oznacza³o to dwukrotnie wiêksz¹ d³ugoœæ
w stosunku do stanu z 1897 r.

Tak zarysowany obraz higieny publicznej „przednowoczesnej” Warszawy i his-
torycznego t³a dzia³alnoœci Komitetu Kanalizacyjnego by³by zdecydowanie nie-
kompletny, gdyby nie uwzglêdniæ w nim osobno aspektu przedmiotowego, nie
rozpoznaæ rzeczy brudnych – rzeczy do wyczyszczenia, i narzêdzi asenizacyjnych
– rzeczy i urz¹dzeñ do oczyszczania, mediów czystoœci kszta³tuj¹cych codziennoœæ
w momencie obejmowania urzêdu przez Sokratesa Starynkiewicza. Zwrócê siê
wiêc teraz ku dziedzinie przedmiotów – rzeczy domowych i urz¹dzeñ miejskich.
W prezentowanym tu ujêciu wspó³tworz¹ one œrodowisko kulturowe i strukturê
dyskursów. Nastêpnie przejdê do zró¿nicowanych wyobra¿eñ Warszawian do-
tycz¹cych zorganizowanego pozbywania siê nieczystoœci fizycznych w mieœcie.
Potem – wreszcie – skupiê siê na ówczesnych kategoryzacjach brudu i czystoœci
fizycznej.

Przesuwanie „odpad³oœci”

Starzej¹ca siê infrastruktura, bardziej na miarê osiemnastowiecznej mieœciny ni¿
„Pary¿a Pó³nocy”, przed³u¿a³a ¿ywotnoœæ niektórych wynalezionych w przesz³oœci
przedmiotów, u¿ywanych w domach dla utrzymania higieny. Przed za³o¿eniem
kanalizacji nieczystoœci fizyczne dos³ownie otacza³y mieszkañca Warszawy. Bez
rzucaj¹cych siê w oczy ekskrementów i odpadków sta³ych trudno wrêcz wyobraziæ
sobie jego codzienne ¿ycie. Obmierz³e by³y kuchnie opalane wêglem i drewnem,
domowe ³azienki (meble-umywalnie) i rezerwuary fekaliów w ziemnych jamach,
nazywane, bez mijania siê z prawd¹, kloacznymi do³ami. Zapuszczone by³y tak¿e
œmietniki (zwa³y gnij¹cych œmieci) i ulice, trakty dla pieszych i jezdnie. Materialne
zanieczyszczenia zalega³y przed kamienicami, na podwórzach, schodach, wiêc,
koniec koñców, tak¿e w samych mieszkaniach, suterenach i na poddaszach. Brud
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prostych ustêpów, nieodka¿anych i przewa¿nie bez ¿adnego zamkniêcia, nieraz
tylko wyposa¿onych w imitacjê sedesu, a najczêœciej w deskê do siedzenia (b¹dŸ
raczej stania), wkracza³ w przestrzeñ prywatn¹. W przestrzeñ prywatn¹ wdziera³
siê równie¿ nie³ad sk³adowisk odpadów. Nieczystoœci dostawa³y siê do domów
poprzez niedomyte „naczynia nocne” lub mniej wyszukane „naczynia wygódko-
we”, garnki do tymczasowego przechowywania ludzkich odchodów, beczki, z rzad-
ka opró¿niane skrzynki na odpadki172.

Produkcja nocników ruszy³a w Anglii w po³owie XVII w. W Polsce tego ro-
dzaju wyroby nie nale¿a³y do rzeczy najtañszych. Prawdziwych nocników (zwano
je uryna³ami) u¿ywano w zamo¿niejszych dworach szlacheckich i domach mie-
szczañskich. Ubo¿si mieszkañcy Warszawy w funkcji „naczyñ nocnych” u¿ywali
doœæ czêsto innych (tak¿e kuchennych) naczyñ.

Na niewybrukowanych ulicach ruch by³ tamowany przez ohydny mu³. ¾ród-
³em nieustannego zanieczyszczenia i zawalenia przejœæ gnojem by³y otwarte kana-
liki o niewielkim spadku, którymi razem z wodami deszczowymi p³ynê³y powoli
ku rzece odpadki, pomyje i ekskrementy. Pocz¹tkowo rynsztoki prowadzono œrod-
kiem ulic. Dopiero od koñca VIII w., gdy zaczêto budowaæ chodniki z ¿elaza lub
ceg³y, umieszczano je po obu stronach traktu. Nie usprawnia³o to jednak komu-
nikacji. Rynsztoki zajmowa³y du¿o miejsca i by³y bardzo g³êbokie, nieraz do pó³-
tora metra. Do zachowania przejazdów i przejœæ dla pieszych potrzebne wiêc by³y
liczne mostki, kosztowne w utrzymaniu i remontach. Sytuacji tej nie zmieni³ fakt,
i¿ jeszcze pod rz¹dami marsza³ka Bieliñskiego czêœæ zwyk³ych rynsztoków przy-
kryto, przekszta³caj¹c je skromnym nak³adem pracy w proste kana³y o ziemnych
lub niekiedy uszczelnionych balami dêbowymi i ceg³ami œciankach.

Z rynsztoków „artefakty” kultury sanitarnej trafia³y do paru starych „ko-
lektorów”, o których Gregorowicz napisa³:

[...] nie mamy czego ¿a³owaæ kilku dzisiejszych kana³ów, nie stanowi¹cych ¿adnego
systematu, a nadto bardzo ju¿ dawno, czêœciowo i bez zwi¹zku pobudowanych. Kana³y
te bowiem, zast¹piwszy miejsce dawniejszych rowów, s³u¿¹cych kiedyœ za ³o¿ysko
œciekom deszczowym, a wyrobionych w naturalnych zaklêœniêciach powierzchni grun-
tu, pourz¹dzane s¹ pod samym wierzchem i to z drzewa, lub wedle dawnej konstrukcji,
z powodu czego w ¿adnym poprawnym systemacie nie mog³yby byæ u¿ytemi173.

Podobne „pierwotne” kana³y powstawa³y w Warszawie równie¿ w miejscu
wysch³ych strumieni, których koryta zape³nione „najgrubszymi nieczystoœciami”,
przejmowa³y natychmiast funkcjê otwartych publicznych œcieków. W latach sie-
demdziesi¹tych wieku XIX d³ugoœæ warszawskich kana³ów wynosi³a oko³o dwu-
dziestu kilometrów. Jednak tego rodzaju „rozwi¹zania techniczne”, zaprowadzane
„bez zwi¹zku”, wci¹¿ niedok³adnie odgranicza³y trakty piesze i ci¹gi komunika-
cyjne od zanieczyszczonych miejskich rynsztoków.

Kana³y ulega³y szybkiemu zniszczeniu. Odmierzano im z³e spadki i przekroje.
Œciany i oszalowania by³y nieszczelne, dawa³ o sobie znaæ brak naturalnej wenty-
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lacji i przep³ukiwania – rozwi¹zania wypróbowanego przez staro¿ytnych Rzymian,
wykorzystuj¹cych w tym celu wodê z akweduktów.

Idea sp³ukiwania nieczystoœci narodzi³a siê w czasach archaicznych. Mo¿na by jednak d³ugo siê tu
spieraæ o najwczeœniejsze daty. Amerykañski popularyzator nauki, Charles Panati, wspomina o ka-
miennych instalacjach z brytyjskich wysp Orkney (Orkady), powsta³ych oko³o 10 tys. lat przed
narodzeniem Chrystusa: „Nasi praprzodkowie zdawali sobie sprawê z toksycznych w³aœciwoœci
produktów przemiany materii i starali siê zak³adaæ swoje osady i osiedla nad ciekami wodnymi, ale
toaletê jako tak¹, a œciœlej rzecz bior¹c, rodzaj latryny, pierwsi zbudowali Szkoci na Orkadach. Swoje
domostwa wznosili z kamienia i z kamienia sporz¹dzali rodzaj rynsztoka wiod¹cego z wnêtrza domu
do pobliskiego strumienia lub rzeczki. W ka¿dym razie nie musieli «wychodziæ za potrzeb¹», bo
«potrzebê» za³atwiali w domu”174. Natomiast Lawrence Wright pierwszeñstwo w opracowaniu „za-
³o¿ycielskiej” technologii sanitarnej przyznaje Minojczykom175. Instalacje w Pa³acu w Knossos na
Krecie za³o¿ono co najmniej 4 tys. lat temu. Pa³acowy ustêp by³ wyposa¿ony w zbiornik wody do
wymywania nieczystoœci. Fekalia sp³ywa³y systemem rur wydr¹¿onych w kamieniu (w póŸniejszym
okresie kana³ami z polewanej gliny), tak jak woda z „³azienki królowej”, która stanowi dziœ atrakcjê
dla turystów t³umnie odwiedzaj¹cych greck¹ wyspê. Jeszcze inne zdanie na temat pierwocin kultury
sanitarnej mogliby mieæ Chiñczycy albo Arabowie.

W¹skie rynsztoki ustawicznie siê zatyka³y przez po³owê roku. Zim¹ ca³kowicie
zamarza³y, a zamulone podczas wiosennych i jesiennych ulew powodowa³y podto-
pienia suteren i piwnic oraz mno¿y³y cuchn¹ce ka³u¿e. Wszak¿e jeszcze bardziej
uci¹¿liwa musia³a byæ kiedyœ dla Warszawian swoista „rzeka nieczystoœci”, wielki
„rów zwany Metzlowskim”, wykopany na polecenie genera³a Józefa Zaj¹czka
w latach 1818–1822; powsta³ on przez poszerzenie fosy okopów Lubomirskiego
i po³¹czenie jej z Wis³¹ korytem rzeczki Podkówki maj¹cej swe ujœcie w pobli¿u
po³udniowego krañca Kêpy Potockiej176.

Ustêpami mieszkaniowymi, czyli toaletami umieszczonymi w przestrzeni stric-
te prywatnej, jeszcze cztery lata przed uruchomieniem kanalizacji ogólnosp³awnej
mog³o siê poszczyciæ zaledwie cztery procent lokali177. Ustêpy publiczne z nie-
uszczelnionymi zbiornikami ekskrementów wydzielaj¹cymi nieznoœny fetor wy-
znaczano w przestrzeniach niewiele maj¹cych wspólnego z funkcjonalnoœci¹, in-
tymnoœci¹ czy ustronnoœci¹. Janusza Korczaka uderzy³ taki widok na jednym
z podwórzy „dolnego miasta”:

Oficyna poprzeczna nie zajmuje ca³ej szerokoœci podwórza. Po prawej stronie idzie
dalszy ci¹g stajen i mieszkañ. Prawie poœrodku drugiego podwórza jest budynek z szeœ-
cioma gabinetami ustêpu dla ca³ego domu178.

W „gabinetach” na siedzisku trzeba stan¹æ („siedzieæ nie mo¿na, bo brudno”).
Jak wczeœniej „poetycznie” raportowa³ doktor Gregorowicz:
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¯adna stolica, ¿adne miasto wiêksze, nie mo¿e poszczyciæ siê takiemi kloakami jak
Warszawa! Kloaki warszawskie s¹ niezrównanej obrzydliwoœci! Skromna nazwa wychod-
ków jest zbyt poetyczn¹, nazwaæ je wchodkami niepodobna, bo nie ma miejsca którêdy
wejœæ, a strach pomyœleæ o wyjœciu! Co mo¿e zmierziæ ¿ycie, obudziæ ckliwoœæ, odebraæ
apetyt do jad³a, ¿eby nie potrzebowaæ... wychodziæ... to wszystko mieœci siê w tem
bezecnem schronieniu!... Zdaleka, czy zbliska dusz¹ca woñ zara¿a powietrze, gryzie
w oczy, a co za widok na wszystkie strony... to przechodzi wszystko!
O stary i pyszny Tarkwinjuszu! Wasza Cloaka maxima w Rzymie, zbudowana na 600 lat
przed er¹ chrzeœcijañsk¹, by³a podziwem sztuki, przez lat 700 niepotrzebowano jej
naprawiaæ, obok tylu innych drogich pami¹tek przesz³oœci i jej szcz¹tki zachowa³y siê,
na dowód, jak¹ to wa¿noœæ przywi¹zaliœcie do kloak; u nas, kloaki, uwa¿ane s¹ za coœ
zbytkowego, bo domy s¹ bez kloak, a takich domów jest w Warszawie 125179.

Jeœli jako zbiorników na ekskrementy nie wykorzystywano beczek, co sk¹din¹d
by³o wtórn¹, „recyklingow¹” funkcjonalizacj¹ drewnianych pojemników, to na
podwórzach, w najpodlejszych k¹tach, wykopywano do³y. Dzia³o siê tak od po-
cz¹tku XIX w. Przedtem bywa³o, ¿e kloaczne jamy powstawa³y przed domami.
W lepszych kamienicach „wygody” ukrywano pod schodami lub w sieni.

Po wielu domach, z powodu niepodobieñstwa odwiedzania wychodków, pozaprowa-
dzano zaimprowizowane wygódki. Zwyk³e ich siedlisko jest w sieniach pod schodami.
Jakkolwiek utrzymywane s¹ z wielk¹ starannoœci¹, to jednak zion¹ przykr¹ woni¹,
a szczególniej w lecie zanieczyszczaj¹ powietrze, a ¿e gazy wznosz¹ siê w górê, z tego
powodu im wy¿ej wstêpujemy, tym gorszem oddychamy powietrzem180.

Nierzadko „ubikacje bez sedesów” umieszczano tak¿e wzorem podmiejskim
w jeszcze mniej „przytulnych”, potwornie zawilgoconych, zarobaczonych i cuch-
n¹cych miejscach, „na gnoju i œmietnikach”. Doktor Polak – i to ju¿ w roku 1908 –
podawa³:

Tu i ówdzie, mianowicie w naszym kraju, nawet w miastach wiêkszych, w dzielnicach
obwodowych, toleruje siê jeszcze sposób pierwotny urz¹dzania wychodków na nawozie
koñskim lub na œmieciach. Wymaganem jest przytem urz¹dzenie do³u wiêkszych ro-
zmiarów, murowanego i cementowanego oraz obecnoœæ sta³a doœæ obfitego materja³u
suchego nawozowego, do zobojêtnienia odoru wypró¿nieñ. Oczywiœcie, ¿e do³y otwarte
na œmieciach uwa¿aæ nale¿y za niebezpieczniejsze, ni¿ na gnoju koñskim.

Nieco wczeœniej, bo w roku 1895, Józef Tchórznicki i Rajmund Wojnicz zano-
towali, ¿e na terenie pewnego domu po³o¿onego „w jednej z bardziej oddalonych
dzielnic miasta”:

W drugim podwórzu jest jeden ustêp z 16-oma otworami dla doros³ych i 2-ma dla
dzieci, œciany i ³aweczki stare, zgni³e, a pod siedzeniami ogromny otwarty dó³ muro-
wany, w którym zbieraj¹ siê wszystkie p³ynne i gêste massy, a przy nie doœæ czêstem
oczyszczaniu gnij¹ i wydaj¹ odór nieznoœny.
W sierpniu r. 1894 8-io letnia dziewczynka, poœlizgn¹wszy siê na desce w dó³ ten
wpad³a i w braku pomocy udusi³a siê gazami. Oprócz tego, do ostatnich czasów w dru-
giem podwórzu tu¿ obok wychodka by³a obórka dla czterech krów, których mleko
s³u¿y³o dla mieszkañców domu181.
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Wed³ug ustaleñ Anny S³oniowej, dotycz¹cych wszak¿e pocz¹tku lat szeœædzi-
esi¹tych: „14,5 proc. warszawskich nieruchomoœci mia³o ustêpy na beczkach,
43,8 proc. na do³ach, 30,5 proc. na gnoju i œmietnikach, 6,8 proc. na kana³ach,
a 4,4 proc. posesji nie mia³o ustêpów”182.

Dopiero w latach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych uruchomienie filtrów i ka-
nalizacji policja domaga³a siê od dozorców nieruchomoœci poza przemywaniem
rynsztoków i zatroszczeniem siê o schludnoœæ podwórzowych œmietników – obi-
jania do³ów ustêpowych smo³owanymi deskami oraz oczyszczania ich i dezynfeko-
wania œrodkami chemicznymi przynajmniej trzy razy w roku183. Stró¿e niezwykle
opieszale wywi¹zywali siê z tego obowi¹zku, nic sobie nie robi¹c z urzêdowych
napomnieñ. Po tym, jak przekazano rozliczne kompetencje magistrackie szefo-
stwu rosyjskiej policji, egzekwowanie porz¹dku poczytywali za jedn¹ z metod
terroru politycznego, a zarz¹dzenia sanitarne – za niepowa¿n¹ „przykrywkê” dla
zbierania donosów. Dociera³o do ich œwiadomoœci, ¿e ci sami funkcjonariusze
policyjni, którzy wêsz¹ po brudnych bramach i podwórzach, przeœladuj¹ dzia³aczy
patriotycznych. Warszawskich dworników Józef Galewski scharakteryzowa³ w War-
szawie zapamiêtanej jako „istnych gospodarzy, postrachów lokatorów”, którzy do
cyrku³u zanosz¹ ksi¹¿ki meldunkowe184. Halina Kiepurska i Zbigniew Pustu³a
twierdz¹ nawet, ¿e to sami stró¿e domowi byli „najni¿szymi funkcjonariuszami
policji w mieœcie”, aczkolwiek op³acali ich w³aœciciele domów, a nie w³adze cyr-
ku³u185.

Do niestarannego wype³niania powinnoœci przez stró¿ów, poza uwarunko-
waniami politycznymi, niewygodnym uzale¿nieniem od policji i kamieniczników,
na pewno przyczyni³o siê równie¿ niezadowolenie z niskiej zap³aty za niemaj¹c¹
koñca pracê i niegodziwych warunków bytowych. Wiêkszoœæ warszawskich do-
zorców mieszka³a z rodzinami w ciasnych, wilgotnych klitkach w suterenie186.
W relacji Janusza Korczaka ze „staromiejskich nor” jest te¿ stró¿ z ¿on¹, pomoc-
nikiem i gromadk¹ dzieci, którzy zajmuj¹ „przylepion¹ do parkanu, spleœnia³¹
i przewiewn¹ altanê”187. Walka z regu³ami porz¹dkowymi prowadzona przez opie-
sza³ych dozorców by³a wiêc po³¹czeniem ch³opskiego niedbalstwa w dziedzinie
higieny przeniesionego w œrodowisko miejskie z historycznie utrwalonymi for-
mami reagowania na polityczne ubezw³asnowolnienie. Nie t³umaczy to jednak
ca³kowicie przyczyn notorycznego niedbalstwa i nie przekreœla wp³ywu czynni-
ków kulturowych wynikaj¹cych ze stanu wiedzy zbiorowej mieszkañców miasta
pod koniec XIX w. Ju¿ Gregorowicz win¹ za „niesanitarnoœæ” kloak wyraŸnie
obci¹¿a³ samych mieszkañców:

Znaczna czêœæ kloak jest zamykanych; myli siê ktoby mniema³, ¿e pod kluczem s¹
czyste, wygodne – gdzie tam! tak samo s¹ brudne i niewygodne jak i te co stoj¹ na
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rozcierz otwarte, a w wielu bardzo miejscach nie maj¹ nawet drzwi. Przyczyny g³ównej
nieczystoœci kloak nie nale¿y sk³adaæ na gospodarzy domów, bo jest¿e taki w³aœciciel
domu, coby rad patrzy³ na w³asne gniazdo najokropniej zanieczyszczone; w tych do-
mach tylko, gdzie stró¿ jest przychodni, obs³uguj¹cy kilka domów codziennie, w tych
domach mo¿na poczêœci z³o¿yæ winê na gospodarzy, g³ównie jednak winni s¹ mie-
szkañcy domów188.

Zgodnie z dzisiejszymi kryteriami miejskiego dyskursu wypada³oby nazwaæ
kloaki olbrzymim rozsadnikiem epidemiologicznym lub – bardziej popularnie –
bomb¹ ekologiczn¹. Bez ma³a do takiego stwierdzenia zbli¿a³ siê w tamtej epoce
Suligowski:

Wprawdzie ludziom nieœwiadomym wydawaæ siê mo¿e, ¿e nieczystoœci, z³o¿one do
przygotowanego dla nich do³u ani nam szkodziæ, ani obchodziæ nas nie mog¹, jednak¿e
tak nie jest, one pozostaj¹ w naszym s¹siedztwie i musimy ponosiæ skutki takiego
s¹siedztwa. [...] zbiornik kloaczny wype³niony do objêtoœci metra kubicznego, wydaje
dziennie 21/4 funta ró¿nych szkodliwych wytworów gazowych, rozpraszaj¹cych siê
w okolicznym powietrzu. Iloœæ taka stanowi olbrzymi¹ masê, je¿eli siê uwzglêdni niski
ciê¿ar gatunkowy gazów189.

Istnienie kloak nie przerwa³o praktyki wylewania zawartoœci domowych ury-
na³ów b¹dŸ te¿ mniej wyszukanych naczyñ: kube³ków, wiader gospodarczych,
zu¿ytych garnków i wazonów, do otwartych œcieków ulicznych. Nie bez obyczajo-
wej przyczyny polskie kolokwialne s³owo „kibel”, okreœlaj¹ce ubikacjê jako miejsce
b¹dŸ sam sedes, pochodzi najpewniej od niemieckiego „der Kübel”, wyrazu ozna-
czaj¹cego „wiadro, kube³” (przy czym we wspó³czesnym jêzyku niemieckim u¿ywa
siê raczej w tym znaczeniu s³owa „der Eimer”, które s³ychaæ np. w „Mülleimer”
– „pojemnik na œmieci”).

Nie wszyscy zreszt¹ w XIX w. regularnie korzystali z nocników i tym podob-
nych naczyñ. Doktor Ludwik Natanson odnotowa³ nie póŸniej ni¿ w 1866 r.:

Nie ma³y wp³yw na zanieczyszczenie powietrza, mianowicie w domach maj¹cych ciasne
podwórza, stanowi¹ moczniska czyli ustêpy do oddawania moczu (urinoirs). Szczególnie
czuæ siê to daje w podwórzach przy szynkowniach, bawaryach, handlach win i re-
stauracjach. Niemniej nieczyste s¹ niektóre zak¹ty domów od ulic, gdzie przechodz¹cy,
nie daj¹cy siê odstraszyæ groŸb¹ na tablicy wyra¿on¹, bez wzglêdu na przyzwoitoœæ
publiczn¹, odbywaj¹ sw¹ nieraz nagl¹c¹ i bez nara¿enia zdrowia nie daj¹c¹ siê odwlec
potrzebê190.

Kiedy w latach dziewiêædziesi¹tych miasto przyst¹pi³o do realizacji projektu
„altanek dla pañ i panów”, jak powiedzia³by Natanson, „mocznisk publicznych
w wielu punktach”, ulica warszawska szydzi³a z idei publicznych szaletów, z pew-
noœci¹ zachowuj¹c w pamiêci niedawn¹ swobodê za³atwiania potrzeb fizjologicz-
nych w otwartych bramach. Jak uj¹³ to Boles³aw Prus w 1881 r.:
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Co do onych „miejsc”... bez nazwiska panuje taki system, jak gdyby Warszawy nie za-
mieszkiwali zwykli œmiertelnicy, ale – anio³owie i cherubiny. Znamy kamienice, w któ-
rych s¹ marmurowe schody, kolumny, pos¹gi, weneckie okna i malowid³a na œcianach.
Ale „miejsc”... nie ma wcale!
Widocznie ka¿dy gospodarz ¿yczy sobie, a¿eby jego lokatorowie sk³adali wizyty s¹siadowi.
S¹siad robi, co mo¿e, aby „nieoczekiwani” goœcie, przekonawszy siê o braku „miejsc”...
u niego, poszli parê kroków dalej. O parê kroków dalej znowu powtarza siê to samo...
Goœciowi nie pozostaje nic innego, jak tylko zrobiæ – uliczny skandal. Lecz na ulicy stoi
rewirowy... Nieszczêœliwy interesant biegnie dalej... Znajduje wreszcie ulicê zaciszn¹,
œcianê bez okien... Ju¿ zdecydowa³ siê... Wtem podnosi g³owê i widzi tablicê z napisem:
„Zabrania siê... pod kar¹ policyjn¹”191.

Jakkolwiek przy niektórych piwiarniach czy winiarniach rzeczywiœcie dzia³a³y
legalne ubikacje, przestrzeñ „pisuarów”, dyktowana dynamik¹ potrzeb fizjolo-
gicznych, ³atwo rozszerza³a siê na wszystkie zau³ki i „zak¹ty domów” przy ulicach.
O ulicznych uryna³ach Natanson pisze:

Zwykle bywa do tego przeznaczona budka ró¿nej wielkoœci, w której w g³êbi umiesz-
czon¹ jest mniej wiêcej d³uga rynna, po której mocz sp³ywa, a stygn¹c, osadza naj-
wiêksz¹ czêœæ materyj sta³ych w nim zawartych, tworz¹cych rozk³adem swym przykre
i szkodliwe wyziewy. Oprócz tego rozlany w ca³ym obrêbie budki mocz, najczêœciej nie
dozwala przystêpu do rynny. W innych miejscach mocz rozlewa siê wprost na deski,
do œciany przybite, rozgrodzone na kilka ustêpów. Tu równie¿ obszerna powierzchnia
zamoczona, przedstawia wszystkie warunki najprêdszego rozk³adu moczu192.

Mieszkañcy Warszawy, którym nie starcza³o ochoty do wyjœcia przed dom
i odprowadzenia brudów do miejskich œcieków, pozbywali siê ich w sposób naj-
prostszy. Po prostu wszelkie p³ynne nieczystoœci wylewali przez okno na ulicê,
a resztki niedbale wysypywali na podwórzach. Po krytyce obrazu „nieczystoœ-
ci zlewaj¹cych siê z trzeciego piêtra po schodach” periodyk „Zdrowie” zwraca³
w 1885 r. uwagê na problem „sztucznej komunikacji miêdzy kloak¹ a piwnic¹”,
spowodowanej nieodpowiedni¹ konstrukcj¹ pierwotnych szamb. Gdy „miejsca
odchodowe” przez d³u¿szy czas nie by³y opró¿niane, ich zawartoœæ przesi¹ka³a do
piwnic193. Przeciekanie kloak wielce niekorzystnie odbi³o siê na ciekach podziem-
nych i zdrowotnoœci spo¿ywanych pokarmów. „Zagnojnienie gruntu warszawskie-
go” nastrêcza³o k³opotów przy przebudowie ulic:

Za wymowny dowód tego, do jakiego stopnia grunt warszawski uleg³ zaka¿eniu, s³u¿yæ
mog¹ fakty przykrych w wielu miejscach wyziewów podczas robót kanalizacyjnych, jak
to np. mia³o miejsce przy ulicy Kotzebuego194.

Atmosferê zapachow¹ miasta pogarsza³y odpadki. Poniewa¿ tradycyjnie usta-
wiane na podwórkach skrzynie prêdko siê zape³nia³y, nadwy¿ki œmieci bez zawsty-
dzenia zsypywano w bramach. Jak pisa³ Karol Gregorowicz, œmieci „nie mia³y swo-
jego miejsca”195. Anonimowy autor w „raporcie z rzeczywistoœci”, miejskim „echu”
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publikowanym w „Przegl¹dzie Tygodniowym” dostrzega³, ¿e uporz¹dkowanie zbiór-
ki „odpad³oœci” jest „spraw¹ nie mniej piln¹” od budowy wodoci¹gu:

Warszawa jest wielkim miastem... ma wspania³e pa³ace, domy bardzo piêkne, ogrody,
wodotryski, wiêc i wodoci¹gi... ludnoœæ Warszawy wzmaga siê codziennie... ale War-
szawa pod wzglêdem rzeczywistego porz¹dku stoi na bardzo elementarnym stopniu.
Nawet najpraktyczniejsze pomys³y gdzie indziej d³ugim u¿yciem wypróbowane, nie-
³atwo siê przyjmuj¹, jak tylko idzie o systematyczne zapewnienie kochanemu naszemu
miastu œwie¿ego powietrza. WeŸmy na teraz jeden szczegó³: wydalanie tych odpad³oœci,
które z ka¿dego lokalu usuwaj¹ siê codziennie i pakuj¹ w odpowiedni œmietnik, gdzie
zamkniête mniej wiêcej starannie, gnij¹ i zara¿aj¹ szczup³e nasze podwórka i przyleg³e
mieszkania. Ten nasz konserwatyzm w przechowywaniu œmieci, niczem nie da siê
usprawiedliwiæ – ani mniejszymi kosztami, ani po¿ytkiem, ani praktycznoœci¹196.

Inaczej, bo z ironi¹ i dowcipem, uj¹³ to Boles³aw Prus, w jednym ze swoich
felietonów stwierdzaj¹c, ¿e miasto zna bardzo dobrze „wartoœæ swoich skarbów”,
st¹d „najstaranniej przechowuje takowe wœród murów”, a w innym – ¿e œmiecie
mieszkaj¹ w jednym domu z lokatorami:

Œmieciem jest wszystko, co wyrzucamy z pokoju. W smutnym tym zbiorowisku znaleŸæ
siê mo¿e i zesch³a ró¿a, któr¹ otrzymaliœmy z gor¹cych r¹czek Zosi, i list gospodarza
domu, upominaj¹cego siê o komorne, i stara podwi¹zka, cichaczem wykradziona blado-
licej Maryni, okryta poca³unkami i ³zami obmyta, i obcas kamasza, którego nasz lokaj
na wspó³kê z nami u¿ywa³, i niniejsza kronika, krótko mówi¹c – wszystko.
Przedmiotów tych pozbywamy siê, poniewa¿ je pogryz³y myszy, poniewa¿ s³u¿¹ one za
sk³ad py³owi i przytu³ek molom, a wreszcie – poniewa¿ nam obrzyd³y. Rzucamy je na
pod³ogê z min¹ oznaczaj¹c¹ pogardê i krzywi¹c siê, jak na panów przysta³o, mówimy
do naszych ludzi:
– Wynieœcie to czym prêdzej.
Wynosz¹, ale gdzie?
Do œmietnika mieszkaj¹cego w jednym domu z nami.
Cz³owiek, który rzecz wstrêtn¹ wyrzuci³ na œmiecie, s¹dzi, ¿e siê jej pozby³ na zawsze,
¿e ju¿ nie spotka siê z ni¹ nawet w dolinie Józefata. Z³udzenie! Œmietnik jest najlepsz¹
spi¿arni¹ i kas¹ ogniotrwa³¹ dla tego rodzaju wyrzutków. Le¿¹ one i konserwuj¹ siê tam
przez ca³e miesi¹ce i lata. Nastêpnie cz¹stki ich jedne dziêki deszczowi wsi¹kaj¹ w zie-
miê i przenosz¹ siê do studzien, inne dziêki s³onecznemu ciep³u wchodz¹ w sk³ad
atmosfery, a jeszcze inne, ju¿ niby to wywiezione (na przyk³ad na ulicê Dobr¹), tworz¹
fundamenty dla nowych kamienic.
Dowiedzcie¿ siê choæ raz prawdy! Warszawa stoi na œmieciach, jej zaœ mieszkañcy jedz¹
i pij¹ œmiecie, oddychaj¹ œmieciami, a gdy który z nich umrze, przez ca³¹ wiecznoœæ
spoczywaæ bêdzie wœród œmieci197.

Po wyci¹gniêciu wniosków ze swoich codziennych obserwacji Prus zadecydo-
wa³, ¿e na podwórku u £êskich w jego najbardziej znanej powieœci œmietnik,
„na³adowany do wysokoœci pierwszego piêtra”, znajdowaæ siê bêdzie obok wodo-
ci¹gu pod oknami mieszkania stró¿a198.

Dopiero na relatywnie krótki czas przed przejêciem przez Sokratesa Staryn-
kiewicza obowi¹zków gospodarza Warszawy nieczystoœci organiczne i „rzeczy
zbyteczne” zaczêto bardziej systematycznie wywoziæ poza miasto, nieco dalej za
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rogatki i wa³, i rozrzucaæ na podmiejskich polach. Wedle oficjalnych zarz¹dzeñ
nieczystoœci nale¿a³o zakopywaæ z dala od dróg i dezynfekowaæ niegaszonym wap-
nem. W 1878 r. magistrat wskaza³ pola wsi praskich – Golêdzinów, Pelcowiznê,
Targówek i ¯erañ – jako komunalne obszary irygacyjne199. Za Rogatk¹ Jerozo-
limsk¹ dzia³a³a zaœ prywatna wytwórnia nawozu, któr¹ w zwo¿ony z miasta suro-
wiec zaopatrywa³ w³aœciciel podmiejskich gruntów i fabryczki. Tam równie¿ zrzu-
ca³a fekalia Kompania Otwocka, producent polskiego poudrette, „proszku otwoc-
kiego”, czyli torfowych „pudretów”, alternatywnego œrodka neutralizacji fekaliów.
We Francji eksperymentowano z nim od roku 1787200. W Polsce pierwsz¹ fabrykê
torfu z pok³adów wykrytych w pobli¿u stacji kolejowej Otwock (tzw. Nadwiœ-
lañskiej Drogi ¯elaznej) za³o¿ono w 1881 r., „materja³ ten rych³o zyska³ uznanie
hygjenistów”201.

Po ulicach i podwórzach poniewiera³y siê przede wszystkim resztki gospo-
darcze, odpadki gnilne i cuchn¹ce. Niska kultura materialna i mieszkaniowa sk³a-
nia³y Warszawian do wykorzystywania wszelkich cenniejszych przedmiotów a¿ do
ich dokumentnego zu¿ycia, pe³nego fizycznego unicestwienia. Uszkodzone wiadra
czy nocniki, g³ównie metalowe albo blaszane emaliowane (fajansowe i porcelano-
we jako drogie nowinki pojawia³y siê g³ównie w majêtnych domach), wielokrotnie
oddawano do naprawy b¹dŸ przeróbek, podobnie jak garnki kuchenne, ubrania
czy obuwie. Odzie¿ wypada³o „znosiæ”, a póki nie ulega³a rozpadowi, póty na
wytoczone kolana czy ³okcie naszywano „przyszczypki”, ³aty ze skrawków innego
materia³u202. Odpadki sta³e – szmaty, graty i rupiecie – nie stanowi³y wiêc pub-
licznego utrapienia. Lucyna Æwierczakiewiczowa obstawa³a przy tym, ¿e:

[...] jest rzecz¹ dla ekonomii domowej wa¿n¹, aby nic nie marnowa³o siê pró¿no, aby
przemyœlna troskliwoœæ gospodyni wyci¹gnê³a stosown¹ korzyœæ nawet z tych drobnych
odpadków, których zbyt czêœciowy jest niemo¿liwy, a przechowywanie by³oby uci¹¿li-
wem. Do tej liczby zaliczyæ trzeba ³ój, który niemal codziennie przy ¿y³owaniu miêsa
od takiego siê oddziela i poz³otê zbieran¹ z roso³u203.

Zacytowany Poradnik porz¹dku ukaza³ siê w roku 1876, jednak niektóre zawarte
w nim rady s¹ starsze, z po³owy lat szeœædziesi¹tych XIX w. By³y wczeœniej pub-
likowane przez autorkê w „Kalendarzu”, tote¿ zosta³y dostosowane do codzien-
nych warunków „cywilizacji studni”. Obowi¹zuj¹ce w niej zasady recyklingu, w któ-
rym i dla nadmiaru t³uszczu z roso³u poszukiwa³o siê wtórnego zastosowania,
praktykowali te¿ druciarze i szmaciarze oraz najbardziej zdegradowani mieszkañ-
cy miasta, œmieciarze i koœciarki, wygrzebuj¹cy ze œmietników to, co zachowa³o
minimaln¹ wartoœæ, dawa³o siê jeszcze zjeœæ albo wykorzystaæ do wymoszczenia
bar³ogu. O tego rodzaju „podwórkowych atrakcjach” w Warszawie ostatnich lat
XIX w. wspomina Józef Galewski:
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Z samego rana zjawia siê Izraelita, czarno ubrany, z workiem, i wo³a: „Handel... handel...
starzyznê kupujê...”, rozgl¹daj¹c siê woko³o, czy kto nie ma czegokolwiek do sprzedania.
Byle coœ zarobiæ. Za nim wchodzi inny przekupieñ, osmolony, te¿ z workiem, i wo³a:
„Wêgle do samowara, wêgle...”. Ka¿dy szanuj¹cy siê obywatel musia³ mieæ samowar.
Wyrabiano ró¿ne – od skromnych do luksusowych – które by³y ozdob¹ sto³owego
pokoju. U nas te¿ by³ samowar, ale bardzo skromny, tak jak nasza ca³a chudoba.
Po tym wêglarzu cicho wsuwa siê baba i grzebie w œmietniku wo³aj¹c jednoczeœnie:
„Koœci kupujê, koœci!” – a dzieci przedrzeŸnia³y j¹, dodaj¹c do rymu: „A coœ robi³a
w m³odoœci?” Wtedy baba goni³a je i grozi³a swym kosturem.
Tu¿ po koœciarce nadchodzi druciarz – druciarze przewa¿nie byli to S³owacy – i krzyczy:
„Garnki drutooo...” Prawie w ka¿dym gospodarstwie by³y zawsze ró¿nej wielkoœci i prze-
znaczenia garnki kamienne, wiêc dla wzmocnienia odrutowywano je. Ci S³owacy byli spe-
cjalistami w swoim fachu, nieraz robili to na poczekaniu, w parê minut. Tylko patrzeæ,
a tu ju¿ garnek odrutowany na wsze strony. I S³owak zadowolony, i gospodyni.
Czêsto przychodzi³ Cygan i na ca³e podwórko wo³a³: „Rondle pobielaæ...” Tak jak
samowary i kamienne garnki, tak i miedziane rondle musia³y byæ w ka¿dym szanu-
j¹cym siê mieszczañskim domu. Wiêc i temu dostawa³ siê czasami rondel lub kocio³
do pobielenia204.

Namiastk¹ utylizacji by³y ponadto praktyki furmanów. Ch³opi na podwórzach
sortowali wywiezione z miasta odpadki, zanim wysypywali je na kompost lub
zakopywali w ziemi. Niezale¿nie od tego w dzielnicach Warszawy dzia³a³o sporo
potajemnych, najprawdopodobniej œwietnie prosperuj¹cych sortowni œmieci.

„Podziemnemu” obiegowi warszawskich odpadków mia³a przeciwdzia³aæ uruchomiona w 1912 r.,
po przeci¹gaj¹cej siê dyskusji publicznej, spalarnia œmieci przy ulicy Spokojnej, wyposa¿ona w dwa
zautomatyzowane piece produkcji angielskiej. Zakres dzia³alnoœci zak³adu, pracuj¹cego w drodze
eksperymentu, uniemo¿liwia³ rozwiniêcie „misji sanitarnej” na ca³e miasto. Jak podsumowuje osi¹g-
niêcia spalarni na Spokojnej Marian Gajewski: „W 1912 r. spalono w niej 164 tony œmieci z 60 domów
(w tym 17 miejskich); w 1915 r. – 9138 ton z 355 domów (w tym 121 miejskich). Stanowi³o to
prawdopodobnie oko³o 5 proc. ogólnego nagromadzenia nieczystoœci sta³ych. Spalarnia przetrwa³a
na tym poziomie do II wojny, w czasie której zosta³a zniszczona i do dziœ nieodbudowana”205.

Kto zrzuca³ gnój na w³asn¹ posesjê i tworzy³ barykady zatykaj¹ce rynsztoki,
ho³dowa³ „pradawnym” mieszczañskim obyczajom. W Warszawie sprzed utraty
przez Polskê niepodleg³oœci utylizacja resztek polega³a nie na usuwaniu i wywo-
¿eniu nieczystoœci, ale na ich pospiesznym „przesuwaniu” czy „zamiataniu”. W s³ow-
niku Lindego „czystszym robiæ” to równie¿ „chêdo¿yæ omiataj¹c, otrzepuj¹c, ocie-
raj¹c”206. Byle brudy znik³y z pola widzenia, nikomu nie zagradza³y drogi. Przeno-
szono wiêc „b³oto i wszelakie potrzeby miejskie” do ni¿ej po³o¿onej czêœci War-
szawy, bêd¹cej „do³em sanitarnym” ca³ego miasta. Nieczystoœci trafia³y g³ównie
na miejsk¹ skarpê: czy to na tzw. Górê Gnojow¹ (Gnojn¹), która wznosi³a siê nad
Wis³¹ od drugiej dekady XVII a¿ po po³owê XIX w., czy na ulicê Bednarsk¹,
biegn¹c¹ wzd³u¿ naturalnego spadku geologicznego w kierunku rzeki. Gnojn¹ –
ulicê prowadz¹c¹ na Górê – nazywano zatem nie tylko póŸniejsz¹ ulicê Celn¹.
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Jak pisze lekarz i varsavianista o Mons Fimi (³ac. fimus „gnój”), bêd¹cej homo-
genicznym szambem i ogólnomiejskim œmietniskiem:

Rzecz w tym, ¿e ju¿ wtedy, kiedy ustalono jej miejsce, nie by³o ono zbyt szczêœliwe.
Mimo i¿ le¿a³a poza murami miasta, to jednak¿e znajdowa³a siê w niedalekiej odleg³oœci
od Zamku Królewskiego oraz szkó³ jezuickich. Z rynku mo¿na by³o dotrzeæ do góry
ulic¹ Gnojn¹. Góra ros³a w zastraszaj¹cym tempie, st¹d te¿ jej nadmiar wrzucano do
Wis³y. W³adze zupe³nie nie wiedzia³y, jak sobie z ni¹ poradziæ. W roku 1725 powsta³
pomys³, który mia³ wszystkie cechy genialnoœci: postanowiono mianowicie wybudowaæ
u podnó¿a s³ynnej góry „cha³upê”, umieœciæ w niej pacho³ków maj¹cych za zadanie
przestrzeganie „ochêdóstwa” oraz nie dopuszczaæ do jej „zawalania”. Nie wiemy na
pewno, czy pacho³kowie istotnie pilnowali góry, czy te¿ nie, wiemy natomiast, ¿e
specjaliœci od czyszczenia kloak wywozili ich zawartoœæ w to w³aœnie uprzywilejowane
miejsce207.

W niwelacji Góry Gnojowej nie pomog³y tak¿e królewskie rozkazy z koñca
XVIII stulecia, by cuchn¹cy górotwór nie tyle¿ spychaæ do rzeki, ku do³owi mia-
sta, ile ob³o¿yæ darnin¹, „splantowaæ” i oficjalnie przemianowaæ na Górê Zielon¹.
Ale historia Mons Fimi, jak siê zdaje, jest d³u¿sza, ni¿ to zasugerowa³ Marcin
£yskanowski. Materia³y do dziejów rozwoju MPO w Warszawie zawieraj¹ in-
formacjê, ¿e ju¿ w roku 1722 „wydano uchwa³ê miejsk¹ nakazuj¹c¹ oczyszcze-
nie Gnojnej Góry i jednoczeœnie zakazywano dalszego wywo¿enia na ni¹ œmieci”.
Jednak uchwa³a nie przynios³a spodziewanych rezultatów, „jako ¿e do koñca XVII
wieku w kronikach pojawiaj¹ siê wzmianki o Gnojnej Górze”208. Mons Fimi naj-
pewniej zazieleni³a siê dopiero w po³owie wieku XIX, kiedy projektanci poczêli
zastanawiaæ siê nad budow¹ w tym miejscu zjazdu b¹dŸ zejœcia do Wis³y. Ale
jeszcze w 1807 r. w³adze Warszawy wyznacza³y nowe wysypiska na obrze¿ach
zabudowy miejskiej. Co wiêcej, dopuszcza³y wywo¿enie „gnojów” w te same oko-
lice: na taras pod Zamkiem Królewskim, klasztorem Dominikanów czy na plac
pod Prochowni¹.

Przyzwyczajenie mieszkañców do sk³adania nad Wis³¹ „œmieci, gnojów i fe-
cesów” wygra³o w cuglach z arystokratycznym ustawodawstwem, przedsiêwziê-
ciami zorganizowanej w 1740 r. Komisji Brukowej marsza³ka Bieliñskiego i ob-
myœlonym w 1759 r. „minimalnym” systemem oczyszczania miasta. Ogranicza³
siê on do dzia³alnoœci tzw. Magazynu (Taboru albo Oddzia³u) Karowego, czyli
utrzymywanych przez w³adze Warszawy z podatków i sk³adek na³o¿onych na
kupców i cechy rzemieœlnicze koni, wozów (kar znaczy³o w³aœnie „konny wóz”)
i za³ogi wozaków zajmuj¹cych siê wywozem nieczystoœci, œmieci i odchodów wy-
³¹cznie z przestrzeni publicznej.
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W „Kalendarium MPO” opracowanym przez Eugeniusza Górê czytamy: „1743 – powstaje Magazyn
Karowy, a wraz z nim pierwsza zorganizowana grupa wywo¿¹ca œmieci i b³oto z ulic Warszawy.
Magazyn Karowy, ówczesny odpowiednik MPO, powsta³, na wniosek Franciszka Bieliñskiego, wkrót-
ce po powstaniu Komisji Brukowej. Komisja, aby realizowaæ postawione przed ni¹ zadania, powo³a³a
specjalne s³u¿by sanitarne, które pocz¹tkowo zatrudnia³y oko³o 30 osób. Dla ich potrzeb stworzony
zosta³ tak¿e tabor miejski w iloœci 40 specjalnych wozów do wywozu œmieci i b³ota nazywanych
karami. [...] Wed³ug spisów magistratu do personelu Magazynu nale¿eli: prowizor karowy – pilnuj¹cy
czystoœci ulic i placów, instygator, kat – oczyszczaj¹cy ulice z wszystkiej zdechlizny, dozorcy ochêdo-
stwa – nadzoruj¹cy pracê sprz¹taj¹cych, woŸnice, woŸni krzykacze, których zadaniem by³o dniem
naprzód chodziæ i klekoc¹c krzykiem obwieszczaæ na ka¿dej ulicy: «jutro ulica ma byæ czyszczona»”209.
Smakowit¹ varsavianistyczn¹ ciekawostk¹ jest, ¿e ulica Karowa na sta³e zwi¹za³a siê ze sto³eczn¹
infrastruktur¹ sanitarn¹. Swoj¹ nazwê wziê³a st¹d, ¿e urz¹dzono przy niej zajezdniê dla „karowych
wozów”. Równie¿ na Karowej powsta³a stacja filtrów dla wodoci¹gu Henryka Marconiego. W tym
miejscu znajduj¹ siê teraz pompy kana³owe, zgodnie z za³o¿eniami projektu Lindleya przekazuj¹ce
œcieki z Powiœla do kolektora na górze skarpy. S³ynny œlimak prowadz¹cy ku Wiœle nosi imiê doktora
Markiewicza, a w budynku stoj¹cym przy pierwszym zakrêcie krêtego wiaduktu zadomowi³o siê
Polskie Towarzystwo Higieniczne. Do 1944 r. na Karowej mieœci³a siê te¿ g³ówna siedziba Zak³adu
Oczyszczania Miasta, doszczêtnie zburzona podczas Powstania Warszawskiego.

Do zadañ Taboru nale¿a³o tak¿e polewanie ulic i placów latem, a zim¹ wywo-
¿enie œniegu. W³aœciciele nieruchomoœci mieli robiæ to samo wedle w³asnego
uznania i na w³asny koszt, przez co praktyki asenizacyjne na podwórzach ca³ko-
wicie zaniedbywali.

W 1836 r. Oddzia³ Karowy w³¹czono do si³ stra¿y po¿arnej. Liczy³ wtedy sto
wozów i tylu¿ pracowników, wci¹¿ za ma³o w stosunku do potrzeb miasta. W la-
tach siedemdziesi¹tych XIX w. do pomocy wozakom z Oddzia³u Karowego zostali
zobligowani stró¿e oraz w³aœciciele doro¿ek i omnibusów, od których egzekwo-
wano szarwark (przymusowe œwiadczenia) dla rekompensaty za stercus obficie
pozostawiany przez konie na jezdniach. Tabor zlikwidowano w 1883 r., ju¿ za
Sokratesa Starynkiewicza. Wówczas „obrano drogê entrepryzy”. Oczyszczanie
Warszawy powierzono koncesjonowanym przedsiêbiorcom, pos³uguj¹cym siê no-
woczesnym taborem, bardziej hermetycznym i higienicznym. O ile kanalizacja
mia³a stworzyæ zintegrowany system, o tyle zbiórka odpadów odbywa³a siê
tymczasem w sposób zdecentralizowany, zale¿ny od dobrej woli w³aœcicieli
nieruchomoœci. Poza ulicami, placami oraz „nieruchomoœciami miejskimi” œmie-
cie zbierali, uprz¹tali i ³adowali na wozy stró¿e. Zadaniem umundurowanych
za³óg zatrudnianych przez prywatnego us³ugodawcê by³o wywo¿enie nieczystoœci
z podwórzy w ci¹gu siedmiu dni wype³nienia pojemnika. Ekipy te zajmowa³y siê
tym jednak¿e na prywatne zamówienia, za odpowiednimi op³atami. Zarz¹d miej-
ski jedynie apelowa³ do kamieniczników o korzystanie z nowego, „parakomunal-
nego” udogodnienia.

Mimo reformy – przepisów sanitarnych nadal nie przestrzegano. Zarówno
kompromisowa Uchwa³a Sanitarna z 1876 r. o obowi¹zku codziennego wywo-
¿enia nieczystoœci z podwórza „w³asnymi œrodkami” (tj. za poœrednictwem woza-
ka z Powiœla, w³oœcianina z podmiejskiej wsi b¹dŸ zatrudnionego na podstawie
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umowy przedsiêbiorcy), jak i egzekucja zarz¹dzeñ policmajstrów z lat osiemdzie-
si¹tych w praktyce zdradza³y nieskutecznoœæ. Nie pomaga³y tym bardziej inter-
wencje stójkowych. Mimo ¿e w 1894 r. policja zakaza³a wywózki œmieci zwyk³ymi
wozami podwarszawskich rolników, nie spowodowa³o to istotnej zmiany w do-
tychczasowej praktyce210. Powstanie w 1927 r. Zak³adu Oczyszczania Miasta (po-
przednika powojennego MPO) poprzez przekszta³cenie dzia³aj¹cego od odzys-
kania niepodleg³oœci wyspecjalizowanego wydzia³u magistratu, nie odebra³o pracy
prywatnym przedsiêbiorcom asenizacyjnym ani rolnikom spod Warszawy. ZOM
zajmowa³ siê w pierwszej kolejnoœci obs³ug¹ posesji miejskich. Prywatni w³aœ-
ciciele, tak jak za czasów Starynkiewicza, musieli indywidualnie zatrudniaæ odpo-
wiednich us³ugodawców211.

Z nader d³ugo aktualn¹ spo³ecznie ide¹ nieregularnej wywózki na pola mog³a
skutecznie mierzyæ siê rozwiniêta sieæ „kanalizacji angielskiej”. In¿ynier Emil
Sokal po dwudziestu piêciu latach prac podziemnych w Warszawie skonstatuje,
¿e „pierwszym krokiem do skanalizowania miasta jest sieæ organiczna, obejmuj¹ca
ca³e miasto, gdzie ka¿dy kana³ uliczny stanowi prawid³owe ognisko ³añcucha”212.

Czynnoœci zmierzaj¹ce do zagrodzenia ulicznym i podwórzowym miazmatom
dostêpu do przestrzeni domowej doprowadzi³y do powszechnej zgody co do
utrzymywania zaduchu wewn¹trz budynków. Mieszczanie obawiali siê przede
wszystkim morowego powietrza. Zwyk³e przewietrzanie i przeci¹gi uto¿samiano
z epidemiczn¹ inwazj¹. Prywatne mieszkania, pomyœlane jako „jaskinie, z których
nie ma siê ochoty wychodziæ”213, skrzêtnie izolowano od zanieczyszczeñ komu-
nalnych, posuwano siê wrêcz do ryglowania okien, by unikn¹æ zbyt czêstego
kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym i dop³ywu zapachów z ustêpów i rynsztoków:

Ci¹g³e otwieranie okien i drzwi dla odœwie¿ania powietrza jest dawno znanym, ale na
nieszczêœcie za ma³o praktykowanym œrodkiem. W ogóle najwiêcej osób uwa¿a po-
wietrze w pokoju za zepsute dopiero wtedy, gdy powonienie na tem zaczyna cier-
piæ [...]214.

Zaduch potêgowa³ zapach stêchlizny, wydzielany przez niedogrzane œciany
i pod³ogi, zmieszany z zapachem odchodów domowych gryzoni. Dochodzi³y do
tego pok³ady kurzu, gdy¿ przy urz¹dzaniu wnêtrz w drugiej po³owie XIX w. kiero-
wano siê mod¹ na „mieszczañsk¹ przytulnoœæ”: miêsiste pluszowe obicia, gêste
dywany, kotary oraz tapety i materia³owe ok³adziny na œcianach215. Opieram siê
tu na reprincie ksi¹¿eczki Æwierczakiewiczowej, wydanej u Gebethnera i Wolffa
w 1887 r. Sk¹din¹d warto by³oby rozwa¿yæ, czy zawarte w niej rady, prezentuj¹ce
oszczêdne, domowe œrodki „oczyszczania ka¿dej rzeczy”, uznano za przydatne
prawie po stu latach – w czasie stanu wojennego.

Na miano zabrudzonych i brzydko pachn¹cych obiektów w przestrzeni miasta
zas³ugiwa³y nadto cia³a i ubrania samych mieszkañców. Dezodoranty nie istnia³y.
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Seryjna produkcja dezodorantów antyperspiracyjnych ruszy³a w latach szeœædziesi¹tych XX w. Jed-
nak ju¿ kilkadziesi¹t lat wczeœniej, w 1926 r., norweski uczony Erik Rotheim wynalaz³ aerozol, a jego
wynalazek zastosowany do rozpylania substancji odœwie¿aj¹cej zapach cia³a trafi³ na rynek w Stanach
Zjednoczonych na pocz¹tku lat czterdziestych216. Tymczasem na prze³omie XIX i XX w. szanuj¹ce
siê mieszkanki Warszawy, chc¹c pozbyæ siê nieprzyjemnego zapachu, w szczególnoœci potu wy-
dzielanego przez gruczo³y pod pachami, wszywa³y pod suknie wymienne, nasi¹kliwe poduszeczki
zwane potnikami i zrasza³y je czasem wodami kwiatowymi. Natomiast mê¿czyŸni w zachowaniu
higieny osobistej pomagali sobie, u¿ywaj¹c celuloidowych ko³nierzyków, mankietów i pó³koszulków.
Wystarczy³o dorobiæ siê zgrzebnej koszuli, a wymienne elementy stroju – „jakie nosili wówczas
ludzie niezamo¿ni a przezorni dla mo¿liwoœci prania takiej «bielizny» osobiœcie pod kranem” –
umo¿liwia³y w minimalnym stopniu sprostaæ wymogom czystoœci. Dla rosyjskiego patrolu musia³y
przedstawiaæ nawet jak¹œ wartoœæ, jeœli zatrzymanemu do kontroli mandoliniœcie, jak wspomina
Wroczyñski, rewirowi oprócz chustki do nosa zarekwirowali odpinane mankiety217.

Wanny by³y urz¹dzeniami na tyle drogimi, a doprowadzenie do nich wzglêdnie
czystej wody i jej podgrzanie na tyle skomplikowane, ¿e magistrat nie kwapi³ siê
do otwierania p³atnych ³azienek publicznych. Urz¹dzanie k¹pieli w lokalach pry-
watnych poch³ania³o wiele czasu i dlatego na higieniczny ambaras w najlepszym
razie decydowano siê, tak jak na pójœcie do ³aŸni, raz w tygodniu. S³u¿ba domowa
musia³a zgromadziæ wodê, podgrzaæ w saganie na kuchni, a gdy ju¿ by³o po
wszystkim – wynieœæ wiadra i wylaæ mydliny do kanalika tocz¹cego wszystkie
pomyje za bramê, do ulicznego rynsztoka. W dodatku w miednicy czy cynkowej
wanience ca³kowite zanurzenie i oczyszczenie cia³a graniczy³o z cudem. K¹pieli
w nurcie Wis³y nie wstydzi³a siê wy³¹cznie miejska biedota, bo tylko jej uchodzi³y
one bezkarnie. Inna sprawa, ¿e warszawskie ³aziebnictwo w czasach przedlind-
leyowskich jako dziedzina przedsiêbiorczoœci dochodowej nie prze¿ywa³o powa¿-
niejszego kryzysu218. W ¿adnym jednak razie nie wolno przeceniaæ wp³ywu tej
sfery us³ug na ¿ycie codzienne mieszkañców Warszawy en masse i na ich wiedzê
spo³eczn¹ z zakresu kultury sanitarnej. Pewne ustalone tradycje ³aziennicze nie
pobudza³y procesów modernizacyjnych.

Urz¹dzone nad Wis³¹ ³azienki publiczne – zgrupowanie takich ³aŸni znajdo-
wa³o siê w okolicach Nowego Zjazdu – nie by³y zak³adami nad wyraz eleganckimi,
lecz za to doœæ schludnymi i dostatecznie du¿ymi dla wiêkszej liczby osób chc¹-
cych za¿yæ k¹pieli. Zainstalowane w gabinecikach drewniane wanny, pod³¹czone
do rur z ciep³¹ i zimn¹ wod¹, utrzymywano w przyzwoitym porz¹dku. Jednak nie
wszystkie k¹piele wiœlane wygl¹da³y tak solidnie, jak przedstawi³ to Marcin £yska-
nowski. Ma³gorzata Szubert przypomnia³a o istnieniu uproszczonego typu ³azien-
ki, pozbawionego nawet niemetalowych wanien –nadrzecznej kabiny k¹pielowej:

[...] by³y to drewniane budki na palach (bez pod³ogi lub z pod³og¹); przep³ywa³a przez
nie woda nie siêgaj¹ca nigdy zwykle wy¿ej ni¿ do piersi. Do ³azienki wchodzi³o siê
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z l¹du po k³adce, wewn¹trz dooko³a œcian bieg³a ³awka, na której sk³adano ubranie.
W kabinie takiej mo¿na by³o zanurzyæ siê, przysiadaæ, podskakiwaæ [...]219.

Obyczajowe ograniczenia dotyczy³y tak¿e modelu kostiumu k¹pielowego, któ-
ry znacznie wiêcej powierzchni cia³a zakrywa³, ni¿ ods³ania³. Moda na damskie
pantalony siêgaj¹ce ³ydek obowi¹zywa³a w Warszawie do pocz¹tków dwudziesto-
lecia miêdzywojennego. Podobnie jak na Zachodzie wstyd d³ugo dyktowa³ zacho-
wania w k¹pieli. Jeszcze na samym prze³omie XIX i XX w. w najlepszych euro-
pejskich kurortach cieszy³a siê powodzeniem „maszyna do k¹pieli”, rodzaj karety
zaprzê¿onej do konia lub os³a, s³u¿¹cej do zanurzania dam w wodzie w stosownej
odleg³oœci od brzegu i wypoczywaj¹cej na pla¿y publicznoœci, tak by nikt nie ujrza³
ich cia³ szczelnie spowitych we „wstydliw¹” garderobê220.

Wprawdzie w swojej „afirmatywnej” rekonstrukcji historycznej doktor £ys-
kanowski przekonuje, ¿e ³azienki stanowi³y wyraz ³¹cznoœci ze „zdrow¹” tradycj¹
ludow¹, kultywowan¹ od zamierzch³ych czasów, ale œwietnoœæ pras³owiañskiej
„kultury ablucji”, jak sam mimochodem spostrzega, podupad³a na d³ugo przed
pocz¹tkami „Heraklesowego wyczyszczenia” Warszawy przez Starynkiewicza. Do
historii kultury europejskiej, jak pisze Lawrence Wright, ³aŸnia powróci³a na dobre
jako ekskluzywna forma relaksu dopiero w XVII w.221 Wiêkszoœæ wanien, „naczyñ
k¹pielowych” z prze³omu XVIII i XIX w. form¹ przypomina³a wygodne meble do
wypoczynku, szezlongi albo ³o¿a. Czêste by³y na nich ornamentacje o tematyce
erotycznej, przywodz¹ce na myœl rozpasanie w staro¿ytnych ³aŸniach publicznych
czy sprzyjaj¹ce filuternemu kojarzeniu tych miejsc z „klubami towarzyskimi”. Jeœli
na Zachodzie nast¹pi³o zerwanie ci¹g³oœci miêdzy „kultur¹ ablucji” w nowo¿yt-
noœci i czasach antycznych, w których czystoœæ osobista przeplata³a siê z funk-
cjami religijnymi, publicznymi i towarzyskimi, tym bardziej korespondencja miê-
dzy „star¹ Warszaw¹” a ludow¹ „obyczajowoœci¹ staros³owiañsk¹” jawi siê jako
fikcja. Na istnienie luki miêdzy s³owiañsk¹ przesz³oœci¹ i nowo¿ytnoœci¹ zwróci³
uwagê ju¿ Kazimierz Moszyñski. Po zapoznaniu siê z wieloma œwiadectwami
etnograficznymi zarówno z ziem etnicznie polskich, jak i ruskich oraz po³udnio-
wo-s³owiañskich pisa³, ¿e „ch³opi s³owiañscy na ogó³ bynajmniej nie odznaczali
siê zami³owaniem do czystoœci”222. Co wiêcej, ³aŸnia by³a przez nich u¿ywana
pierwotnie „nie przez wzgl¹d na czystoœæ cia³a, lecz jak to wskazuj¹ niedwu-
znaczne dane, dla cielesnej przyjemnoœci sprawianej tym, którzy siê k¹pi¹”223.

Moszyñski zapewne zetkn¹³ siê gdzieœ z wiadomoœciami, ¿e – jak to ujmowa³
warszawski lekarz Tchórznicki – „pierwotne ³aŸnie u S³owian urz¹dzano po ka¿-
dem paleniu w piecu”, zatem czêsto224. Jednak¿e rozdzia³ ksi¹¿ki Medycyna i lekarze
dawnej Warszawy, w którym £yskanowski podnosi problem ko³tuna (plica polonica),

144 Czêœæ druga. STUDIA Z HISTORII KULTURY MIASTA

219
219 Zob.: Ma³gorzata Szubert, Leksykon rzeczy minionych..., s. 97, has³o „kabina k¹pielowa”.
220
220 Zob.: tam¿e, s. 153–154, has³o „maszyna do k¹pieli”. Por.: Georges Vigarello, Historia zdrowia
i choroby..., s. 247.
221
221 Zob.: Lawrence Wright, Clean and Decent..., s. 44, 71. Por.: Charles Panati, Niezwyk³e dzieje..., s. 174.
222
222 Zob.: Kazimierz Moszyñski, Kultura ludowa S³owian, t. 1: Kultura materialna, Warszawa 1967–1968,
s. 604.
223
223 Tam¿e, s. 607.
224
224 Zob.: Józef Tchórznicki, K¹piele ludowe. Z 22-oma rysunkami i planami ³aŸni w tekœcie oraz z rysunkiem
kolorowym skóry, Warszawa 1902, s. 59.



najlepiej dowodzi, ¿e nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ w pozytywnej ocenie sani-
tarnego znaczenia ³aziebnictwa w dziejach kultury mieszkañców Warszawy. Argu-
mentem za zachowaniem krytycyzmu s¹ tak¿e cudzoziemskie relacje z podró¿y
do Polski w XVIII w., które jako dokument Ÿród³owy przytacza sam £yskanowski.
W celach higienicznych korzystano z ³aŸni znacznie mniej, ni¿ chcia³oby siê ludo-
wi miejskiemu tego ¿yczyæ, i dzia³o siê tak nie tylko w Warszawie stanis³awo-
wskiej. Zjawisko ko³tuna, „polskiego warkocza” – plagi wysiêkowego sk³êbie-
nia przet³uszczonych w³osów wskutek zaniedbania regularnej pielêgnacji skóry
g³owy – zaczê³o bowiem wystêpowaæ wœród biedoty miejskiej ju¿ z pocz¹tkiem
XVII w.225

Ju¿ od koñca XVI w. zak³ady k¹pielowe zaczê³y siê przekszta³caæ w oœrodki
rozrywki towarzyskiej dla bogatszych mieszczan, co im odebra³o pierwotny cha-
rakter placówek œwiadcz¹cych us³ugi dla ludnoœci. Od czasów stanis³awowskich
rozpocz¹³ siê proces prywatyzacji warszawskich ³aŸni: ich w³aœciciele pobierali za
przywilej wygodnej k¹pieli niema³e op³aty, z góry zak³adaj¹c wysoki status spo³eczny
zainteresowanych k¹piel¹. Jednoczeœnie wpisywanie siê ³aziebnictwa w ludyczny
aspekt kultury mieszczañskiej zaciera³o higieniczny i sanitarny sens k¹pieli.

Leksykalizacja w jêzyku polskim s³owa „prysznic” rodzi pewne przypuszczenie, ¿e do nadwiœlañskich
pionierów hydroterapii dociera³y fascynuj¹ce wiadomoœci na temat eksperymentów prowadzonych
na Œl¹sku Czeskim w pierwszej po³owie XIX stulecia. Pomys³owy ch³op Vincenz Priessnitz w swo-
im zak³adzie w Jeseniku poleca³ k¹piele pod polewaczk¹ (natryskiem). Ale poza „popularn¹ etiologi¹
internetow¹”, co przyznaje badaj¹cy zagadnienie Maciej Milewicz, brakuje na to zapo¿yczenie do-
wodów Ÿród³owych i materialnych. Jedynym œladem zainteresowania Polaków dzia³alnoœci¹ Priess-
nitza jest pomnik wystawiony œl¹skiemu hydroterapeucie przez hrabiego Edwarda Raczyñskiego
z Wielkopolski w dowód wdziêcznoœci za uzdrowienie syna! Cokó³ z napisem „nic lepszego nad
wodê” i medalionem przedstawiaj¹cym Priessnitza mo¿na obejrzeæ na Placu Wolnoœci w Poznaniu.
Hrabia Raczyñski nie poprzesta³ na ufundowaniu pomnika i przyczyni³ siê do wybudowania w Po-
znaniu wodoci¹gu226. Przyjêt¹ przez Milewicza „na wiarê” wersjê historii prysznica potwierdza
Lawrence Wright. Pisze on, ¿e œl¹ski ch³op Priessnitz jest niekwestionowanym wynalazc¹ (the
undisputed inventor) leczniczej k¹pieli kroplistej227. Katherine Ashenburg ustali³a zaœ, ¿e Wincenty
Prysznic utrzymywa³, i¿ za pomoc¹ zimnej wody „wyleczy³ gor¹czkuj¹c¹ krowê, a tak¿e swój w³asny
skrêcony nadgarstek”228. O Priessnitzu napomyka równie¿ w 1908 r. zas³u¿ony dla œrodowiska war-
szawskich higienistów doktor Józef Tchórznicki229. Dziewiêtnastowieczne czasopisma zawieraj¹ wie-
le artyku³ów poœwiêconych zgo³a magicznemu, cudownemu dzia³aniu wód. Mineralna woda z Buska
pewnemu ¿o³nierzowi tak bardzo pomog³a w leczeniu zapalenia j¹dra, ¿e po szeœædziesiêciu k¹-
pielach owrzodzenie i wysiêk znik³y ca³kowicie230. „Gabinet hydropatyczny” wydaje siê byæ chlub¹
Instytutu Leczniczego doktora Wincentego Brodowskiego na OboŸnej, gorliwie reklamowany przez
przegl¹d „Ekonomista” w 1881 r.231
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Rozmaici innowatorzy, którzy w pierwszej po³owie XIX w. opowiadali siê za
tworzeniem nowych ³aŸni, nie podejmowali kwestii poprawy warunków higie-
nicznych w mieœcie: naiwnie entuzjazmowali siê regeneruj¹cym i odprê¿aj¹cym
dzia³aniem wód, rozwodz¹c siê nad dobroczynnoœci¹ ju¿ to ekskluzywnych k¹pieli
parowych i mineralnych, ju¿ to wywarowych b¹dŸ kroplistych.

Ten krótki rys historyczny nie powinien przes³oniæ istotnej ró¿nicy, jaka wy-
stêpowa³a miêdzy ³azienkami wiœlanymi a miejskimi ³aŸniami publicznymi. Te
pierwsze pe³ni³y funkcjê dzisiejszych basenów czy zamkniêtych, wydzielonych k¹-
pielisk. S³u¿y³y rekreacji, by³y miejscem spotkañ towarzyskich, tudzie¿ dyskretnie
u³atwia³y nierz¹d. Te „uzdrowiskowe pla¿e w mieœcie” znik³y w latach dwudzies-
tych ubieg³ego wieku, gdy obyczaje pozwoli³y na swobodne wylegiwanie siê na
piasku nad brzegami Wis³y i publiczne pokazywanie siê kobiet w strojach k¹pielo-
wych. Natomiast ³azienki drugiego typu znajdowa³y siê „wewn¹trz miasta”, na
Grzybowskiej, ¯elaznej czy Twardej, i sprzyja³y ablucjom. Otwarty w 1833 r. za-
k³ad k¹pielowy „Diana” przy Chmielnej w Œródmieœciu okaza³ siê iœcie dochodo-
wym przedsiêbiorstwem. Filantropijna, wiêc naprawdê tania, pierwsza komunalna
³azienka „Janina”, wybudowana przy ulicy Dzikiej (na Placu Broni) z myœl¹ o war-
szawskich robotnikach, przyst¹pi³a do dzia³ania szeœædziesi¹t piêæ lat póŸniej232.

„Janina” – „prawie wy³¹cznie natryskowa, przeznaczona dla ludnoœci ubo¿-
szej”233 – by³a czynna przez ca³y dzieñ w pi¹tki i soboty, co wskazuje na wci¹¿
odœwiêtne rozumienie k¹pieli wydawanych w zak³adzie. „Lud nasz myje siê nied-
bale, a k¹pie siê... prawie nigdy” – konstatowa³ Boles³aw Prus234. Jego utyskiwanie
usprawiedliwiaj¹ statystyki k¹pieli, które mo¿na odnaleŸæ w Ÿród³ach i literaturze
przedmiotu. Jeœli ze 175 wanien dzia³aj¹cych ³¹cznie w warszawskich ³aŸniach na
dwadzieœcia dwa lata przed otwarciem Stacji Filtrów, skorzystano jedynie 175 tys.
razy w ci¹gu roku, to oznacza to, ¿e jeden Warszawianin udawa³ siê do k¹pieli
zaledwie raz na pó³tora roku, podczas gdy mieszkaniec Pary¿a czyni³ u¿ytek
z wanny do trzech razy w ci¹gu dwunastu miesiêcy235. Wyliczenia Mariana Ga-
jewskiego, sporz¹dzone na podstawie ankiet Komisji Towarzystwa Lekarskiego,
ten obraz pogarszaj¹:

W roku 1899, kiedy Warszawa mia³a 600 tysiêcy mieszkañców z k¹pieli w wannie
w ³aŸniach publicznych skorzysta³o 264 160 osób, co oznacza, ¿e jeden statystyczny
mieszkaniec k¹pa³ siê jeden raz na 2 lata i 4 miesi¹ce, w roku 1862 czyni³ to jeden raz
na 1 rok i 6 miesiêcy. Z ³aŸni parowej w roku 1899 skorzysta³o 715 510 osób, co ozna-
cza, ¿e jeden mieszkaniec bra³ j¹ jeden raz na 10 miesiêcy, a wraz z natryskami jeden
raz na 8 miesiêcy, podczas gdy w roku 1862 czyni³ to jeden raz na 12 miesiêcy236.

Bronis³aw Bartkiewicz na ³amach „Zdrowia” wylicza³:

Je¿eli pomin¹æ k¹piele udzielane w szpitalach, lecznicach, statystykê ³azienek domo-
wych i k¹pieli fabrycznych, to jedna k¹piel wannowa przypada na 1 mieszkañca Warszawy
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(licz¹c ludnoœæ 650.000) 1 raz na 2 i pó³ lat. Jedna ³aŸnia wypada przesz³o na 10 miesiêcy.
Œrednia przeciêtna u¿ywania k¹pieli jeœli w³¹czyæ i k¹piele natryskowe wypada raz na 8 mie-
siêcy237.

Maciej Demel przywo³uje identyczne dane. Statystyczny mieszkaniec War-
szawy koñca XIX w. k¹pa³ siê œrednio co dwa i pó³ roku238.

Przytoczone statystyki przedstawiaj¹ wynik uœredniony, a wiêc optymistycz-
niejszy, jeœli chodzi o najni¿ej usytuowan¹ ludnoœæ, któr¹ z doœæ elitarnego grona
bywalców publicznych zak³adów k¹pielowych wyklucza³ cennik us³ug. Mo¿na
spekulowaæ, ¿e gdyby dziewiêtnastowieczne Ÿród³a operowa³y kryterium p³ci,
ujawni³oby siê, ¿e wyjœcia do ³aŸni zalicza³y siê raczej do mêskich przyjemnoœci
i ¿e to w wiêkszoœci mê¿czyzn ankiety rozlicza³y z k¹pieli dla czystoœci osobistej.
Wiadomo bowiem, ¿e w tak lukratywnych interesach jak warszawskie ³aŸnie nie
zarabiano na kobietach. Damom bilety sprzedawano po znacznie ni¿szych cenach
ni¿ panom239. Ponadto, ³aŸnie publiczne by³y ustyuowane w œródmieœciu, przez co
„rozleg³e dzielnice” pozostawa³y „pozbawione zupe³nie ³azienek”240.

Metamorfozy nocnika

Skoncentrujê siê teraz na rzeczach do oczyszczania, sprzyjaj¹cych podnoszeniu
higieny publicznej miasta i schludnoœci przestrzeni prywatnej przed powstaniem
Filtrów. Zanim na dobre nasta³a epoka rur wodoci¹gowych, przewodów rozbior-
czych i wygodnych muszli klozetowych, w Warszawie substytutami „kurków czer-
palnych” (jak nazywano krany) i zlewów by³y studnie, dzbany na podgrzan¹ wodê,
fajansowe lub porcelanowe miednice i wiadra na pomyje, funkcje zaœ szambiarek
(wozów asenizacyjnych) i dro¿nych kolektorów œciekowych pe³ni³y fury i beczko-
wozy nadwiœlañskich rolników poszukuj¹cych taniego nawozu. Jak zorganizowany
wywóz i utylizacjê odpadków zastêpowa³o niekontrolowane kompostowanie na
miejskich skarpach, tak ideê wyp³ukiwania brudów przy pomocy czystej wody
wypiera³o doraŸne odka¿anie chlorem lub karbolem (fenolem), dezynfekowanie
witriolem (kwasem siarkowym) b¹dŸ posypywanie piaskiem „prosto z Wis³y”
sprzedawanym przez przewa¿nie ma³oletnich piaskarzy241. Wydobywany z rzeki
piasek nadawa³ siê „do posypywania podwórzy i schodów”, zatem i do oczysz-
czania klatek schodowych, którymi zazwyczaj „sp³ywa³y” pomyje i uryna.

Do uzyskiwania efektu czystoœci s³u¿y³y przedmioty podrêczne, przenoœne –
zwyk³e narzêdzia domowego u¿ytku, „œrodki nieca³kowite”, takie jak u bogatszych
mieszczan nocniki. W dziedzinie kultury sanitarnej uryna³y znosi³y dystans miê-
dzy eleganckimi mieszczañskimi pokojami w Warszawie a szlacheckim dworem
na prowincji, nocnik pozostawa³ na porz¹dku dziennym tu i tam. Szlachta chêtnie
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korzysta³a z uryna³ów z prostej przyczyny. Mieszkañcom dworu, zw³aszcza wtedy,
gdy na zewn¹trz panowa³y niskie temperatury, naczynia te oszczêdza³y trudu
„biegania” do wychodka b¹dŸ na ³ono natury. Budowana przez Lindleya zewnêtr-
zna, komunalna sieæ oczyszczania nie natrafia³a w warszawskich mieszkaniach na
sta³e, solidne punkty oparcia. Brakowa³o w nich i zaadaptowanego œwiata przed-
miotów, i odpowiednio wyspecjalizowanej przestrzeni. Na czynnoœci higieniczne
nie przeznaczono ¿adnego specjalnego pomieszczenia. Tak¿e w zamo¿nych do-
mach o wyodrêbnieniu pokoju k¹pielowego czy k¹ta na „naczynia nocne” myœlano
sporadycznie.

Oczywiœcie wielce zastanawiaj¹ca jest „pauza” w historii ustêpu, która rozci¹ga siê miêdzy minojskim
Knossos i pa³acowym systemem kamiennych rur a „such¹ toalet¹”, drogimi „taboretami angielskimi”
(stolcami) produkowanymi w manufakturach nowo¿ytnej Europy. W zasadniczej mierze odpowia-
daj¹ za tê pauzê wieki œrednie, które zerwa³y z kultem cia³a czystego jako cia³a zdrowego. Chocia¿
w klasztorach budowano wodoci¹gi dostarczaj¹ce wodê do kuchni i ubikacji, a czasami nawet sp³uki-
wane latryny, to ¿yj¹cy w brudzie wierni tkwili w g³êbokim religijnym przekonaniu, ¿e niedostatek
czystoœci fizycznej oznacza czystoœæ duchow¹, jest znakiem pokory i pobo¿noœci242. Projekty Leo-
narda da Vinci z dziedziny kultury sanitarnej pozosta³y wiêc tylko idealistycznymi marzeniami. Pierw-
szy „nowoczesny” water-klozet, który sir John Harrington wykona³ dla królowej El¿biety I w 1596 r.,
zosta³ rych³o zamkniêty, poniewa¿ w³adczyni nie by³a usatysfakcjonowana jego dzia³aniem. El¿bieta
musia³a obs³ugiwaæ dwa zawory, jeden otwieraj¹cy dop³yw wody z rezerwuaru, a drugi – œciek
i znosiæ zapachy przedostaj¹ce siê do „komnaty toaletowej” z miejskiego rynsztoka, do którego
„tron” pod³¹czy³ jej chrzeœniak. Podejmuj¹c myœl z noweli Cypriana Norwida, mo¿na by rzec, ¿e
mieszkañcy œredniowiecznych zamków i pa³aców, jak te¿ uczestnicy tzw. „¿ycia salonowego” w ko-
lejnych stuleciach, nie byli jeszcze czyœci, lecz dopiero perfumowani243. Zamiast o „toaletê cia³a”
dbano o toaletê w drugim znaczeniu tego pojêcia. Zapewniano zewnêtrzne oznaki czystoœci stro-
jom, lekcewa¿¹c oczyszczanie cia³a, a tym bardziej „wyp³ukiwanie” nieczystoœci fizycznych z prze-
strzeni czy to publicznej, czy prywatnej.

Przenoœne meble ³azienkowe i toaletowe, umywalnie i stolce, dostarczaj¹ wy-
mownego œwiadectwa uciekania siê mieszkañców miasta do minimalistycznych
„technologii” oczyszczania. Stolce pojawi³y siê w Anglii ju¿ w XVI w. Wytwarza-
ne by³y pocz¹tkowo przez firmy skórzane, co pozwala widzieæ w nich bardziej
„sprzêt” – i to przewa¿nie przenoœny, podró¿ny, a nie domowy – ni¿ prototypy
dzisiejszych urz¹dzeñ244.

Doskona³ym przyk³adem przenoœnego sedesu, inaczej, kakatorium albo tabo-
retu angielskiego, w Europie znanego ju¿ w epoce odrodzenia, jest zachowana
w zbiorach muzealnych £azienek Warszawskich wytworna dziewiêtnastowiecz-
na szafka podró¿na z miejscem na uryna³. Trochê mniej eleganckie stolce, które
wed³ug okreœlenia Johna Harringtona, projektanta „wygódki doskona³ej” dla kró-
lowej El¿biety I, oznacza³y metamorfozê nocnika w „klozet suchy”, by³y naj-
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czêœciej siedziskami z wyciêtym w drewnie miejscem na naczynie na ekskrementy.
Uznawano je za wynalazek luksusowy i wi¹zano z wyobra¿eniem osobistego wy-
niesienia, zasiadania na tronie. Wspó³czesnym tego œladem jêzykowym wydaje siê
kolokwialna para synonimów „sedes” i „tron” (siedzieæ na klozecie – siedzieæ na
tronie). Takie komfortowe „fotele do wychodzenia na dwór w pokoju” ustawiano
w dowolnych, chocia¿ na ogó³ mniej reprezentacyjnych pomieszczeniach lub ob-
noszono po ca³ym domu wedle zapotrzebowania. Nawet w zamo¿nych domach
mieszczañskich i szlacheckich taki taboret by³ jednak¿e rzadkoœci¹. Choæ eks-
kluzywne stolce z europejskich manufaktur eksportowano do Ameryki, to i w Sta-
nach Zjednoczonych nie radzono sobie z latrynaliami w codziennej odmianie jê-
zyka. Jeœli wierzyæ Panatiemu, prototypy sedesów nazywano tam eufemistycznie
„wazami na piedestale”, a deski klozetowe, „ramami do obrazów”245.

Jeœli za prototyp dwudziestowiecznego sedesu uzna siê podró¿ny stolec, to za
antycypacjê zarówno umywalki w ³azience, jak i zlewu z bie¿¹c¹ wod¹ w kuchni
nale¿y uwa¿aæ umywalniê, mebel z garniturem, czyli kompletem akcesoriów po-
trzebnych do ablucji czêœciowej. Nawiasem mówi¹c, ró¿nicy miêdzy umywalk¹
(w ³azience) a zlewem (kuchennym) podczas debaty nad sensem kanalizacji ogól-
nosp³awnej jeszcze nie dostrzegano. „Mebel z garniturem” by³ zaœ spopularyzo-
wan¹ w po³owie XIX stulecia form¹ organizowania „mikroœwiata” przedmiotów
toaletowych w przestrzeni jednego niewielkiego mebla. Form¹ zintegrowania
i usprawnienia czynnoœci wykonywanych przy pomocy rzeczy przenoœnych: dzban-
ka na gor¹c¹ wodê nabieran¹ z kuchennego kot³a, miednicy, cebrzyka do k¹pieli
i kub³a na zlewki246. Tego rodzaju szafkê, wyposa¿on¹ w lustro, blat i umocowanie
dla naczynia do mycia siê, ustawiano przewa¿nie w k¹cie sypialni za parawanem.
Stary subiekt z Lalki Prusa my³ siê jednak¿e w wielkiej blaszanej miednicy ko³o
pieca. Na umywalniê nie by³o doœæ miejsca w jego ciasnym pokoju, który mia³ za
to inne udogodnienie – oœwietlenie gazowe247.

Wydany w 1876 r. Poradnik porz¹dku i ró¿nych nowoœci gospodarczych zaleca³:

Je¿eli nie bêdziesz mieæ obok sypialni jakiegoœ choæ maleñkiego gabineciku, k¹cika,
postawiæ musisz w pokoju samym umywalniê, któr¹ ju¿ wielkiem staraniem czystoœci
otoczyæ nale¿y, nie uwierzysz bowiem, jak wilgoæ z wody przejmuje jakimœ nie mi³ym
odorem drzewo, jak przez brak starannoœci w utrzymywaniu umywalni, ca³y pokój
przechodzi zaduchem248.

Im dro¿szy by³ to mebel, tym bogatsze mia³ dodatkowe wyposa¿enie. Mo¿na
by³o dokupiæ na przyk³ad eleganckie mydelniczki, kubki, pojemniki na szczotki
czy ozdobne pojemniczki na œrodki do mycia zêbów, czyli sól kuchenn¹, proszek
do mycia zêbów lub po prostu kawa³eczki kredy; trzymano w nich tak¿e cz¹stki
myd³a toaletowego („wprawdzie ma³o kto twarz myd³em myje”249).
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Pierwsza polska pasta do zêbów zosta³a wyprodukowana w 1914 r. pod nazw¹ Dentosan. Kolejne
gatunki, tañsze i dro¿sze, wchodzi³y na rynek polski w latach miêdzywojennych. Sprzedawa³y je
wtedy dobrze zaopatrzone warszawskie drogerie. Z tanimi proszkami pasty do zêbów konkurowa³y
jeszcze po drugiej wojnie œwiatowej. W mojej pamiêci, siêgaj¹cej ostatnich lat Polski Ludowej,
zachowa³ siê obraz pude³ek z proszkiem do mycia zêbów dekoruj¹cych rz¹dkiem pust¹ pó³kê stoiska
z kosmetykami i artyku³ami chemicznymi250.

Umywalnia zachêca³a, jak to okreœli³ higienista, do „mycia siê przez usta”:

[...] rano wstawszy, nabiera siê w usta tyle wody, ile siê zmieœci, i puszcza j¹ po trochu
na d³onie, któremi przemywa siê oczy i twarz, bryzgaj¹c na prawo i lewo; czasami
nabiera siê po raz drugi, rozbryzguje i na tem koniec.
Twarz wymy³a siê nieco, a uszy? szyja? a grzbietowa powierzchnia r¹k? a piersi, stopy,
podpasza, kolana? Wszystko to oczekuje wielkiego œwiêta, a nieraz przez ca³¹ zimê
czeka lata251.

Rutynowe umycie cia³a w umywalni koñczy³o siê zwykle na orzeŸwieniu siê:
zwil¿eniu twarzy, op³ukaniu oczu lub przemyciu twarzy i r¹k – jeœli nie lekkim
roztworem myd³a, to „¿ó³tkiem rozbitym w rêku, które wybornie zastêpuje myd³o
nigdy zupe³nie pewne”. Z pierwszej strony poradnika Cokolwiek b¹dŸ chcesz wy-
czyœciæ mo¿na siê dowiedzieæ, jak autorka wyobra¿a³a sobie to codzienne „op³uki-
wanie” twarzy:

Codziennie wycieraæ twarz cienkim koniecznie rêcznikiem czyst¹ zimn¹ pokojow¹ wod¹
rano i wieczór. Rano ¿eby p³eæ odœwie¿yæ z potu nocnego – wieczorem ¿eby j¹ wymyæ
z kurzu i pudru [...]252.

W takim kontekœcie „oczekiwania na wielkie œwiêto” trudno odeprzeæ myœl,
¿e w miejscach, które uchodzi³y w ówczesnej Warszawie za uprz¹tniête, nie wy-
czuwa³o siê zapachu czystoœci, lecz silniejsze od smrodów wonie fenolu, kwasu
siarkowego, terpentyny, naftaliny, wapna, zatem chemikaliów bêd¹cych uspra-
wiedliwieniem nieefektywnego wykorzystania nocników, wiader, beczek oraz ³o-
pat i szczotek.

Brukowanych ulic nie zamiatano. Stosowano lekkie szczotkowanie zamiast
oczyszczania typowymi miot³ami, a¿eby nie nara¿aæ nawierzchni na zniszczenie.
Tam zaœ, gdzie nawierzchnia nie by³a przyzwoita, stró¿e „rozbijali miot³ami suchy
kurz i brud wczorajszy”253. Proszek karbolowy starcza³ za narzêdzia asenizacji
podwórzy i zau³ków: za bardziej systematyczne prace manualne i oddzia³ywanie
mechaniczne. Tymczasem woda, „przedmiot pierwszorzêdnej donios³oœci ¿ycio-
wej”, zawodzi³. Raz, ¿e nie zawsze by³a ³atwo dostêpna, a po wtóre, czerpana ze
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studni i zdrojów zawiera³a ró¿norodne p³ywaj¹ce osady i obrzydliwe domieszki,
wiêc niezbyt siê nadawa³a do czynnoœci sanitarno-higienicznych, które wymaga³y
wy¿szych standardów. Poradnik porz¹dku i ró¿nych nowoœci gospodarczych odradza³
u¿ywania wody studziennej do prania bielizny. Woda ta powodowa³a, ¿e myd³o
bêd¹ce œrodkiem pior¹cym:

[...] staje siê znów nierozpuszczalnem w wodzie i naprzeciw dzia³aniu temu trzeba
wspomnian¹ wodê bardzo wielk¹ iloœci¹ myd³a nasyciæ i jeszcze bielizna najczêœciej
przytem brudn¹ zostanie254.

Gdy w danym budynku brakowa³o rynien czy pod³¹czeñ do najbli¿szego ryn-
sztoka powraca³a regu³a tout à la rue: zlew zastêpowa³y misa lub wiadro, a rurê
odp³ywow¹, jak to przedstawi³em uprzednio, klatka schodowa albo otwarte okna.
A nawet, jeœli instalacje te by³y, nie do koñca zgadza³y siê z przewidywaniami
konstruktorów. Uk³ad g³êbszych rynsztoków i przykanalików s³u¿y³ w za³o¿eniu
wy³¹cznie do odprowadzania wód burzowych, a nie œcieków bytowo-gospodar-
czych255. Przyjêto za oczywistoœæ, ¿e pomyje i zawartoœæ „nocnych naczyñ” mie-
szkañcy Warszawy bêd¹ karnie wylewaæ do opró¿nianych kloak podwórzowych.

Roztaczaj¹ce siê za oknami „miejskie szambo” komponowa³o siê z widokiem
beczek wype³nionych ekskrementami. Zwyczajne beczki z drewna stanowi³y bo-
wiem podstawowe pomoce asenizacyjne niewykwalifikowanych szambiarzy-fur-
manów. W systemie naczyñ przenoœnych, jak go nazywa Natanson, odchody „wpa-
daj¹ w kub³y lub beczki”. Beczkowozy nape³niano przy pomocy wiader z d³ugimi
dr¹gami i czasem „ubezwonniano” siarczanem ¿elaza. Ale niewiele pomaga³o to
w usuwaniu fekaliów z coraz bardziej zagêszczonego miasta:

Utrzymywanie [...] beczek w wychodkach i wywózka ich by³y niedba³e i niedo³ê¿ne.
Beczki drewniane bywa³y rozsadzane i nieszczelnie zamyka³y siê; wywózka odbywa³a
siê rzadko, a przepe³nienie beczek by³o rzecz¹ zwyk³¹, tak, ¿e beczki i ca³a komora
a raczej dó³ by³y nieczystoœciami przepe³nione. Do³y by³y wprost w ziemi wykopane,
nietylko nie zabezpieczone od zaciekania, ale w pró¿ne przywo¿one beczki. Do³ów
nigdy nie oczyszczano; o dezinfekcyi mowy nie by³o. W czasie przewo¿enia ulice by³y
zalewane nieczystoœciami przez beczki przeciekaj¹cemi256.

Wedle innego opisu, pióra warszawskiego higienisty, doktora Józefa Polaka:

Opró¿nianie do³ów kloacznych odbywa siê w rozmaity, niekiedy najzupe³niej pierwot-
ny, sposób. Zawartoœæ do³ów w najprostszych i najgorszych wypadkach wyczerpuje siê
za pomoc¹ kub³ów i zwala do wozów, co sprawia nieznoœn¹ w domu ca³ym, a w pew-
nych lubo wzglêdnie rzadkich wypadkach powoduje ostre zatrucie robotników gazami
kloacznymi, przewa¿nie siarkowodorem, siarkiem amonu albo amonjakiem. Wed³ug
Erismanna, rozporz¹dzenia o wywo¿eniu w porze nocnej, s¹ w tym razie paliatywami
ma³ej wartoœci; wed³ug nas, s¹ one bardzo niestosowne nawet, albowiem wywózka
nocna nara¿a mieszkañców na wiêksze szkody zdrowotne, ni¿ opró¿nianie do³ów w po-
rze dziennej, gdy powonienie stoi na stra¿y zdrowia lokatorów257.
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Nie dziwi wiêc, ¿e za innowacjê poczytano wprowadzenie oczyszczania do³ów
ustêpowych „metod¹ Bergera”. Wi¹za³a siê ona z koniecznoœci¹ uszczelniania
zbiorników na ludzkie odchody, a wdro¿enie nowej zasady opró¿niania ustêpów
wymusza³o na posesorach obmurowywanie wykopywanych do³ów kloacznych.

Dziewiêtnastowieczne prototypy szambiarki – przyrz¹dy do opró¿niania do³ów kloacznych
(ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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Mo¿na ostro¿nie podzieliæ pozytywistyczn¹, surow¹ ocenê Mariana Gajewskiego,
¿e to „jedyny materialny przejaw postêpu, na który ludzkoœæ zdoby³a siê przed
wprowadzeniem kanalizacji”258. Zajmuj¹ce deskrypcje konkurencyjnych, znanych
w krajach europejskich „aparatów” i „przyrz¹dów do opró¿niania do³ów kloacz-
nych”, znaleŸæ mo¿na w monografii Józefa Polaka259.

W 1866 r., po powrocie in¿yniera Alfonsa Grotowskiego ze szkoleniowej po-
dró¿y do Niemiec, miasto nawi¹za³o wspó³pracê z firm¹ „Istomin Schön et Co”,
która na Rakowcu otworzy³a produkcjê hermetycznych aparatów Bergerowskich
i rozpoczê³a odbieranie fekaliów z posesji za op³at¹. Aparat sk³ada³ siê ze zbior-
nika o pojemnoœci blisko dwóch metrów szeœciennych, pompy ss¹cej i wê¿a za-
puszczanego do kloaki. W³aœciciele patentu gwarantowali opró¿nienie ustêpu
w ci¹gu piêciu minut bez rozsiewania brzydkich zapachów, jednak ca³a operacja
musia³a byæ dosyæ odra¿aj¹ca. Gdy œcieki przepompowywano z kloaki do ponoæ
szczelnych beczek, pracownicy firmy ustawiali na chodniku przyrz¹d przypomi-
naj¹cy kadzielnicê, wydzielaj¹cy dymy neutralizuj¹ce odór260. Ów piecyk, przy
którego zastosowaniu koncesjonowani czyœciciele kloak publicznie próbowali siê
uporaæ ze smrodliwymi gazami, wydaje siê powiêkszon¹ kopi¹ domowych troci-
czek, stosowanych dla przeciwdzia³ania przenikaniu miazmatów miejskiego „gno-
jowiska” do obitych pluszem œcian mieszczañskich mieszkañ. By³y to „prêciki lub
ma³e piramidki z silnie pachn¹cej masy s³u¿¹ce do okadzania mieszkañ”261. We-
d³ug Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego trociczki znakomicie przeciwdzia³a³y smro-
dom „wnoszonym” do salonu na dworze króla Stasia262. Z tego rodzaju pach-
nid³ami, a jak móg³by powiedzieæ Georges Vigarello, aromatami ochronnymi,
konkurowa³y w walce z fetorem ocet i nafta, palenie ziaren kawy lub wiecznych
kadzide³, skrapianie wnêtrz mieszanin¹ spirytusu i wody toaletowej o zapachu
leœnym lub kwiatowym, przecieranie pod³óg terpentyn¹263. W zaduszonych po-
kojach ustawiano tak¿e potpourri, czyli mieszankê suszonych kwiatów w por-
celanowych b¹dŸ fajansowych naczyniach z a¿urow¹ przykrywk¹. Woñ niedo-
statecznie wypranych ubrañ i przepoconych cia³ skutecznie wypiera³ zapach naf-
taliny, wk³adanej obficie do szaf. Przed molami i innym robactwem chroni³ prze-
chowywan¹ odzie¿ równie¿ „bakuñ”, tani tytoñ o bardzo mocnym zapachu.

Nim w warszawskich kamienicach zainstalowano rury, do których przy³¹czo-
no wanny i z czasem pralki automatyczne, przez d³ugi czas do oczyszczania odzie-
¿y, tak jak w mieszkaniach robotniczych i domach ch³opskich, s³u¿y³a balia, drew-
niana lub metalowa264. „U nas wszystko dzieje siê odwiecznym sposobem, nowoœæ
nas przera¿a” – stwierdza Lucyna Æwierczakiewiczowa265. W Poradniku porz¹dku
i ró¿nych nowoœci gospodarczych podawa³a:
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Tylko w nowych domach przy dro¿szych ju¿ lokalach, s¹ urz¹dzone oddzielne pralnie;
zwykle wiêc ta najprzykrzejsza w gospodarstwie robota w kuchni odbywaæ siê musi, co
jest jeszcze jednym, a bardzo wa¿nym wzglêdem nieprzeci¹gania jej d³ugo, bo wtedy
bielizna wydaje z³y a bardzo niezdrowy odór bêd¹cy zepsuciem cz¹stek organicznych,
jakie z potem ludzkim miêdzy w³ókna roœlinne siê dostaj¹, a szczególnie przy praniu
wod¹ gor¹c¹, wraz z par¹ siê rozchodz¹266.

Powszechne pojawienie siê w domach balii w po³owie XIX w. wyznaczy³o
pierwszy moment zamkniêcia prania w przestrzeni domowej, takiego jego odizo-
lowania, jakie kanalizacja angielska spowodowa³a w przypadku ludzkiego wypró¿-
niania. Przedtem czynnoœci zwi¹zane z czyszczeniem na mokro bielizny osobistej
czy poœcielowej wykonywano publicznie: nad istniej¹cymi ciekami wodnymi, stru-
mykami i stawami, gdzie warsztat pralniczy tworzy³y kamienie wraz z kijank¹
(drewnian¹ ³opatk¹, poprzedniczk¹ tary u¿ywanej do pocz¹tków epoki pralek
elektrycznych) czy stêp¹ (kijank¹ poruszan¹ nogami) lub parê specjalnych po-
destów, nazywanych p³ywakami, umieszczonych na Wiœle267.

Warszawianie, których nie staæ by³o b¹dŸ nie mieli dostatecznie du¿o miejsca
na dodatkowy mebel w postaci umywalni, przewidywali dla balii dodatkow¹ funk-
cjê. Wykorzystywali j¹ do cotygodniowych k¹pieli. Pranie natomiast wypada³o
„regularnie co miesi¹c robiæ, a bielizny tak sto³owej, jak [...] osobistej mieæ na
6 tygodni najwiêcej” w zapasie268. K¹piele zazwyczaj urz¹dzano w kuchni, która
dla Lucyny Æwierczakiewiczowej by³a niczym póŸniejsza ³azienka:

[...] tembardziej powinna siê odznaczaæ czystoœci¹, ¿e to jest miejsce gdzie siê wszystko
czyœci, gdzie z ca³ego mieszkania rzeczy do umycia lub wyczyszczenia znoszone bywaja,
wiêc miejsce dla najczynniejszej pracy gospodarczej przeznaczone, a zarazem samo dla
rodzaju odbywaj¹cych siê tam zajêæ, naj³atwiej na zanieczyszczenia nara¿one, z tego
wzglêdu najwiêkszej, najtroskliwszej dba³oœci [...] potrzebuj¹ce269.

Naturalnie, w jednej wodzie k¹pali siê po kolei wszyscy cz³onkowie rodziny.
Brak odp³ywu, „gotowego” ujœcia dla brudnej wody by³ sporym k³opotem, „na-
ra¿aj¹cym” kuchnie na zanieczyszczenia. Z tego samego powodu k¹piele domowe
musiano w³aœnie urz¹dzaæ, specjalnie przygotowywaæ. Na marginesie warto by
odnotowaæ, ¿e geneza powiedzenia „wylaæ dziecko z k¹piel¹” wi¹¿e siê z pa³acow¹
wann¹-ko³ysk¹ skonstruowan¹ w drugiej po³owie XVIII w., która tym ró¿ni³a siê
od innych eleganckich wanien, ¿e dawa³a siê ³atwiej opró¿niaæ270.

Zamo¿niejsi mieszkañcy dziewiêtnastowiecznej Warszawy brudn¹ odzie¿ po-
wierzali op³acanym praczkom, które po wykonaniu swojej roboty w domu zano-
si³y bieliznê do magla i prasowania. A od lat siedemdziesi¹tych wygodni War-
szawianie mogli korzystaæ z kilkunastu pralni zlokalizowanych w centrum mia-
sta271. Takie zak³ady nie pe³ni³y jednak funkcji us³ugowych w szerokim, prawdzi-
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wie publicznym zakresie. Jako zak³ady komunalne zaistnia³y dopiero po drugiej
wojnie œwiatowej i to legitymizowa³o ich trwanie w ramach ruchu spó³dzielczego
w PRL. W XIX stuleciu by³y zaœ prywatnymi, drogimi przedsiêbiorstwami us³u-
gowymi. Opiera³y siê na kosztownej pracy rêkodzielniczej, przewy¿szaj¹cej jakoœ-
ci¹ us³ugi najemnych praczek zastosowaniem œrodków chemicznych i ekspreso-
wym wykonywaniem zleceñ.

W³aœcicielk¹ wielkiej balii by³a ciotka subiekta Rzeckiego z powieœci Lalka Boles³awa Prusa, zara-
biaj¹ca na ¿ycie praniem bielizny warszawskim urzêdnikom. Podczas gdy w mieszkaniu ciotki balia
stanowi³a „najokazalszy sprzêt”, zajmowa³a wiêc w izdebce miejsce centralne, w mieszkaniu pani
Stawskiej „balia pe³na mydlin” sta³a w kuchni, gdzie praniem bielizny i ubranek dla dziecka zajmowa³a
siê s³u¿¹ca272. Natomiast podczas s³ynnego spaceru po Powiœlu Wokulski praczkê widzia³ w „ka¿dej
ubogiej kobiecie”, która „wy¿artymi od myd³a rêkami powstrzymuje rodzinê nad brzegiem nê-
dzy”273. Sk¹din¹d wiadomo, ¿e ¿o³nierze i robotnicy czêsto przynosili „brudn¹ bieliznê w wêze³kach”
do publicznych zak³adów k¹pielowych i tam j¹ prali bez za¿enowania274. Jeszcze raz potwierdza³aby
siê teza Laporte’a i Corbina o zwi¹zku realnego, skutecznego oczyszczenia fizycznego z garnizono-
wym drylem.

Ka¿dy taki „pionierski” zak³ad pralniczy dysponowa³ kilkudziesiêcioma rêko-
ma do pracy. Zak³ady zmechanizowane (pralnie przemys³owe) pojawi³y siê w War-
szawie na progu XX w., ale i wtedy œcieki bardzo czêsto wpuszczano do rynsztoka.

Jak dalece by³o to mo¿liwe, wskaza³em na rzeczy brudne, z którymi ze wspó³-
czesnego punktu widzenia obchodzono siê nieumiejêtnie i niedbale, oraz na na-
rzêdzia i œrodki oczyszczania powszechnie stosowane w Warszawie w przededniu
objêcia urzêdu przez Sokratesa Starynkiewicza. Chcia³em w ten sposób stworzyæ
grunt pod stwierdzenie, ¿e w dziedzinie higieny dopiero wodoci¹g z filtrami oraz
kanalizacja ogólnosp³awna wymusi³y stopniow¹, istotn¹ wymianê przedmiotów
codziennego u¿ytku. Stymulowa³y przy tym dalsz¹ rozbudowê publicznej infras-
truktury miejskiej. Nieprzypadkowo jedn¹ z ostatnich, póŸnych decyzji admini-
stracyjnych Sokratesa Starynkiewicza by³o udzielenie francuskim przedsiêbiorcom
koncesji na wybudowanie w Warszawie ulicznych ubikacji, a potem zarz¹dzanie
szaletami, których upowszechnienie tak gor¹co postulowa³ Boles³aw Prus. Kon-
cesjê uzyska³o paryskie Towarzystwo Akcesyjne Compagne Nouvelles des Châlets
de Commodité pour la Françe et l’Etranger275. Nale¿y jednak podkreœliæ stopnio-
woœæ tych przemian. Zbrojenie ulic i podwórzy nie oznacza³o gwa³townej zmiany
w kulturze sanitarnej Warszawy. Dlatego jeszcze bohater Ludzi Bezdomnych, ukoñ-
czonych przez Stefana ¯eromskiego w 1899 r., zabiera ze sob¹ do Pary¿a obraz
brudnej kamienicy na Ciep³ej, w której mieszka³ jego ojciec szewc. Ulica przy-
pomina³a rynsztok, kraty œcieku „podtrzymywa³y ró¿ne odpadki”, wodê czerpano
z „wodoci¹gu ogólnego na korytarzu w oficynie”276. Natomiast Janusz Korczak
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w tekst Dziecka salonu, opublikowanego po raz pierwszy w 1906 r., wplata krytykê
warunków sanitarnych i zdrowotnych panuj¹cych w Warszawie, przytaczaj¹c cytat
z ksi¹¿ki Kwestia mieszkañ, któr¹ Adolf Suligowski wyda³ siedemnaœcie lat wczeœ-
niej277. Przez ten czas mimo troski Starynkiewicza o „dolne miasto” na Powiœlu
zmieni³o siê niewiele. By³ to „p³at ziemi nadrzecznej, zasypany œmieciem z ca³ego
miasta”278.

Nowe rzeczy w mieœcie oznacza³y udomowianie odmiennych przedmiotów,
inne rzeczy w mieszkaniach. Na przyk³ad du¿a i wygodna wanna przesta³a byæ
tylko obiektem komunalnym. Przygotowane przez Muzeum Historyczne m. st.
Warszawy plansze z komentarzem do wystawy „Z dziejów czystoœci” (ekspozycja
zorganizowana na prze³omie maja i czerwca 2005 r.) informowa³y, ¿e water-klozety
produkowano w Warszawie w fabryce Karola Minzera od 1870 r., a ju¿ w latach
szeœædziesi¹tych XIX w. manufaktury produkowa³y coraz wiêcej sprzêtów higie-
nicznych, tzn. wanny, pó³wanny, bidety, umywalki czy przyrz¹dy do k¹pieli krop-
listych. Natomiast Stefan Kieniewicz pisze, ¿e pierwsza w mieœcie wytwórnia
sprzêtu sanitarnego, tj. firma Britania, powsta³a dopiero w roku 1907279. Nawet
rezygnuj¹c z dok³adnoœci datowania, trudno twierdziæ, by przed znacznym po-
stêpem robót kanalizacyjnych w Warszawie popyt na „nowinkarskie” rzeczy do
oczyszczania przewy¿sza³ poda¿. W powieœci Boles³awa Prusa mieszkanie £êskich
„posiada³o wielkie zalety”, by³o bowiem czyste i suche, wyposa¿one w miejskie
instalacje: „gaz, dzwonki elektryczne i wodoci¹gi”. Przy³¹czenie kamienicy do
sieci wprowadza³o czystoœæ, a obecnoœæ „nowych” urz¹dzeñ wi¹za³a siê z prze-
wag¹ rzeczy praktycznych nad ozdobnymi: „Sprzêtów wreszcie mia³o liczbê do-
stateczn¹, ani za ma³o, ani za wiele, a ka¿dy odznacza³ siê raczej wygodn¹ prostot¹
ani¿eli skacz¹cymi do oczu ozdobami”280. Jako „rzeczywiœcie niez³e mieszkanko”
zostaje przedstawiony równie¿ lokal wynajmowany przez pani¹ Stawsk¹. Maj¹
w nim „kuchenkê ze zlewem i wodoci¹giem”281.

Kilka lat po uruchomieniu Filtrów w ³azienki z zimn¹ wod¹ bie¿¹c¹ – i coraz
czêœciej z przyzwoitymi wannami w³aœnie, kaflowymi b¹dŸ porcelanowymi – by³o
wyposa¿onych oko³o 1 proc. warszawskich mieszkañ, po pierwszej wojnie œwiato-
wej zaœ blisko 10 proc. Od 1894 r. wszystkie nowo budowane kamienice wypo-
sa¿ano wy³¹cznie w ³azienki z wannami. Bronis³aw Bartkiewicz expressis verbis
zapewnia³, ¿e „wszystkie domy nowe stawiane w ci¹gu ostatnich szeœciu lat w pla-
nie swym zawsze maj¹ uwzglêdniane ³azienki”282.

Dla porównania ze statystykami sprzed dwudziestolecia miêdzywojennego warto przyjrzeæ siê póŸ-
niejszym danym: w 1950 r. skanalizowane ³azienki mia³o w Warszawie 26,9 proc. mieszkañ, w 1960
– 50,3 proc., w 1970 – 75 proc., w 1975 – 80 proc.283 Jak uzupe³nia Marian Gajewski, „w okresie
miêdzywojennym statystyk nie prowadzono”. W œwietle takich danych rysuje siê kontrowersyjna
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teza, ¿e jeœli w ogóle mo¿na siê doszukiwaæ pozytywnych aspektów zburzenia Warszawy podczas
drugiej wojny œwiatowej, wolno ³¹czyæ je ze zdemokratyzowaniem infrastruktury sanitarnej: odbudo-
wywaniem tkanki miejskiej z ca³¹ naziemn¹, mieszkaniow¹ infrastruktur¹ sanitarn¹ (chocia¿, oczy-
wiœcie, na bazie zastanej sieci podziemnego uzbrojenia ulic). W najlepszych dzielnicach Warszawy,
w odró¿nieniu od Pary¿a, nie spotyka siê eleganckich kamienic z drogimi mieszkaniami, lecz wspóln¹,
niewygodn¹ ubikacj¹ na korytarzu, na przyk³ad typu wschodniego, „tureckiego”, wymuszaj¹c¹ de-
fekacjê w pó³przysiadzie.

Wodê do k¹pieli trzeba jednak by³o samodzielnie podgrzewaæ, tak jak do
prowizorycznej umywalni czy balii. O niewygodach u¿ytkowania tych „du¿ych
pod³u¿nych naczyñ, zrobionych z drzewa, metalu, kafli lub marmuru” donosi³
Józef Tchórznicki:

Je¿eli mo¿emy doprowadziæ za pomoc¹ kranów wodê zimn¹ i ciep³¹ i po k¹pieli spuœciæ
brudn¹ do œcieku, wtedy wanna jest ³atw¹ w u¿yciu i w ka¿dem mieszkaniu znaleŸæ siê
winna. Nale¿y jednak do urz¹dzeñ kosztowniejszych.
Je¿eli musimy wodê grzaæ w du¿ych kot³ach i wlewaæ j¹ do wanny, a potem wylewaæ,
wtedy wanna staje siê k¹piel¹ k³opotliw¹. Do przygotowania wanny potrzeba od 20–40
wiader wody i odpowiedniej us³ugi. Po przebyciu czas jakiœ w wannie, rozmiêkcza siê
naskórek i brud, a potem œciera siê go rogó¿k¹ z myd³em i brud pozostaje w wodzie
wanny. Je¿eli tê wodê mo¿na zmieniæ zaraz, to dobrze – lecz jeœli w tej samej wodzie
pozostajemy d³u¿ej, to k¹piemy siê we w³asnych rozcieñczonych brudach, co nie jest
do zalecenia. Nale¿a³oby wlaæ œwie¿ej wody i w niej siê op³ukaæ, to znaczyæ u¿yæ dwie
wanny, wymagaj¹ce do 4-tu wiader – dlatego te¿ wanna pozostanie zawsze urz¹dzeniem
k¹pielowem dro¿szem, wymagaj¹cem wielu starañ. Potrzebn¹ jest dla ludzi delikatniej-
szych i dla chorych284.

W latach trzydziestych XX w. s³ynny WSM, postêpowa Warszawska Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa, wci¹¿ nie mog³a poszczyciæ siê komfortem dostawy ciep³ej
wody do kuchni i ³azienek z wygospodarowanym miejscem na „urz¹dzenia ko-
sztowniejsze”, mimo ¿e pokoje w mieszkaniach na ¯oliborzu by³y pod³¹czone do
nowoczesnego systemu ogrzewania wielobudynkowego.

Ju¿ pod koniec XIX w. pojawi³y siê w Warszawie piecyki ³azienkowe do opa-
³u wêglem kamiennym285. Miedziane podgrzewacze wody w kszta³cie kolumny,
z zamkniêtym paleniskiem, rur¹ prysznicow¹ i kranami, pozwala³y unikn¹æ uci¹¿-
liwych przygotowañ do k¹pieli w kuchni i eliminowa³y starszego typu wanny
cynkowe z paleniskiem w œrodku286. Nied³ugo po piecykach wêglowych wkroczy³y
równie¿ miedziane, lecz mniejsze „piecyki œcienne do gazu œwietlnego” (piecyki
gazowe), na pocz¹tku nowego stulecia zaœ pierwsze bojlery elektryczne. Wszak¿e
od 1903 r. œwiat³o elektryczne wzbogaca³o niezbêdn¹ czêœæ wyposa¿enia tech-
nicznego mieszkañ w coraz to liczniejszych kamienicach. Niewiele póŸniej, w ro-
ku 1916, na ulicach po raz pierwszy ustawiono kosze na œmieci287. W bogatej
ofercie handlowej Towarzystwa Akcyjnego Handlowo-Przemys³owego „£.J. Bor-
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kowski” w 1914 r. znalaz³o siê m.in. 5 modeli pisuarów, 9 ró¿nych „misek zlewo-
wych”, 3 rodzaje fajansowych misek klozetowych i 3 ¿elaznych, pokrytych war-
stw¹ emalii. Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XIX w. operatywny Stanis³aw Wo-
kulski z powieœci Prusa sprzedaje w swoim eleganckim sklepie pierwsze klozety
ze sp³uczk¹. Handluje nimi wraz z innymi towarami kolonialnymi i ekskluzyw-
nymi288.

Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e po pó³wieczu od uruchomienia wodoci¹gu i ka-
nalizacji, w 1938 r., gdy warszawskie hotele udostêpnia³y w sumie blisko 5,5 tys.
³ó¿ek noclegowych, jedynie 9 proc. hotelowych pokoi dysponowa³o oddzieln¹
³azienk¹. Choæ ju¿ kran z bie¿¹c¹ wod¹ mia³o znacznie wiêcej – 44 proc.289 Po-
dawane przez varsavianistê dane liczbowe t³umacz¹, dlaczego zachowane w zbio-
rach muzealnych wyposa¿enie ³azienek z samego pocz¹tku XX w. pochodzi prze-
wa¿nie z luksusowych apartamentów. Publicysta „Zdrowia” w 1900 r. podaje,
¿e cztery spoœród najlepszych warszawskich hoteli sprzedaj¹ „do swych wanien
bilety publicznoœci”290. Zakup eleganckiej armatury, ówczesnych nowinek tech-
nicznych i przedmiotów konsumpcyjnego po¿¹dania, potwierdza³ najwy¿sz¹ jak-
oœæ us³ug hotelowych. Placówki klasy Bristolu staæ by³o na umywalki „angiel-
skiego wyrobu”, niczym istotnym – poza typowymi dla brytyjskiej myœli tech-
nicznej osobnymi kranami z gor¹c¹ i zimn¹ wod¹ – nieodró¿niaj¹ce siê od sprze-
dawanych dzisiaj! Równie¿ to hotele, angielskie i francuskie, by³y wczeœniej,
w wieku XVIII, pionierami, jeœli chodzi o prze³amywanie bariery wstydu i wypo-
sa¿anie pokoi w „naczynia nocne”, które oglêdnie nazywano „komodami”291. Wy-
dzielanie sanitariatów przez hotelarzy wczeœniej, ni¿ robili to w³aœciciele domów
prywatnych, wydaje siê prawid³owoœci¹ ogóln¹ i ponadczasow¹. Tak dzia³o siê
bowiem równie¿ w Stanach Zjednoczonych292. A jak zauwa¿y³a ostatnio Katherine
Ashenburg:

Podobnie jak w XIX wieku, hotele i teraz kreuj¹ najnowsze ³azienkowe trendy. Kiedy
goœcie piêciogwiazdkowego przybytku zasmakuj¹ w lustrach odpornych na parowanie,
natryskach imituj¹cych ulewê w lesie tropikalnym oraz czteroosobowych wannach, na
ogó³ nie mija wiele czasu i podobne nowinki pojawiaj¹ siê na krajowym rynku293.

W 1911 r. dzia³aj¹cy w Alejach Jerozolimskich pod numerem 80 dom towaro-
wy G.A. Müllera reklamowa³: du¿¹ okr¹g³¹ umywalkê na postumencie, stylowe
„baterie k¹pielowe”, oœwietlone lustro z mocowan¹ do œciany mydelniczk¹, fa-
jansowy „klozet z rezerwoarkiem” przykryty desk¹ sedesow¹, uchwyt na papier
toaletowy, bidet, solidn¹ g³êbok¹ wannê bez dostawianego podgrzewacza, opa-
trzon¹ zas³onk¹ i wieszakami na rêczniki294. Oferta magazynu sprzed pierwszej
wojny œwiatowej tworzy³a wzór komfortowego „saloniku k¹pielowego”, który pod
wzglêdem rodzaju sprzêtów i akcesoriów ³azienkowych móg³ byæ ³azienk¹ z dru-
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Modele nowoczesnych muszli klozetowych ze sp³uczk¹ z pocz¹tku XIX w.
(ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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giej po³owy XX w. Z tym jednak zastrze¿eniem, ¿e niektóre z rzeczy w powo-
jennej Polsce sta³y siê towarami deficytowymi (fajans) lub kojarzonymi z bur-
¿uazyjnym przepychem (bidet) czy te¿ uleg³y zreformowaniu przez powojenn¹
ekonomiê wzornictwa przemys³owego. G³êbokie wanny k³óci³y siê z za³o¿eniami
przeciêtnego metra¿u ³azienek w nowych budynkach, a sp³uczki wisz¹ce odpo-
wiada³y za czêste zalania lokali. Dlatego sedesom „kategorii pierwszej” i eksporto-
wym przydano rezerwuary dolne, scalone z misk¹ klozetow¹.

Propagowane przez adherentów Starynkiewicza i warszawskiej kanalizacji wa-
ter-klozety by³y górnop³ukami (by u¿yæ terminologii wychodz¹cej ju¿ dziœ z u¿ycia
wskutek porzucania przez mieszkañców Warszawy dolnop³uków na rzecz oszczêd-
nych, „ekologicznych” sp³uczek ukrywanych pod tynkiem). Dlatego w ofercie
handlowej „£. J. Borkowskiego” wystêpowa³y wy³¹cznie „rezerwuary p³ywakowe”
z „poci¹gaczem klozetowym”. Pojêcia te znacz¹ tyle, ¿e zbiornik z dziewiêcioma
litrami wody, uwalnianej przez poci¹gniêcie za sznurek, przytwierdzano do œciany
na wysokoœci jednego metra i osiemdziesiêciu centymetrów nad misk¹ klozetow¹,
dziêki czemu woda wartko sp³ywa³a do rur, porywaj¹c ze sob¹ ekskrementy295.
Górnop³uki, które jeszcze w latach osiemdziesi¹tych XX w. w toaletach warszaw-
skich, zarówno w mieszkaniach prywatnych, jak i urzêdach, nie wydawa³y siê
anachronizmem, w pierwszych dekadach dzia³ania systemu kanalizacji upewnia³y
in¿ynierów co do tego, ¿e warunek regularnego sp³ukiwania jest dope³niany
nale¿ycie.

Z nastaniem XX stulecia wyraŸne zmiany zasz³y równie¿ w zakresie rozwoju
tanich ³aŸni publicznych. Wzros³a powszechnoœæ us³ug œwiadczonych przez Wy-
dzia³ K¹pieli Ludowych przy Warszawskim Towarzystwie Dobroczynnoœci, a ³aŸ-
nie filantropijne odci¹¿y³y ³azienki przyzak³adowe (³aŸnie lub natryski), zwykle
od razu pod³¹czane do sieci Lindleyowskiej i wyposa¿one w czyste ubikacje, orga-
nizowane dla pracowników przez wiêksze fabryki i przedsiêbiorstwa (ogó³em
58 natrysków, 15 wanien i 1 ³aŸnia w 1899 r.)296. Jak podawa³ wielki zwolennik
„k¹pieli ludowych”, Józef Tchórznicki:

W Warszawie buduje wzorowy zak³ad k¹pielowy garbarnia braci Pfeifrów i S-ki [...];
Tow. „Tanich Mieszkañ” im. Wawelberga i t. d.297

W zbiorowym podejœciu do czystoœci zacz¹³ przebijaæ siê pogl¹d, ¿e przedsta-
wicielom „do³u spo³ecznego” nie wolno odmawiaæ prawa do skorzystania z wan-
ny, skoro codzienne ablucje nie s¹ luksusem czy „pañskim wymys³em”, ale ogólno-
ludzk¹ koniecznoœci¹ higieniczn¹. Powszechnoœæ „³azienek fabrycznych” w po-
wieœci ¯eromskiego postulowa³ doktor Judym. By³ on zdania, ¿e „fundowanie
k¹pieli dla ludu przez osoby postronne, przez filantropów” jest chybionym, nie-
efektywnym d¹¿eniem. Niechlujnoœæ i „za³amywanie r¹k nad brudami miast” mo¿-
na by jednak „skasowaæ od jednego zamachu”, czyni¹c k¹piel czynnoœci¹ codzien-
n¹, rutynow¹ dla tych, którym wczeœniej pachn¹ce „myde³ko” zdawa³o siê roz-
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rzutnoœci¹298. Oczyszczanie tym samym powoli przestawa³o byæ zbytkiem, a przed-
mioty do oczyszczania luksusem. Wanna – dla jednych w zak³adzie, pobielana lub
miedziana, dla drugich w kamienicy, z terakoty czy marmuru – sta³a siê rzecz¹
³atwo dostêpn¹ i umo¿liwiaj¹c¹ wszystkim uniwersaln¹ i potrzebn¹ jak woda
spo¿ywcza z komunalnego wodoci¹gu czynnoœæ.

Ró¿ne modele pisuarów sp³ukanych z pocz¹tku XIX w.
(ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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Wymiar „prze¿yciowy”: gabinetowe narady
obywateli warszawskich

Od „wymiaru widzialnego” przesz³oœci kultury sanitarnej pora przejœæ do „wymia-
ru prze¿yciowego”, zró¿nicowania wœród mieszkañców Warszawy z koñca XIX w.
wyobra¿eñ dotycz¹cych zorganizowanego pozbywania siê nieczystoœci fizycznych299.

Na podstawow¹ orientacjê w tym temacie, jak ju¿ powiedziano, pozwalaj¹
diarystyczne zapiski Sokratesa Starynkiewicza. W pierwszej czêœci Dziennika mo¿-
na znaleŸæ jego prywatne odniesienia do sporów o warszawsk¹ kanalizacjê i ko-
mentarze do oficjalnych wypowiedzi oraz urzêdowo podejmowanych dzia³añ. Sta-
rynkiewicz zdawa³ sprawê z wyrz¹dzanych mu przykroœci i pokornie odnotowy-
wa³ kolejne knowania przeciwników kanalizacji, Polaków oraz urzêdników carskich.
Kiedy jedni forsowali jedynie „s³uszne” opinie polityczne, drudzy przeœcigali siê
w wyobra¿aniu sobie z³a, które mia³oby na szkodê spo³ecznoœci warszawskiej
zostaæ „wpuszczone” w sieæ podziemnych kana³ów. Tymczasem reprezentuj¹cy
obce w³adze zaborcze genera³ pisa³ o „absolutnym niezrozumieniu sprawy”, o tym,
¿e drêcz¹ go troski o wodoci¹g, a w sprawie kanalizowania domów (ustêpów)
wszyscy s¹ przeciwko niemu300. Sokrates Starynkiewicz dostrzega³ fakt, ¿e wsku-
tek braku polskiego samorz¹du z jasno okreœlonymi kompetencjami administra-
cyjnymi nie zabraknie przekraczaj¹cych swoje uprawnienia prowodyrów i co jakiœ
czas bêd¹ wybuchaæ ma³e „rewolucje”:

W Miejskim Towarzystwie Kredytowym podniesiono sprawê zasad kanalizacji domów;
wykraczaj¹ poza zakres swoich obowi¹zków; to ma³a rewolucja z powodu braku samo-
rz¹du. Bloch zabiera siê do dzie³a301.

S³owo „rewolucja” powinno siê wzi¹æ w cudzys³ów. Choæ tego okreœlenia u¿y³
sam Starynkiewicz, znacznie lepiej by³oby w tym przypadku powiedzieæ o „nie-
chêci do wspólnego dzia³ania”. Takie ma³e „rewolty” istotnie znajdowa³y uczest-
ników tak¿e i poza stosunkowo w¹skim krêgiem Towarzystwa Kredytowego m.
Warszawy, „reprezentacji adiacentów”, jak wówczas nazywano w³aœcicieli nie-
ruchomoœci. Niechêæ do wspó³dzia³ania wpisuje siê bowiem w obyczajowoœæ dro-
bnej szlachty, a formy tej obyczajowoœci przenika³y wówczas do miasta. Zarazem
drobnoszlachecka obyczajowoœæ, niemodelowana przez samorz¹dnoœæ, tolerowa³a
„niewinne” dysponowanie cudzym mieniem. Odró¿niano „wzi¹æ” od „ukraœæ”302.
W pewnym sensie „publicznoœæ warszawska” chcia³a dalej „braæ” zyski z nie-
ruchomoœci, zaœ Zarz¹dowi Miejskiemu i zwolennikom kanalizacji udowodniæ
„kradzie¿”.

Za podarowanie Warszawianom mo¿liwoœci korzystania w domach z wanien,
zlewów i sp³ukiwanych klozetów Starynkiewicz p³aci³ wygórowan¹ cenê tak¿e
z w³asnej kieszeni. W ten sposób chroni³ prace podziemne przed zak³óceniami,
a siebie i swoich wspó³pracowników przed zastraszeniem:
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Policja skar¿y siê sêdziemu pokoju na in¿yniera miejskiego Koskowskiego, zatrudnio-
nego u Lindleya, za dzia³ania, które ten wykonuje na polecenie swych zwierzchników;
sêdzia pokoju skazuje go na 25 rubli grzywny, i ja za niego p³acê303.

Aby zakup niezwykle drogiej dragi, pog³êbiarki niezbêdnej do wybudowania
pomp rzecznych, nie obci¹¿y³ kasy miejskiej, Starynkiewicz wy³o¿y³ pieni¹dze ze
sprzeda¿y prywatnych papierów wartoœciowych304. Poniesione przez niego wy-
datki oznacza³y wiêc naprawdê olbrzymie ofiary w³asne i utratê dywidendy:

Uporawszy siê ze sprzeda¿¹ swoich akcji, wy³o¿y³em tyle¿ samo i poleci³em ¯yliñ-
skiemu [pomocnikowi naczelnego in¿yniera miasta], by obliczy³ wydatki nie tylko na
zakup maszyny, lecz i na wszystkie zwi¹zane z ni¹ doœwiadczenia, na procenty z wy-
danego kapita³u, tak aby miasto nie ponios³o najmniejszego uszczerbku. Kiedy z tym
wszystkim siê uporam, z³o¿ê sprawozdanie genera³-gubernatorowi305.

Je¿eli z budow¹ systemu wodoci¹gowo-kanalizacyjnego s³u¿¹cego oczyszcza-
niu Warszawy wi¹za³y siê dla kasy miejskiej jakiekolwiek straty, to jedynie z winy
urzêdniczej „niegospodarnoœci”, za któr¹ Starynkiewicz, choæ gotów do takiego
poœwiecenia, nie móg³ ju¿ p³aciæ z opró¿nionego konta osobistego:

Okaza³o siê, ¿e na kanalizacjê Ratusza wydano nieomal trzy razy wiêcej, niŸli to
przewidywa³ bud¿et i na co ju¿ wystawiono asygnacje. Drêczy mnie myœl, ¿e nie mogê
wzi¹æ na siebie tego szachrajstwa: ¿adnych zapasów ju¿ nie mam306.

Pierwsza czêœæ zapisków, obejmuj¹ca lata 1875–1892, obna¿a nie tylko postaæ,
lecz tak¿e zakres „sanitarnej nieœwiadomoœci” Warszawian. Starynkiewicz mocno
podkreœla, ¿e nie chodzi tu o sprzeciw ludzi pojedynczych, jednorazow¹ polemikê
z ignorantami niemaj¹cymi pojêcia o wiedzy technicznej, przeprowadzon¹ na
marginesie ¿ycia codziennego:

Skargi tysi¹ca kamieniczników do Ministerstwa w sprawie nowej taksy na wodê; inte-
resuj¹ ich li-tylko korzyœci materialne, higieny nie potrafi¹ jeszcze doceniæ i myœl¹ tylko
o sobie, nie zaœ o swych lokatorach307.

Sprzykrzy³y mi siê te nowe artyku³y [in¿yniera] Rudnickiego w ¿ydowskim „Przegl¹dzie
Tygodniowym”, trzeba by zaripostowaæ, nic on nie rozumie i ³¿e jak najêty [...] mêczy
mnie to308.

Zdarza³o siê przecie¿, ¿e przeciwnikami osuszenia do³ów kloacznych i za-
instalowania w domach klozetów, „rycza³tem odrzucaj¹cymi proponowane pra-
ce”309 okazywali siê ludzie zacni i zas³u¿eni w dzia³alnoœci publicznej jak na przy-
k³ad Julian Ankiewicz (architekt, budowniczy gmachu Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego przy ulicy Czackiego), a nawet dobry znajomy samego Starynkiewi-
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cza, Aleksander Ostrowski (aktywny cz³onek Towarzystwa Rolniczego, zaanga¿o-
wany wczeœniej w kwestiê reform uw³aszczeniowych):

Ankiewicz sporz¹dzi³ notatkê o kanalizacji domów; nie ma o tych sprawach zielonego
pojêcia310.

Zasmuci³a mnie wiadomoœæ o ciê¿kiej chorobie Aleksandra Ostrowskiego, m¹drego
i szczerego cz³owieka, po¿ytecznego dzia³acza na rzecz poprawy sytuacji spo³ecznej
rolników, z którym pozostawa³em w niezmiennie przyjacielskich stosunkach, pomimo
jego ataków na kanalizacjê, któr¹ poczytywa³ za szkodliw¹ dla rolnictwa. Wtedy to omal
¿eœmy siê nie poró¿nili311.

Na taki portret Starynkiewicza uwiarygodniaj¹ce œwiat³o rzuca druga czêœæ
Dziennika z zapiskami z lat 1892–1897. Nie sposób nie wierzyæ w szczeroœæ i pro-
stodusznoœæ zapisów, jeœli w tekœcie szczególnie eksponowane s¹ wartoœciowania
dokonywane przez autora. Portret gospodarza Warszawy skreœlony przez Annê
S³oniow¹ – bez odwo³ania (w czasie powstawania monografii niemo¿liwego) do
jakichœ danych autobiograficznych – wyda³ siê jej samej podejrzanie przes³odzony.
Do przesady przypomina³ legendê o wielkich czynach wspania³ego cz³owieka.
Starynkiewicz rozdaje w³asny maj¹tek potrzebuj¹cym, Starynkiewicz pomaga uciœ-
nionym Polakom, Starynkiewicz wyrzeka siê prywatnoœci – i tak dalej. Jednak¿e
lektura Dziennika czyni tê „legendê” wiarygodn¹. Pozwala zgodziæ siê z opini¹
z lekkim niedowierzaniem formu³owan¹ przez historyczkê, ¿e Starynkiewicz by³
osob¹ nies³ychanie skromn¹ i oddan¹ miastu kosztem w³asnej rodziny, co sta³o
w sprzecznoœci z ówczesn¹ tendencj¹ do przyk³adania wagi do w³asnych zas³ug,
podkreœlania ¿yciowych osi¹gniêæ i kontaktów z salonowymi oœrodkami ¿ycia to-
warzyskiego312.

Nie opuœciwszy Polski po przejœciu na emeryturê, Starynkiewicz nie przestaje
siê zamartwiaæ losami „pierwszej odbudowy” Warszawy, bêd¹cej wówczas pod
w¹tpliwej jakoœci rz¹dami Miko³aja Bibikowa. Schorowany (obola³y, nieogolony
i gor¹czkuj¹cy, rzadko wychodz¹cy ze szlafroka) i przygnêbiony „okropnymi sto-
sunkami rodzinnymi” Starynkiewicz rozpoczyna g³êbokie ¿ycie intelektualne i du-
chowe. Prowadzi namys³y religijne i etyczne. Modli siê o pomyœlnoœæ robót kanali-
zacyjnych nadal kierowanych przez Lindleya:

Lindley czyni przygotowania do pi¹tej serii robót. Daj Bo¿e, ¿eby mu siê powiod³o.
Obstajê przy mojej opinii, ¿e w chwili obecnej nale¿y przede wszystkim przyst¹piæ do
kanalizacji dolnej czêœci miasta [...]313.

Czytuje Lwa To³stoja (Sonatê Kreuzerowsk¹) albo ksi¹¿ki przyrodnicze o bo-
brach i drozdach314. Prze¿ywa wielk¹ fascynacjê postêpem w naukach œcis³ych.
Interesuje siê promieniami rentgenowskimi i zjawiskami stroboskopowymi.

Na emeryturze Starynkiewicz t³umaczy z francuskiego na rosyjski Analizê wszech-
œwiata Gustawa Adolfa Hirna, dzie³o z pogranicza filozofii, psychologii i fizyki.
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D³ugo cyzeluje przedmowê do przek³adu. W religii szuka argumentów przeciwko
pogl¹dom filozoficznym zbli¿onym do panteizmu i tendencjom materialistycznym
panuj¹cym w naukach o cz³owieku:

W tutejszym uniwersytecie wyk³ady maj¹ charakter czysto materialistyczny: wola to
impuls mózgu, ruch atomów id¹cych z mózgu!315

Nie tylko nie uznaje „materii za podwalinê ducha”, lecz otwarcie dziwi siê
ateistom, ¿e potrafi¹ nie wierzyæ – w zjawiskach ¿yciowych nie zak³adaj¹ istnienia
czynników niematerialnych, nie uznaj¹ w nich dzia³ania Boga316. Starynkiewicz
by³ w pe³ni œwiadomy roli techniki, niemniej jednak uwa¿a³, ¿e postêp cywiliza-
cyjny, a jak nazywa go Mary Douglas – postêp materialny, oraz postêp moralny s¹
od siebie zale¿ne. Postêp moralny warunkuje cywilizacyjny i odwrotnie317. Udo-
skonalony byt „œwiata przedmiotów” mo¿e wiêc „podŸwign¹æ” œwiadomoœæ. Sta-
rynkiewicz wierzy³, ¿e wysi³ek „Heraklesowego wyczyszczenia” miasta uruchomi
proces kszta³towania doskona³ego etycznie ¿ycia spo³ecznego. Nie tylko wœród
elity rz¹dz¹cej i miejskich w³aœcicieli! Dlatego agitacjê na rzecz Powiœla w 1894 r.
uzna³ za znak szacunku dla swoich opinii318. W postulacie udostêpnienia dobro-
dziejstw kanalizacji dla wszystkich mieszkañców Warszawy wyraŸnie zaznacza³a
siê chrzeœcijañska dobroczynnoœæ i d¹¿enie do solidarnoœci spo³ecznej. Przy tym
Starynkiewicz cechowa³ siê niezwyk³ym jak na tamte czasy wyczuciem tempa
i kierunków rozwoju Warszawy:

[Pracownik magistratu] Ziêtkowski zapozna³ mnie z przygotowywanym projektem pi¹-
tej serii robót i prosi o opiniê. Najwa¿niejsze w tym wszystkim jest to, ¿e zbyt póŸno
zabrali siê do dzie³a, teraz trzeba siê spieszyæ, nie mo¿na zwlekaæ. Przeczyta³em: mo¿na
przyj¹æ bez poprawek. Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych Warszawa liczy³a oko³o stu
osiemdziesiêciu tysiêcy mieszkañców, w latach osiemdziesi¹tych – ponad trzysta ty-
siêcy, obecnie przesz³o piêæset piêædziesi¹t tysiêcy; po trzydziestu latach – potroi³o siê.
Wydatki miejskie, kiedy obejmowa³em urz¹d prezydenta, wynosi³y pó³tora miliona,
obecnie – oko³o czterech milionów319.

Narodowa tolerancja Sokratesa Starynkiewicza nie okazuje siê historiograficz-
nym wyobra¿eniem. Dziennik dokumentuje, ¿e na miano „opolaczonego” i „owar-
szawionego” znakomity gospodarz miasta zas³u¿y³ swoj¹ postaw¹.

Nie widzê [...] nawet próby zastanowienia siê nad tym, ¿e nie mo¿na zmieniæ narodo-
woœci przemoc¹, przerobiæ Polaków na Rosjan. Nikt tego wprawdzie nie neguje, ale te¿
nikt nie myœli o tym, ¿e je¿eli uznaje siê narodowoœæ, oznacza to, i¿ wymaga siê dla
niej jakiegoœ szacunku. Nikt nie myœli o znaczeniu jêzyka urzêdowego, ani o tym gdzie
i dlaczego powinien byæ u¿ywany, gdzie mo¿na i powinno siê go wymagaæ. Postêpuj¹
tak po prostu zgodnie z powziêt¹ z góry nieprzemyœlan¹ ide¹, niczym œlepe si³y. Strasz-
n¹ rzecz¹ jest znaleŸæ siê we w³adzy bestii, lecz jeszcze straszniejsz¹ jest znaleŸæ siê we
w³adzy œlepych si³320.
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Wieczorem byli u mnie Baranowski i Wyd¿ga, i rozmawialiœmy o obecnej sytuacji Po-
laków w Rosji. Ku memu zdziwieniu Baranowski sam za¿yczy³ sobie, by rozmowa
toczy³a siê po rosyjsku. Najwidoczniej Polacy byliby zupe³nie zadowoleni, gdyby nadano
im takie same prawa, z jakich korzystaj¹ Rosjanie, z zachowaniem ich narodowoœci
i religii. Oczywiœcie, rzecz¹ rozs¹dn¹ by³oby zadoœæuczyniæ ich pragnieniom. Nie rozu-
miem, czego chc¹ od nich rosyjscy patrioci pokroju Apuchtina, zreszt¹ sami ci panowie
nie zdaj¹ sobie z tego sprawy. Z wiecznymi podejrzeniami, bez zaufania niczego do-
brego siê nie osi¹gnie. I do czegó¿ im zaufanie? Chyba tylko do w³asnej doktryny
i w³asnej si³y!321

Równie¿ szczerze Sokrates Starynkiewicz zaanga¿owa³ siê w pomoc podopiecz-
nemu Ignacego Baranowskiego. Rosyjskie szkolnictwo przeœladowa³o wychowan-
ka lekarza za obronê jêzyka polskiego i polskoœci. Poni¿aj¹c siê – jeœli nie nara¿aj¹c
reputacji i stopnia wojskowego, wszak sprawa mia³a wymiar polityczny – by³y
„prezydent” interweniowa³ wtedy w urzêdach322.

Dziêki temu, ¿e w dzienniku Sokrates Starynkiewicz dawa³ upust swoim
frustracjom spowodowanym atakami ze strony przeciwników unowoczeœnienia
oczyszczania Warszawy, które odpiera³ najpierw z urzêdu, potem dobrowolnie,
zapiski z lat 1887–1897 daj¹ wyœmienity obraz uk³adu si³ i wyobra¿eñ spo³ecz-
nych pojawiaj¹cych siê w interesuj¹cej mnie tutaj dyskusji publicznej. Dla Zarz¹du
Miejskiego nie by³a to dyskusja wi¹¿¹c¹. Protestuj¹cy napsuli Starynkiewiczowi
doœæ krwi, jednak¿e polskie mieszczañstwo, abstrahuj¹c ju¿ od jego wewnêtrz-
nego zró¿nicowania, nie mia³o do powiedzenia tyle, ile w ¿ycie publiczne móg³
ingerowaæ na przyk³ad „stan trzeci” we Francji. Kanalizacja w Warszawie, koniec
koñców, zosta³a zaprowadzona pomyœlnie.

Opór wobec kanalizacji wcale nie kierowa³ siê bezpoœrednio przeciwko „owar-
szawionemu” Starynkiewiczowi, lecz przeciwko osobie Lindleya lub w³adzom
zwierzchnim w Rosji, na przekór którym Starynkiewicz troszczy³ siê o miasto nad
Wis³¹. Niemniej pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta wszelkie protesty odbiera³ zawsze
bardzo osobiœcie323. Pomijam wszak¿e pogl¹dy oczywistej grupy oporu, „nasy-
³anych” przez stolicê imperium carskiej biurokracji i policji. Problem czystoœci
w mieœcie, wyj¹wszy jedynie ryzyko epidemii mog¹cej opanowaæ Cytadelê, nie
mia³ dla nich donios³oœci. Rosyjscy urzêdnicy za priorytet przyjmowali to, by
pañstwo i jego policyjny aparat kontroli mia³y zapewnione utrzymanie na jak
najwy¿szym poziomie. Inwestowanie w zachodnie technologie sanitarne uwa¿ali
za marnotrawstwo zagra¿aj¹ce pañstwowym interesom i z tego powodu t³umili
ambicje polskich reformatorów.

Modernizatorzy w dziedzinie kultury sanitarnej stanowili front jednolity. W po-
gl¹dach œrodowiska zwolenników kanalizacji ca³kowitej w Warszawie, w odró¿-
nieniu od szerokiego grona przeciwników klozetów, trudno o wskazanie istotnego
zró¿nicowania grup argumentów. Chocia¿ w zale¿noœci od rodzaju wykszta³cenia
poszczególni publicyœci i polemiœci zwracali uwagê na odmienne aspekty: tech-
niczno-ekonomiczny, obyczajowo-estetyczny i zdrowotny. Z pierwszym wi¹¿¹ siê
prasowe wyst¹pienia Starynkiewicza, który nie waha³ siê przed samodzielnym
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odpieraniem zarzutów technicznych, mimo ¿e czynili to równie¿ wspieraj¹cy go
in¿ynierowie: obok na przyk³ad Alfonsa Grotowskiego, William Lindley. Na kwes-
tiach obyczajowych, ¿yciu i estetyce warszawskiej ulicy skupi³ siê Boles³aw Prus.
Natomiast o zdrowie publiczne upominali siê lekarze tacy jak Stanis³aw Mar-
kiewicz, Józef Polak czy Ludwik Natanson.

Higieniœci i in¿ynierowie miejscy popieraj¹cy Starynkiewicza stanêli przed
nie³atwym zadaniem wyobra¿enia i stworzenia nowego porz¹dku miejskiego od-
nosz¹cego siê do ludzi i rzeczy. Przyœwieca³ im przecie¿ cel wdro¿enia takiego
sposobu oczyszczania, który najlepiej przyczynia³by siê do przekszta³cenia nie-
korzystnych tendencji spo³ecznoœci warszawskiej. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e to, co
zwolennicy zmiany sposobu oczyszczania Warszawy uznawali za „prawdê”, by³o
zale¿ne od „uprzedniego zdarzenia”, tj. skanalizowania, „uzdrowotnienia” metro-
polii europejskich i zainstalowania water-klozetów324. Prezentacja zalet i obrona
technologii niezbêdnej do realizacji tego celu (przed zarzutami sformu³owanymi
na podstawie zdeformowanej wiedzy czerpanej ze Ÿróde³ naukowych) nie obywa³a
siê bez artyku³owania wyobra¿eñ nowoczesnego porz¹dku. Poprzez propagowanie
nowoczesnej wiedzy, które poœwiadcza publicystyka z tamtego okresu, zwolennicy
kanalizacji ca³kowitej przyst¹pili do tworzenia odmiennej „ludzkiej rzeczywistoœ-
ci” i nowoczesnych faktów spo³ecznych dotycz¹cych usuwania nieczystoœci fizycz-
nych w Warszawie.

Wœród przejawów sprzeciwu wobec kanalizacji ogólnosp³awnej nale¿a³oby
wskazaæ szeœæ najbardziej wyrazistych grup wyobra¿eñ, jakkolwiek to dzisiaj za-
brzmi, o szkodliwoœci domowych ubikacji.

Nowoczesnej technologii sanitarnej wybranej przez Zarz¹d Miejski oponenci przeciwstawiali co
najmniej kilka innych sposobów oczyszczania. Klasyfikacja systemów kanalizacyjnych, jak¹ Jan Bloch
sporz¹dzi³ na podstawie badañ Józefa Polaka, liczy³a a¿ siedem punktów: 1) system Bergera z becz-
kami hermetycznymi; 2) system Moulé, czyli mieszanie ekskrementów z preparatem torfowym
(pudrety); 3) oczyszczanie poprzez wpuszczanie ekskrementów w stare kana³y i do³y; 4) instalacja
WC i wpuszczanie ekskrementów w stare kana³y; 5) wywo¿enie nocn¹ por¹ zwyczajnymi beczkami;
6) wywózka z ustêpów razem z koñskim nawozem; 7) wywózka z ustêpów z domowymi œmieciami
i odpadkami325.

Si³a tych wyobra¿eñ i odpornoœæ na racje przeciwne nie dawa³a spokoju Pruso-
wi, który dworowa³:

Dla przekonania upartego robisz doœwiadczenie, kanalizujesz na przyk³ad Hamburg
i mówisz: – patrz! kanalizacja w Hamburgu zmniejszy³a œmiertelnoœæ tyfusu. – Niepraw-
da! – odpowiada tamten – to zarazek tyfoidalny zmniejszy³ siê, s³oñce teraz ma mniej
plam, wiatr panuj¹cy zmieni³ kierunek, poziom wody w rzece podniós³ siê i tak dalej326.
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Tak silne by³o przeœwiadczenie, zdemaskowane póŸniej przez Stanis³awa Brzo-
zowskiego w Legendzie M³odej Polski, dziele krytycznym z 1909 r., ¿e cz³owiek jest
zale¿ny od ziemi, która czyni z nim, co tylko chce. Cz³owiek jest zdany na pastwê
wrogiego œrodowiska, nie ¿yje w cieplarni. Zagra¿aj¹ mu owe zarazki tyfoidalne,
plamy na s³oñcu, wiatry nagle zmieniaj¹ce kierunek. Natura rz¹dzi siê prawami
nie³askawymi dla ludzkich oczekiwañ, d¹¿eñ czy pragnieñ. Cz³owieczeñstwo mo¿e
wiêc niezwykle ³atwo ulec katastrofie, lecz, zdaniem Brzozowskiego, ludzie mimo
wszystko powinni staraæ siê jakoœ zapanowaæ nad œlepymi si³ami przyrody. To
znaczy: powinni spo³ecznie wypracowywaæ si³ê w³asn¹, naturze przeciwstawiæ
kulturê327. O tym w Warszawie pamiêtano. Przynajmniej nie zapominali ludzie
œwiatli. Natomiast nie przeczuwano tego, ¿e to nie natura, lecz ludzka historia
spowoduje w Warszawie wstrz¹sy, które w stosunkowo nieodleg³ej przysz³oœci
wymusz¹ „zejœcie do kana³ów” jako do schronu, a nie „inferna”, zbiornika miaz-
matów328.

Mimo ¿e nowe rzeczy czyszcz¹ce nale¿¹ do tworzonego przez cz³owieka dla
cz³owieka otoczenia materialnego, kanalizacjê w Warszawie uznano pod koniec
XIX stulecia za ryzykown¹ ingerencjê. Spodziewano siê, ¿e czysty, sp³ukiwany
klozet bêdzie elementem niebezpiecznej machiny pracuj¹cej na wyniszczenie spo-
³eczeñstwa i œci¹gaj¹cej na ludnoœæ miasta „morowe powietrze”. W 1892 r., po
uruchomieniu pierwszego odcinka sieci, W³adys³aw Rudnicki ¿ali³ siê w duchu
teorii mefetyzmu, tzn. przenoszenia siê infekcji za pomoc¹ zepsutego powietrza:

Warszawska kanalizacja nieposiada ¿adnej wentylacji. Otwieraj¹ siê tylko okienka ka-
na³owe, umieszczone wzd³u¿ chodników i ziej¹ przez ca³e noce i poranki najszkod-
liwszymi wyziewami. Z tej przyczyny w Warszawie powietrze jest najwiêcej zanie-
czyszczone zrana, kiedy lud biedny œpieszy na robotê i kiedy m³odzie¿ ucz¹ca siê
pod¹¿a do szko³y. Epidemiczne choroby ztamt¹d to bior¹ pocz¹tek i po¿eraj¹ najwiêcej
ofiar z klasy pracuj¹cej i m³odzie¿y naszej, stanowi¹cej nadziejê i przysz³oœæ spo³eczeñ-
stwa329.

Gdyby jednak, do czego zdaje siê przekonywaæ Dominique Laporte, procesy
cywilizacyjne nabra³y od razu tempa, a „mówienie o brudzie” spowodowa³o z miej-
sca faktyczne oczyszczenie, nowoczesna sterylnoœæ musia³aby zakorzeniæ siê w War-
szawie przed koñcem wieku XIX. Tak siê jednak staæ nie mog³o, gdy¿ „przed-in-
dustrialn¹” spo³ecznoœæ (precapitalistic) nie opuszcza³o utopijne marzenie o ca³ko-
wicie wydajnej utylizacji330. Przede wszystkim, tak jak to by³o w przypadku wspo-
minanego ju¿ Rolnika Nadwiœlañskiego czy Jana Romualda Wilanda, redaktora
„Ekonomisty”, obawiano siê wielkiej straty dla rolnictwa, zmarnowania cennego
materia³u nawozowego. Wiland szacowa³:

Koszta wywózki nieczystoœci z Warszawy, wraz z przedmieœciami – pod³ug prawdo-
podobnych obliczeñ, wynosz¹ rocznie oko³o 240.000 rubli, a z nieczystoœci tych rol-
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nictwo niema prawie ¿adnego po¿ytku, jakkolwiek mo¿naby niemi u¿yŸniæ tyle ziemi,
¿e powiêkszy³by siê zbiór ¿yta np. o 300.000 korcy, czyli o œredni¹ wartoœæ oko³o 1 mi-
ljona rubli. Na zaniechaniu tego systemu, traci Warszawa i w jej okolicach rolnictwo,
razem 1.240.000 rubli rocznie331.

Wywo¿enie ekskrementów za miasto wozami w³oœciañskimi by³o tak g³êboko
zakorzenione w ¿yciu codziennym Warszawy, ¿e w 1895 r. sam oberpolicmajster
Niko³aj Kleigels musia³ zrezygnowaæ z doœæ postêpowych zarz¹dzeñ na rzecz
utrzymania w mocy utartych, rustykalnych – przed-miejskich i pod-miejskich – regu³
kultury sanitarnej. Hipolit Cieszkowski, sk¹din¹d zdolny in¿ynier, specjalista od
budowy kolei ¿elaznych i prawa rêka Blocha, nie waha³ siê wyra¿aæ myœli, ¿e
przep³ukiwanie sieci kana³ów oznacza nic innego jak „szafowanie drogo kosztu-
j¹c¹ wod¹ z zak³adu wodoci¹gowego”332.

Jednoczeœnie wizja powa¿nej miejskiej inwestycji zasia³a pop³och wœród
tzw. wielkiej bur¿uazji, a wiêc tych mieszkañców Warszawy, spoœród których wy-
bierano „deputacje” bior¹ce udzia³ w oficjalnych rosyjskich uroczystoœciach. Ka-
mienicznicy skupieni w Towarzystwie Kredytowym Miejskim, reprezentowani
przez Jana Blocha, przepowiadali zrujnowanie elity, dotychczas najbardziej „war-
toœciowej”, przedsiêbiorczej i dostatniej warstwy populacji warszawskiej. Towa-
rzystwo pe³ni³o rolê kasy po¿yczkowej, a tak¿e instytucji obs³ugi d³ugu hipo-
tecznego333. W³aœciciele domów wy³¹cznie siê godzili na skanalizowanie ulic.
£atwo siê domyœleæ, ¿e dla wygody w³asnej i polepszenia transportowo-komuni-
kacyjnych warunków handlu. Po ulicach oczyszczonych z zalegaj¹cych nieczystoœ-
ci szybciej transportuje siê towary. St¹d Bloch i jego towarzysze upowszechnili
chytre rozró¿nienie na kanalizacjê uliczn¹ „dla zast¹pienia nieestetycznych ryn-
sztoków” i „zbytkowne” instalacje domowe, umniejszaj¹c rangê problemu do³ów
kloacznych, „niechlujnych miejsc ustronnych w podwórzach”. Oddzielali zara-
zem, w niezgodzie ze zmian¹ technologiczn¹ za³o¿on¹ w projekcie Lindleyów,
kwestiê „wprowadzenia ustêpów domowych” (kanalizacji) od „alimentacji w wo-
dê” (wodoci¹gu).

Do inwestycji powziêtej przez Starynkiewicza siln¹ niechêæ okaza³a równie¿
miejscowa inteligencja techniczna. Na jej wygórowane ambicje i uprzedzenia za-
wodowe nak³ada³ siê przewrotny patriotyzm, wykorzystywanie sprawy oczysz-
czenia Warszawy do politycznych zadra¿nieñ i zatargów z zaborc¹, zw³aszcza ze
zwierzchnikami genera³a Starynkiewicza. Opór techników „mia³ za sob¹ powagê
narodowej tradycji”334. Zdaniem Jerzego Jedlickiego, problem samoobrony przed
inwazj¹ obcych wzorów, w tym wzorców technologicznych, nie zosta³ jednak
wywo³any przez zabory, choæ kolejne narodowe klêski i likwidacja samorz¹dów
go zaostrza³y. Nie mamy do czynienia ze zjawiskiem powsta³ym w XIX w., lecz
z zachwytem nad w³asn¹ lepszoœci¹, siêgaj¹cym korzeniami kultury szlacheckiej
i jej specyficznych zwi¹zków z Zachodem. Jedlicki pisze:
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Problem by³ wczeœniejszy i bardziej powszechny. Wynik³ z uformowania siê nowo-
czesnej kultury europejskiej jako uk³adu koncentrycznego z dwoma najsilniejszymi
oœrodkami ci¹¿enia: paryskim i londyñskim; odt¹d na d³ugi czas dyfuzja wzorów kul-
turowych przyjmie charakter przewa¿nie jednokierunkowy, od centrów ku peryferiom,
z nieporównanie s³abszymi oddzia³ywaniami zwrotnymi. Uk³ad taki dla krajów-biorców
stanowi wyzwanie rozwojowe, mog¹ce – w sprzyjaj¹cych warunkach – mocno przyœpie-
szyæ ewolucjê przestarza³ych struktur gospodarczych i spo³ecznych, ale zarazem os³abia
spoistoœæ historycznie uformowanych kultur oraz zagra¿a poczuciu w³asnej wartoœci
wspólnoty przyjmuj¹cej atrakcyjne dary. Zagro¿enie to wywo³uje nieuchronnie reakcjê
obronn¹, zazwyczaj aktywizuj¹c¹ z³ogi ksenofobii335.

W przyjêciu takiego atrakcyjnego daru, kanalizacji angielskiej, polscy projek-
tanci i „in¿ynierowie asenizacyjni” upatrywali pu³apkê, niebezpieczeñstwo dla
suwerennoœci rodzimej kultury. W 1895 r. periodyk „Medycyna” ujawnia³:

Jeszcze nie up³ynê³o lat 15, jak zwolennicy projektu otrzymywali obel¿ywe listy bezimien-
ne z groŸbami, za „szpetne nowinki niemieckie”, któremi chc¹ zgubiæ Warszawê!336

Specjaliœci nie zaprotestowali przeciwko samej idei zorganizowanego oczysz-
czania Warszawy z nadmiarów nieczystoœci fizycznej, ale domagali siê wykorzys-
tania któregoœ z projektów opracowanych przez Polaków, opartych na rzekomo
lepszych i bardziej efektywnych technologiach. Ryszard ¯elichowski pisze, ¿e
projekty powstaj¹ce w innym jêzyku ni¿ polski z góry skreœlano jako z pewnoœci¹
niezdatne do realizacji w Warszawie337. Tak ujmowa³ to Antoni Lubomir Suli-
gowski:

[...] same warunki przet³ómaczone ze wzorów niemieckich lub angielskich, z trudnoœ-
ci¹ daj¹ siê stosowaæ do naszych wymagañ338.

In¿ynierowie liczyli na masowe zatrudnienie lokalnej kadry in¿ynierskiej, usil-
nie wypominaj¹c Anglikowi „wrogie” koneksje niemieckie; jest prawd¹, ¿e Lindley,
który wczeœniej instalacje sanitarne budowa³ w Prusach, chêtnie opiera³ siê na
„przysposobionych” in¿ynierach niemieckich lub „pomocnikach zastêpcach” œci¹-
ganych bezpoœrednio z Anglii.

Pocz¹tkowo nawet Boles³aw Prus dopuszcza³ myœl o zastosowaniu w War-
szawie kanalizacji czêœciowej, „systemu wêglowego” na wzór szkocki, byle magis-
trat nie zawar³ d³ugoterminowej umowy z „berliniarzami”. W felietonie z 1874 r.
donosi³:

Wiadomo, ¿e wêgiel roœlinny poch³ania gazy cuchn¹ce, otó¿ Angielskie Towarzystwo
Dezynfekcyjne chce zaprowadziæ w naszych ustêpach przyrz¹dy automatyczne, które by
w równych dozach i we w³aœciwym czasie, tam, gdzie nale¿y, sypa³y proszek drzewnego
wêgla. Mieszanina na tej drodze otrzymana ma byæ stanowczo bezwonna i mo¿e byæ
u¿yt¹ do otrzymywania gazu oœwietlaj¹cego, amoniaku i fosforanów.
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Celem wykonania prób wstêpnych pomieszczono przyrz¹dy Towarzystwa w lokalu kan-
celarii wodoci¹gów; gdy rezultat doœwiadczeñ na ma³¹ skalê oka¿e siê zadawalniaj¹cym,
wówczas wys³any zostanie z ³ona municypalnego zarz¹du delegat ad hoc do Glasgowa,
gdzie system wêglowy ju¿ istnieje. Dopiero po z³o¿eniu przychylnego sprawozdania
stamt¹d, system proponowany zostanie w koszarach i gmachach rz¹dowych obowi¹z-
kowo, a w prywatnych w miarê ¿¹dañ. [...]
Nie przesadzimy mówi¹c, ¿e ca³y sk³ad naszej redakcji czuje g³êbok¹ sympati¹ dla
Anglii, Anglików i ich towarzystw, ¿e czêstokroæ w Wielki Pi¹tek o pó³nocy woli lon-
dyñczyka ni¿ w Wielk¹ Niedzielê w po³udnie berlinarza i ¿e wreszcie z ca³ego serca rad
by widzieæ choæ szczup³¹ koloni¹ angielsk¹ w Warszawie. Mimo to jednak ci¿ sami co
wy¿ej pragnêliby mocno, aby kontrakt miêdzy miastem i Towarzystwem mia³ na sobie
jak najmniej cech monopolowych, poniewa¿ monopol towarzystwa oœwietlaj¹cego tu-
dzie¿ aparatów Bergera ju¿ koœci¹ w gardle nam stan¹³339.

Ton tej wczesnej wypowiedzi Prusa i zarazem usi³owanie zdyskredytowania
Lindleyów powtarzaj¹ siê w tekœcie dwa lata starszego felietonu. Zaznacza siê
w nim pewna niekonsekwencja, gdy¿ pisarz tym razem przyznaje siê do s³o-
wiañskiej „nienawiœci”, jak¹ darzy „zmuzu³manionych” Anglików:

Czytelnicy wiedz¹ ju¿, ¿e by³ w Warszawie pan Lindley, angielski in¿ynier, maj¹cy
uleczyæ miasto z choroby zwanej brakiem kanalizacji. Niektórym nie podoba³a siê ta
kosztowna wizyta obcokrajowca i naturalnego wroga S³owian, ogó³ jednak z odwiedzin
tych jest zadowolony. I nic dziwnego. Ja sam przecie¿ mam jedno tylko serce, ale w nim
bardzo dobrze mieszcz¹ siê moje osobiste idee s³owiañskie i nienawiœæ do zmaho-
metanizowanych Anglików obok kwestii higieny i porz¹dku miejskiego.
Pan Lindley chwilow¹ obecnoœci¹ nie zd¹¿y³ wprawdzie zmniejszyæ cyfry œmiertelnoœci,
zrobi³ przecie¿ jedn¹ rzecz, a mianowicie: usankcjonowa³ swoj¹ powag¹ sprawê po-
trzeby zaprowadzenia w mieœcie Ÿródlanej wody do picia340.

Choæ Hipolit Cieszkowski by³ zdania, ¿e autorytet Lindleya ani trochê nie
zabezpiecza „nieprzesi¹kliwoœci” kana³ów, to wydaje siê jednak, ¿e „powaga”
in¿yniera-obcokrajowca przekona³a Prusa dostatecznie. Pisarz od¿egna³ siê od
„aposto³ów pudrety” i popar³ angielski projekt341.

Polscy „in¿ynierowie asenizacyjni” z przek¹sem wypowiadali siê na temat
„zbytkownej” estetyki urz¹dzeñ Lindleyowskich. Cieszkowski martwi³ siê o stare
kana³y, ongiœ „kosztuj¹ce krocie”. O sklepieniach nad filtrami powolnymi Feliks
Kucharzewski napisa³, ¿e s¹ bez w¹tpienia wyborne, jednak „niekonieczne”; bada-
nia polskich in¿ynierów wczeœniej dowiod³y, ¿e „wystrój” Stacji Filtrów nie zmie-
nia w³aœciwoœci wody342. Antoni Lubomir Suligowski obwinia³ Williama Lindleya
za niedotrzymanie warunków umowy i nieuzgodnione z miejscowym „kontygen-
sem ludzi odpowiednio uzdolnionych” przekazanie obowi¹zków naczelnego in¿y-
niera swojemu synowi:

Skutki powy¿szego kontraktu zaraz w pierwszym kwartale zaznaczy³y siê: ojciec usun¹³
siê, a syn w krótkim czasie wyje¿d¿a do Frankfurtu nad Menem, pilnowaæ kontraktu
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z miastem zawartego, (gdzie pobiera pensji rocznej 12000 marek niemieckich), zosta-
wiaj¹c na prêdce uorganizowane biuro bez ¿adnego kierunku.
Mimowoli nasuwa siê pytanie: czy mo¿e in¿enier kieruj¹cy robotami w chwili, kiedy
pomocnicy jego potrzebuj¹ wskazówek a on obowi¹zany jest ich si³y poznaæ – opuszczaæ
miejsce swojej dzia³alnoœci?343.

Natomiast miejskie Towarzystwo Kredytowe zarzuca³o juniorowi kierowanie
robotami „na odleg³oœæ”, przewa¿nie z zagranicy, co akurat wiele nie rozmija³o siê
z faktami:

[...] gdyby rzeczywiœcie sam przesiadywa³ w Warszawie, a tem samem znajdowa³ siê
przy decydowaniu natrafiaj¹cych siê kwestyi, wówczas mo¿e by siê zgodziæ ³atwiej i na
proponowane przez niego prawid³a344.

Chocia¿ niezgodne z prawd¹ by³oby te¿ twierdzenie, ¿e umowa z magistratem
zobowi¹zywa³a angielskich in¿ynierów do przebywania w Warszawie bez przerwy.
Kontrakt postanawia³, ¿e:

[...] pp. William Lindley i syn, lub te¿ jeden z nich, przyje¿d¿aæ bêd¹ do Warszawy, co
najwy¿ej trzy razy w ci¹gu roku i pozostawaæ tak d³ugo, o ile to uznane bêdzie przez
nich za potrzebne, dla nale¿ytego biegu i poœpiechu w robotach345.

Wobec samodzielnych mimo wszystko postanowieñ Lindleya panowa³a po-
dejrzliwoœæ. Jeden z zapisów w Dzienniku potwierdza, ¿e cz³onkowie „lokalnego”
Komitetu Kanalizacyjnego chcieli odmówiæ angielskiemu in¿ynierowi prawa do
podejmowania decyzji w sporach z miejscowymi wykonawcami:

Na posiedzeniu Komitetu Budowlanego wznieciony przez Ziêtkowskiego protest prze-
ciwko udzieleniu Lindleyowi prawa decyzji w sporach z wykonawcami spotka³ siê z apro-
bat¹ wiêkszoœci cz³onków [...]346.

Opozycja ze strony techników w komitecie by³a zupe³nie usprawiedliwion¹, gdy¿ g³ów-
ny in¿enier we wszystkich kwestjach technicznych chce byæ stanowczo decyduj¹cym,
nie przyjmuje ¿adnych uwag, nas uwa¿aj¹c jako ludzi ma³o oœwieconych, niezdolnych
nawet do opozycji347.

Opozycja wobec angielskiego in¿yniera, uosobienia „cudzoziemszczyzny”, by³a
oczywiœcie bezsilna. Jednak argument z „usuniêcia si³ miejscowych od wspó³-
udzia³u w robotach” mia³ przede wszystkim sens psychologiczny i narodowy348.
Napiêtnowanie sp³uczki czy dostaw rur o œrednicach „nigdy u nas nie wyko-
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nywanych” podreperowa³o samoocenê warszawskiej inteligencji technicznej. „Dar”
czystej ubikacji i ³azienki, który ostatecznie przyjêto dla miasta, zosta³ najpierw
wyzyskany jako obiekt pogardy. Wobec tych ksenofobicznych wyobra¿eñ spo-
³ecznych niemal zaciera³ siê merytoryczny aspekt sporu349.

Jednoczeœnie wyraŸny by³ brak w³adzy odpowiedniej do decydowania w spra-
wie „nowego systematu oczyszczania Warszawy”. Sokrates Starynkiewicz w miarê
mo¿liwoœci politycznych stara³ siê uœwiadamiaæ Polakom, ¿e jakoœæ ¿ycia spo-
³ecznego zale¿y od instytucji samorz¹dowych; ¿e mo¿liwoœæ samodzielnego po-
dejmowania decyzji oznacza podjêcie tak¿e odpowiedzialnoœci350. „Prezydent” moc-
no odczu³, ¿e nieistnienie w Warszawie samorz¹du miejskiego niepotrzebnie po-
woduje, i¿ „to, co swoje” (komunalne) staje siê „cudze”, sprzyja identyfikowaniu
oporu politycznego z ekonomicznym i cywilizacyjnym. Gdyby takie uto¿samienie
nie nastêpowa³o, nie mo¿na by by³o poj¹æ, dlaczego anonimowy publicysta po-
równa³ „narady obywateli warszawskich nad projektem rabunkowego systemu
kanalizacji” do spo³ecznej mobilizacji z czasów Powstania Styczniowego351.

Zdumiewaj¹ce jest jednak, jak wspó³czeœnie brzmi u Starynkiewicza jêzyk
„narzekañ na rz¹d”:

Najbardziej pokrzepiaj¹ce myœli: ¿e wszystko dzieje siê z woli Bo¿ej i ¿e wszystko jest
wzglêdne. Przykro patrzeæ, ¿e Bibikow dostrzega tylko swoje prawa, a nie swoje obo-
wi¹zki, myœli raczej o swoich wygodach i zaspokojeniu swej samowoli, niŸli o wygo-
dach miasta i zadoœæuczynieniu potrzebom jego mieszkañców; wiele miejskich pie-
niêdzy przeznacza siê na remont mieszkañ jego i Kleigelsa [...]352.

Niezale¿nie od swojej krytycznej oceny w³adz miejskich i poczynañ deputacji
„obywatelskich” w cia³ach o charakterze doradczym lub organizacyjnym Staryn-
kiewicz zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e i na wy¿szym szczeblu musi dzia³aæ w osa-
motnieniu:

Strasznie przykro s³uchaæ narzekania Polaków na nasz rz¹d, bo w tych narzekaniach
jest prawda353.

Pisa³, ¿e odgórne decyzje nieczêsto podejmowane bywaj¹ przez ludzi roztro-
pnych i samodzielnie myœl¹cych. Zw³aszcza na wy¿sze piêtra administracji pañ-
stwowej wp³ywaj¹ ró¿ne grupy nacisku. O „partnerach” ze strony polskiej dla ro-
syjskich urzêdników mia³ Sokrates Starynkiewicz zdanie wyrobione. W Dzienniku
przedstawia ich jako naiwnych ugodowców, niezwa¿aj¹cych na „dobro wspólne”:

By³em wieczorem u Ludwika Górskiego, zasta³em u niego dwudziestu Polaków z wy¿-
szych sfer i cz³onków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego [nie nale¿y go myliæ
z Towarzystwem Kredytowym Miejskim] – wszyscy to ludzie szukaj¹cy zbli¿enia z Ro-
sj¹. Przykro pomyœleæ, ¿e niczego nie osi¹gn¹!354
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Przedstawiciele elity warszawskiej nie tyle celowali w chciwoœci i grupowym
egoizmie, ile nie potrafili wyswobodziæ siê z „zaœcianka” cierpi¹cego swoisty kom-
pleks „wschodnioeuropejskiej” biedy355. Nawet redaktor „Przegl¹du Techniczne-
go” zastanawia³ siê, czy potrzebnie „rozdzielono zak³ad z filtrami od zak³adu
pomp ss¹cych”. Nale¿¹cy do magistratu plac na Koszykach, wówczas przecie¿
„zabudowuj¹cej siê” dzielnicy, móg³by zostaæ drogo sprzedany, na czym natych-
miast „miasto mog³oby skorzystaæ”356. Polscy bydowniczy byliby oszczêdniejsi,
poniewa¿ lepiej od „importowanych z Europy” Lindleyów znali z³o¿one war-
szawskie realia. „Jak trudnem jest dla cudzoziemca, w ci¹gu krótkiego pobytu na
miejscu sprawdzenie, wszystkich danych” – g³osi³ in¿ynier Kucharzewski357. W³a-
dys³aw Rudnicki zaœ ¿ali³ siê w „Przegl¹dzie Tygodniowym”, ¿e nierozdzielenie
budowy wodoci¹gu od budowy kanalizacji, porwanie siê od razu na system ogól-
nosp³awny to krok do rozczarowania nowoczesnym oczyszczaniem, bankructwa
miasta i fiaska projektu:

Od lat szeœciu Warszawa zajmuje siê gor¹co kwesty¹ wodoci¹gów i kanalizacji, a to jest
rzecz bardzo naturalna, bo gród nasz, rozpostarty na równinach mazowieckich, nie ma
prawie ¿adnych œcieków i nie posiada zdrowej wody do picia. Niewtajemniczonym
zdawa³o siê, ¿e doœæ jest chcieæ, a bêdziemy mieæ dobr¹, filtrowan¹ wodê i schludne,
bez cuchn¹cych rynsztoków, ulice. Zt¹d te¿ przed rozpoczêciem robót wodoci¹gowo-
kanalizacyjnych, prasa konserwatywna napada³a, z pewn¹ nawet zaciêtoœci¹, na tech-
ników, którzy krytykowali projekt p. Lindleya, a wielu ludzi powa¿nych i maj¹cych
znaczenie i uznanie, ale nierozumiej¹cych rzeczy, gor¹co podtrzymywa³o funkcjonuj¹ce
wówczas zdanie: „byleby zacz¹æ, a jakoœ to siê zrobi”. Jednoczeœnie wiêc wziêto siê do
wodoci¹gów i do kanalizacji, chocia¿ miasto nie posiada³o odpowiednich œrodków.
Naturalnym biegiem rzeczy, musia³y nast¹piæ zawody i dzisiaj stoimy tak, ¿e wydawszy
kilka milionów rubli, nie mamy, w³aœciwie mówi¹c, ani wodoci¹gów, ani kanalizacji; bo
roboty s¹ wszêdzie rozpoczête, ani nigdzie nie skoñczone358.

Na posiedzeniach Komitetu Kanalizacyjnego zamiast rozpatrywaæ projekty
rozwoju sieci najchêtniej planowano improwizacje i oszczêdnoœci, tak mile wi-
dziane przez zach³ann¹ biurokracjê, i wymuszano kompromisy, które przewi-
duj¹cy Starynkiewicz ocenia³ jako zbêdne:

Mas³owski przedstawi³ moskiewski kosztorys odbudowy kanalizacji na dowód, ¿e mo¿-
na prowadziæ prace na akord; trzeba by jeszcze wesprzeæ to autorytatywnym œwia-
dectwem359.

W Komitecie Budowlanym [rewizor] Mas³owski wyrazi³ opiniê, i¿ niepotrzebna jest
po¿yczka na prace kanalizacyjne; korzystniej jest odk³adaæ co roku za pokwitowaniem
okreœlon¹ sumê i za siedemnaœcie lat, zgromadziwszy odpowiedni kapita³, przyst¹piæ
do prac. Bez ¿adnego pojêcia! Widzi pieni¹dze, a nie widzi ludzkiego zdrowia i ¿ycia;
widzi procenty od pieniêdzy, a nie widzi dochodu od budowy; nie wnika w sytuacjê
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wspó³czesnych, tych, którzy ofiarnie kopi¹ nie dla potomków swych nawet, lecz dla
przysz³ych mieszkañców stolicy! Wszak ci przyszli mieszkañcy korzystaæ bêd¹ z ofiar
dzisiejszych. Oto biurokracja! Inspektor Zarz¹du Lekarskiego Troicki uwa¿a, ¿e wzmoc-
nienie tego zarz¹du i remont jezdni potrzebniejsze s¹ bardziej niŸli kanalizacja! Urzêd-
nik po¿ar³ w nim lekarza360.

Fakt, ¿e kamienicznicy plany Lindleyów stawiaj¹ce Warszawê poœród najbar-
dziej rozwiniêtych miast Europy pod wzglêdem sanitarnym skrytykowali jako
zanadto kosztowne i odbiegaj¹ce od inwestycji „na miarê œrodków biednego mi-
asta”, skromnych i „naskórkowych”, wp³yn¹³ na upowszechnienie siê przeœwiad-
czenia, ¿e operacje finansowane niezbêdne do zbudowania sieci wodoci¹gowo-
-kanalizacyjnej stan¹ siê ciosem wymierzonym rykoszetem w niezamo¿nych i naj-
biedniejszych: „z³o¿onych z rzemieœlników, oficjalistów i pisarzy, robotników, pra-
czek, szwaczek i wszelkiego rodzaju biednych pracowników”361. Na to, ¿e nie-
zamo¿ni i najbiedniejsi mieszkañcy Warszawy nie maj¹ prawa g³osu w sprawie
kanalizacji zupe³nej, wskaza³ Adolf Suligowski. Analizuj¹c odpowiednie statystyki
miejskie, intensywnie zastanawia³ siê, dlaczego tym, którzy wypracowuj¹ jedn¹
trzeci¹ ogólnego dochodu, wed³ug bogatszych nic siê od miasta nie nale¿y.

Warszawska ulica zdawa³a siê milcz¹co przy³¹czaæ raczej do przeciwników
kanalizacji. Poniewa¿ „wiêksza reszta” Warszawian w „naradach obywateli war-
szawskich” nie mia³a g³osu, w jej imieniu wyst¹pi³ Starynkiewicz. Zdawa³ sobie
sprawê, ¿e pospólstwu brakowa³o odpowiedniej wiedzy, by inwestycjê gromko
poprzeæ. Na podstawie istniej¹cych Ÿróde³ pisanych trudno jest jednak wykazaæ,
¿e biedniejsi mieszkañcy zajmowali wobec kanalizacji stanowisko radykalnie ne-
gatywne. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e warszawska ulica pozostawa³a t³umem o spo-
³ecznej jaŸni opanowanej przez „œwiadomoœæ ch³opa i drobnomieszczanina”362.
Ulica nie opowiada³a siê za zmianami w latrynaliach, gdy¿ równie¿ nie wznosi³a
protestów przeciwko ówczesnemu stanowi kultury sanitarnej. Dobrym tego po-
œwiadczeniem s¹ wspomnienia „pochodz¹cego z bardzo niezamo¿nej rodziny”
Józefa Galewskiego363:

[...] rynsztoki prezentowa³y siê okazale: szerokie, g³êbokie, przewa¿nie pe³ne brudnej
stoj¹cej wody i œmieci. Po deszczu w takim rynsztoku mo¿na by³o œmia³o wyk¹paæ siê,
a po pijanemu utopiæ. [...] O kanalizacji dopiero zaczynano myœleæ, dowodem czego
niech bêdzie, ¿e dopiero w roku 1889, gdy mieszka³em na ulicy Królewskiej pod
numerem 3, zaczêto w tym domu kopaæ i zak³adaæ kanalizacjê. Có¿ mówiæ o pery-
feriach lub o Pradze. [...]
Podwórko w naszym domu by³o du¿e i d³ugie. Œrodkiem p³yn¹³ reprezentacyjny ryn-
sztok, zawsze pe³en ró¿nego rodzaju œcieków. Poœrodku sta³a wielka skrzynia bez wieka,
na nogach, posmarowana smo³¹, z dziurami w dnie. Wlewano w ni¹ pomyje, koœci,
skorupy od jaj, obierki od kartofli, odpadki od œledzi i innych ryb. Wszystko, co p³ynne,
przecieka³o do rynsztoka, reszta zaœ gni³a, paskudzi³a powietrze i czeka³a, a¿ przyjad¹
i wywioz¹ te delikatesy. Zdarza³o siê to nie bardzo czêsto, nieraz ca³e tygodnie czeka³o
siê na oczyszczenie skrzyni. Z rynsztokami by³o inaczej – s³oñce je suszy³o. Przez ca³y
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dzieñ zlew by³ odwiedzany przez psy i koty, które wyjada³y smaczniejsze k¹ski, noc¹
zjawia³y siê gremialnie szczury na kolacjê i zjada³y resztê.
Wszyscy byli wtedy z takiego stanu rzeczy zadowoleni i uwa¿ali, ¿e tak jest dobrze i tak
byæ powinno364.

Anna S³oniowa nazwa³a Galewskiego, za wydawc¹ jego wspomnieñ i varsavi-
anist¹, Ludwikiem Grzeniewskim, „cz³owiekiem warszawskiej ulicy”365. Galewski
potrafi doceniæ „okaza³oœæ” rynsztoków, mimo ¿e budzi siê w nim œwiadomoœæ
tego, jak ohydna bywa³a ich zawartoœæ. O poszerzeniu sieci kanalizacyjnej wypo-
wiada siê ze swoist¹ obojêtnoœci¹, jakby o pewnej prawid³owoœci historycznej.
Pamiêta, ¿e „cywilizacja studni” satysfakcjonowa³a jej dawnych uczestników.

Pu³apki zastawionej na zwyk³ych mieszkañców miasta wzorem Prusa, w tym
jedynym aspekcie nastawionego do kanalizacji ogólnosp³awnej krytycznie, upatry-
wano w sta³ych op³atach za u¿ytkowanie sieci wodoci¹gowej. Po raz pierwszy
porachowano „wartoœæ studni” w 1886 r. Ustalony przez miasto cennik okreœla³
koszt zu¿ycia wody konsumpcyjnej. Wed³ug zak³adanej œredniej: jedenaœcie stóp
szeœciennych na mieszkañca w ci¹gu doby. Na ulicach Warszawy szemrania wy-
wo³a³o tak¿e póŸniejsze wprowadzenie op³aty komunalnej na pokrycie kosztów

O¿ywione ¿ycie codzienne w ,,cywilizacji studni” w dziewiêtnastowiecznej Warszawie
(rysunek Stanis³awa Wolskiego, ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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eksploatacji i rozbudowy sieci kanalizacyjnej366. Pojawia³y siê ponadto, doœæ wpraw-
dzie powierzchowne argumenty estetyczne, w których „siej¹cym zniszczenie” ru-
rom i kolektorom przeciwstawiano „ozdobê miasta” – Ogród Saski, miejsce eli-
tarne i „czyste”. Obowi¹zywa³ tam wszak zakaz wstêpu dla pijaków, ¿ebraków,
kataryniarzy, uliczników, wszystkich „nieporz¹dnie ubranych” oraz „cha³aciarzy”,
czyli „¯ydów w d³ugich surdutach”. Wprowadzenie sedesów do warszawskich
mieszkañ, mo¿liwe po „przekopaniu” ca³ego miasta i za³o¿eniu instalacji pod
powierzchni¹ ulic, mia³oby siê bowiem przyczyniæ do „rabunku œwie¿ego po-
wietrza dla Warszawy” na skutek zniszczenia parku bêd¹cego ulubionym „zielo-
nym salonikiem” mieszkañców Warszawy367.

Projekt budowy sieci zak³ada³ nie tylko przeprowadzenie kana³ów pod Ogrodem Saskim, lecz przede
wszystkim przed³u¿enie ulicy Marsza³kowskiej kosztem jednej szóstej parku. Pod koniec XIX stulecia
parki stanowi³y „punkta zborne”, wa¿ne miejskie centra rozrywki. Plany te spowodowa³y po-
wszechne oburzenie Warszawian i w efekcie kana³ wybudowano z ominiêciem parku. Ulica Mar-
sza³kowska zosta³a przed³u¿ona dopiero po drugiej wojnie œwiatowej. Wtedy budowê miejskich
arterii uznawano ju¿ za rzecz istotniejsz¹ od ochrony „integralnoœci” terenów zielonych. St¹d Marta
Zieliñska dostrzeg³a w Ogrodzie Saskim historyczn¹ „wielk¹ wyrwê” w przestrzennym ³adzie War-
szawy368. Jednak niedro¿noœæ szlaku komunikacyjnego ³¹cz¹cego ca³e Œródmieœcie z ratuszem na co
dzieñ dawa³aby siê mocniej we znaki ani¿eli „rabunek œwie¿ego powietrza”. Z drugiej strony „praw-
dziwy mieszczanin” w Warszawie „szuka latem miejsc nie brukowanych, a poroœniêtych drzewami”,
jak pisa³ w tamtej epoce felietonista Sienkiewicz369.

Trzeba uzupe³niæ, ¿e podobn¹ do „zielonych saloników” funkcjê miejsc co-
dziennych spotkañ pe³ni³y uliczne zdroje, a fontanny by³y swoistym estetycznym
dodatkiem do œródmiejskiej flory370. Na rysunku Aleksandra Gierymskiego przed-
stawiaj¹cym zdrój przy OboŸnej, czy Stanis³awa Wolskiego uwieczniaj¹cym stud-
niê w Ogrodzie Saskim widaæ, jak wokó³ publicznych „wodotrysków” gromadz¹
siê ludzie: czy to id¹cy po wodê, czy to eleganccy spacerowicze. To w³aœnie
oblegana przez t³um ludzi fontanna zdobi ok³adkê Warszawy zapamiêtanej Józefa
Galewskiego. Przypomnê tak¿e, ¿e na Karowej Stanis³aw Wokulski ujrza³, jak
robotnik ³apczywie gasi³ pragnienie wod¹ z miejskiego hydrantu:

Przy bramie wiod¹cej tam zobaczy³ bosego, przewi¹zanego sznurami tragarza, który pi³
wodê prosto z wodotrysku; zachlapa³ siê od stóp do g³ów, ale mia³ bardzo zadowolon¹
minê i œmiej¹ce siê oczy371.

Wspomniane przez Prusa zdroje, a w zasadzie krany po³¹czone ze star¹ stacj¹
pomp na Dobrej na Powiœlu, by³y umieszczone po bokach bramy oddzielaj¹cej
w¹sk¹ dawniej ulicê Karow¹ od Krakowskiego Przedmieœcia. Bramê rozebrano
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w zwi¹zku z budow¹ hotelu Bristol i zjazdu-œlimaka prowadz¹cego ku Wiœle (no-
sz¹cego dzisiaj imiê doktora Stanis³awa Markiewicza, sprzymierzeñca Staryn-
kiewicza i Lindleya).

Wodê konsumpcyjn¹ w Warszawie oszczêdzano372. Nawet in¿ynier Kucha-
rzewski nie potrafi³ pogodziæ siê z tym, ¿e normalne zu¿ycie przyjête przez Lin-
dleya wynosi³o 170 litrów na dobê na mieszkañca, a „w porze gor¹cej” – a¿
240 litrów, podczas gdy „inni” nie przewidywali wiêcej ni¿ 100 litrów373. Sta-
rynkiewicz odpowiada³ wtedy in¿ynierowi jednoznacznie. W Warszawie czystej
wody ma byæ w bród, a jakiekolwiek „pó³-inwestycje” nie wchodz¹ w grê374. Za
dziewiêtnastowieczn¹ mnogoœci¹ fontann ju¿ w warszawskiej „cywilizacji wodo-
ci¹gu” têskniæ bêdzie wychowany wœród warszawskich „fenomenów natury” Ka-
zimierz Wroczyñski:

W XIX wieku jeszcze coœ z tego wodnego inwentarza by³o i dzia³a³o w Warszawie. [...]
w samym Saskim Ogrodzie funkcjonowa³y trzy [fontanny], bo i reprezentacyjna, a na-
wet „gospodarcza”, jak j¹ nazwa³ Prus, ile ¿e w „balii sta³a patera”. By³ i ch³opiec z gêsi¹
na stawku i dziecinny wodotrysk z jajkiem w Ma³ym Ogródku. Poza tym widzia³o siê
na Starym Mieœcie syrenê.
No i by³y pod królem Zygmuntem u podnó¿a kolumny trytony, które w „Kordianie”
tryska³y nawet winem. By³a wreszcie ta, która sprzed Opery uda³a siê w podró¿.
Zatem pó³ tuzina – przepraszam, wiêcej! Zapomnia³em o wodotryskach w £azienkach
– jeden przed pa³acem, drugi – pod Belwederem. Zreszt¹ te, które jeszcze s¹, nie
funkcjonuj¹, nie mówi¹c ju¿ o tych, których nie ma. Dlatego chcia³bym z mojego k¹ta
wielkim g³osem zawo³aæ do naszych urbanistów komponuj¹cych place, wybrze¿a, aleje
i trasy obecnej Warszawy, dlaczego zupe³nie zapomnieli o takiej ozdobie miasta jak
fontanny. Dlaczego na przyk³ad nikomu nie wpad³o do g³owy, by postawiæ fontannê na
M.D.M?
Jak¿eby piêknie gra³y one w s³oñcu majowym czy lipcowym, bij¹c w niebo têczami
i jeszcze silniej akcentuj¹c œwi¹teczny nastrój. Bo fontanna ma w sobie coœ uroczystego
i podnios³ego, ma w sobie coœ z fenomenu natury, boæ to zorganizowany gejzer.
Je¿eli znów braæ nie na lirykê, a na rozwagê, czy nawet logikê, to ju¿ – je¿eli jakie miasto
mo¿e i powinno mieæ wiele fontann – to chyba Warszawa, roz³o¿ona na szkarpie, spod
której bij¹ podziemne Ÿród³a od Agrykoli a¿ po Bielany, nie licz¹c ju¿, ¿e i Wis³a toczy
siê pod bokiem. A my jakoœ do widoku wody (prócz wodoci¹gu i WC) ma³o mamy
przekonania, wybieraj¹c sobie równoczeœnie na god³o Syrenê, czyli Pannê Wodn¹, która
u nas z fontannami nie ma nic do czynienia, tyle ¿e jeŸdzi stale tramwajami przez
mosty375.

Z nastaniem „cywilizacji wodoci¹gu”, osuszeniem rozbudowuj¹cych siê dziel-
nic i uregulowaniem rzeki uliczne zdroje i wodotryski zosta³y zmarginalizowane,
„wyrugowane” ze skwerów i placów. Filtrowana woda „zasili³a” urz¹dzenia i rze-
czy czyszcz¹ce376. Skanalizowane miasto wyrzek³o siê „fenomenów natury” przy-
wodz¹cych na myœl przedmieœcia.
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Przedmieœcia Warszawy, tak jak nowe oœrodki przemys³owe, pozostawa³y za-
wieszone miêdzy wsi¹ a miastem. Tam najd³u¿ej prowadzono rolniczy tryb ¿ycia,
„¿ycie ma³omiasteczkowe”, jak nazywa je Georg Simmel377. Potwierdzaj¹ to cho-
cia¿by obrazy widziane przez doktora Judyma z powieœci ¯eromskiego w gór-
niczym Zag³êbiu. Symptomatyczne jednak, ¿e za „podmiejskoœci¹” w kulturze
sanitarnej opowiedzieli siê przedstawiciele warszawskiej „publicznoœci”.

„Z³e” zamkniête w sieci (krytyka sp³uczki)

Wyst¹pienie przeciwko nowoczesnym klozetom i w obronie „systemu beczkowe-
go”, zatytu³owane Kanalizacja m. Warszawy jako narzêdzie judaizmu i szarlatanerii
w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytêpienia ludnoœci s³owiañskiej nad Wis³¹,
jest radykalne. Robi wra¿enie tym silniejsze, ¿e mia³o miejsce oko³o piêtnastej
rocznicy uruchomienia sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, gdy rezultaty wpro-
wadzenia nowoczesnego oczyszczania komunalnego stawa³y siê widoczne. Autor
tekstu postanowi³ w zapalczywoœci przeœcign¹æ nawet „Przegl¹d Tygodniowy”,
który gospodarkê miejsk¹ Sokratesa Starynkiewicza krytykowa³ regularnie i bez
pardonu378.

Zjadliwa ksi¹¿eczka napisana przez F. R. Rolnika Nadwiœlañskiego zosta³a wy-
drukowana w Krakowie. Ju¿ to, ¿e ukaza³a siê w Galicji, wydaje siê demonstracj¹
polityczn¹ i prowokacj¹ obyczajow¹. Kimkolwiek by³ jej autor, jedno da siê o nim
powiedzieæ z pewn¹ doz¹ prawdopodobieñstwa: sympatyzowa³ ze s³owianofilami,
popiera³ ugodê z rosyjskim imperium, myœla³ wed³ug stereotypów antysemickich.
Polska i S³owiañszczyzna s¹ dla niego jednoœci¹, synonimami nieopatrzonymi
¿adn¹ kulturow¹ restrykcj¹. Ziemie polskie zamieszkuje „spo³eczeñstwo polsko-
ruskie”, a szkoda wyrz¹dzona Polakom przez przemyœlnych ¯ydów wa¿y na losach
ca³ego Cesarstwa Rosyjskiego:

Jak widzimy, judaizm i materyalizm, talmudyzm i rozum czysty, szerz¹c zniszczenie
rolnictwa w Królestwie Polskiem, tem samym wyniszcza œrodki do ¿ycia w Cesarstwie
Rosyjskiem, a têpi¹c pierwiastek rolniczy polski, jednoczeœnie wytraca element rolniczy
rosyjski. Czyli szkody wyrz¹dzane kresom zachodnim pañstwa przez poganizm cywili-
zacyjny i kapitalizm ¿ydowski nios¹ klêski ekonomiczne centrum: a zbiedzenie i za-
g³ada narodu polskiego prowadzi za sob¹ zanik i upadek narodu ruskiego379.

Rolnik Nadwiœlañski stanowczo opowiada siê za wywózk¹ nieczystoœci z War-
szawy na pola wiejskie. Miejsce ekskrementu jest na roli. Na powietrzu, w wi-
dzialnym obiegu, nie zaœ zamkniêtych instalacjach podziemnych. Dopóki nie-
czystoœci znajdowa³y siê na swoim miejscu, zatem zgodnie z antropologiczn¹
formu³¹ Mary Douglas nie zaburza³y porz¹dku, a „³opaty i musku³y cz³owieka”
starcza³y za rzeczy czyszcz¹ce, dopóty kwestia usuwania fekaliów w najmniejszej
mierze nie by³a problemem dla spo³ecznoœci warszawskiej:

3. BECZKA CZY SP£UCZKA? MIASTO I SPOLECZNOŒÆ WARSZAWSKA... 179

377
377 Zob.: Georg Simmel, Mentalnoœæ mieszkañców wielkich miast, [w:] ten¿e, Most i drzwi. Wybór esejów,
t³um. Ma³gorzata £ukasiewicz, Warszawa 2006, s. 115–116.
378
378 F.R. Rolnik Nadwiœlañski, Kanalizacja m. Warszawy..., s. 23–24.
379
379 Tam¿e, s. 20.



S³awny minister Palmerston, gani¹c w parlamencie angielskim wypuszczanie nawozów
kloacznych do kana³ów, powiedzia³: „b³oto ka¿de jest nieczystoœci¹, póki le¿y na nie-
w³aœciwym miejscu. Miejscem w³aœciwem dla nieczystoœci miejskich jest rola. Wierzaj-
cie mi, ¿e wiele pracy i trosk uby³oby nam, gdybyœmy mogli raz ju¿ dojœæ do tego dobrze
zrozumianego interesu w³asnego, a¿eby wsie ¿ywi³y miasta, a miasta u¿yŸnia³y pola
wiejskie”380.

Rolnik nie domaga siê bynajmniej utworzenia pod miastem pól irygacyjnych.
Takie rozwi¹zanie bra³ po rozwagê sam Lindley; kiedy w przysz³oœci œcieki za-
czê³yby zagra¿aæ stanowi sanitarnemu Wis³y, miasto przesta³oby kierowaæ je bez-
poœrednio do rzeki, a zaczê³o odprowadzaæ na „¿yzne pola” wytyczone na Biela-
nach381. Pola irygacyjne jednak zajê³yby zbyt ma³¹ powierzchniê, ¿eby przetworzyæ
zawartoœæ wszystkich do³ów kloacznych w Warszawie, przez co „bogactwo nawo-
zowe” uleg³oby zaprzepaszczeniu. Rolnik Nadwiœlañski proponuje wiêc zacho-
wanie pe³nej „cyrkulacji” ekskrementu, rozwo¿enia nieczystoœci w beczkach naj-
dawniejszym, „chrzeœcijañskim” sposobem.

Jednak¿e uczeni chrzeœcijañscy dostatecznie ju¿ dowiedli, ¿e owe pola tak gorliwie
reklamowane przez specyalistów ¿ydowskich w prasie zale¿nej, nie s¹ w stanie prze-
trawiæ szybko ekskrementów na sole p³odotwórcze, dla ma³ej rozleg³oœci, w stosunku
do ogromnej iloœci otrzymanych œcieków kana³owych; a przez to marnuj¹ bogactwo
nawozowe równie¿ jako os³awiona kanalizacya sp³awna; prócz tego zatruwaj¹ okolice

Strona tytu³owa broszury
antykanalizacyjnej z 1900 r.
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miast truj¹cymi wyziewami i produkuj¹ niezdatne do u¿ytku wewnêtrznego roœliny
(jako za bardzo wybuja³e, wodniste i prêdko ulegaj¹ce gniciu)382.

A¿ cztery stronice zajmuj¹ drobiazgowe wyliczenia, w których Rolnik dowo-
dzi, ¿e „nawóz kloaczny” jest niezwykle tani383. Z ekonomicznego, gospodarskiego
punktu widzenia odchodom nale¿y siê pierwszeñstwo przed fabrycznymi nawo-
zami chemicznymi, jak równie¿ przed produktami Kompanii Otwockiej, prze-
rabiaj¹cej ekskrementy na tzw. pudrety. „Proszek otwocki” nie by³ niczym innym
jak zbytecznie udoskonalanym nawozem pochodzenia biologicznego.

A¿eby u³atwiæ gospodarstwom wiejskim po³o¿onym w paru milach od Warszawy, ra-
cyonalne zu¿ytkowanie nieczystoœci kloacznych, technologia rolnicza zaczê³a wyrabiaæ
w okolicach miasta z mchów butwiej¹cych, materya³ desinfekcyjny tak zwany „proszek
otwocki”, który sypany do ustêpów w miarê przybywania odchodów jak najdok³adniej
absorbowa³ czêœci p³ynne w kompost sypki i bezwonny, bogaty w sole azotowe i fos-
forany [...]384.

Skoro cz³owiek produkuje rocznie oko³o stu funtów (tj. czterdziestu kilo)
„kalorycznej” od¿ywki dla gleby, ¿al j¹ zmarnowaæ, do czego jednak zmusi mie-
szkañców Warszawy likwidacja beczek i do³ów kloacznych oraz wymóg instalo-
wania w domach klozetów sp³ukiwanych nadwy¿kami wody z komunalnego wo-
doci¹gu.

Jak objaœnia Rolnik Nadwiœlañski, fekalia dodatnio zmieniaj¹ w³aœciwoœci
gleby. Proces ten obywa siê bez udzia³u „kapitalizmu” oraz pouczeñ „pismaków”.
Poniewa¿ nawóz kloaczny obfituje w „cieplik” i „wilgoæ”, u¿yŸnia pola w sposób
bez ma³a cudowny:

[...] przy u¿yciu tanich i ³atwych w zastosowaniu nawozów kloacznych, ka¿de pole
wyja³owione, nawet piaski lotne, zamieniaj¹ siê szybko w niwy dziewicze z bujn¹ roœ-
linnoœci¹, bez ¿adnej instrukcyi ksi¹¿kowej, bez ¿adnego kredytu melioracyjnego, bez
¿adnej pomocy kapitalizmu, ani te¿ uczonych rad pismaków agronomicznych385.

¯eby siê upewniæ, i¿ nawozy chemiczne mog¹ daæ efekt zbli¿ony do dzia³ania
ekskrementu, trzeba by najpierw przekszta³ciæ wszystkie siedziby szlacheckie
w pola doœwiadczalne. Takiemu „poganizmowi naukowemu” Rolnik ostro prze-
ciwstawia oczywist¹ „m¹droœæ ludu”. Wiedza naukowa i nowatorstwo maj¹ prze-
graæ ze sprawdzon¹ wiedz¹ o „ekonomii ¿ycia kulturalnego”. Klozety ze sp³uczk¹
jawi¹ siê antagoniœcie kanalizacji jako rzeczy nowinkarskie i pró¿ne:

Po wszystkich drogach spieszy³y z miast wozy i beczki z nieczystoœciami na pola wiej-
skie, a¿eby napowrót stawiæ siê na targach, lecz z produktami wsi – odradzaj¹cych siê
pod dzia³aniem o¿ywczych nawozów miejskich. Miasta, pozbawiaj¹c siê cuchn¹cych
fekalii na korzyœæ kultury wiejskiej, otrzymywa³y w zamian tanie produkta spo¿ywcze.
I umacnia³ siê zwi¹zek przyrodzony wsi z miastami, producenta z konsumentem, rol-
nika z mieszkañcem miastami. I przedstawi³ siê napowrót wspania³y obraz bogactw
flory i fauny wiejskiej; – spotê¿nia³a praca ludzka na S³owiañszczyŸnie [...].

3. BECZKA CZY SP£UCZKA? MIASTO I SPOLECZNOŒÆ WARSZAWSKA... 181

382
382 F.R. Rolnik Nadwiœlañski, Kanalizacja m. Warszawy..., s. 26.
383
383 Tam¿e, s. 4–7.
384
384 Tam¿e, s. 13. Por.: Marian Gajewski, Urz¹dzenia komunalne Warszawy..., s. 109.
385
385 F.R. Rolnik Nadwiœlañski, Kanalizacja m. Warszawy..., s. 8.



St¹d to w Warszawie rolnicy i ogrodnicy, przyje¿d¿aj¹cy po nawóz, zwalniani byli od
op³aty rogatkowej, a rozporz¹dzenie takie wp³ywa³o na utrzymanie miasta w czystoœci
oraz zabezpiecza³o niwom wiejskim niewyczerpane nigdy œrodki u¿yŸniaj¹ce. Na wszyst-
kich drogach podwarszawskich roi³y siê wozy z nawozem miejskim i produktami wiej-
skimi386.

Porzucenie tradycyjnej wiedzy o oczyszczaniu doprowadzi³oby do bankructwa
okolicznych rolników, którzy – pokrzywdzeni przez wprowadzenie w Warszawie
kanalizacji ogólnosp³awnej, klozetów, zlewów i wanien – musieliby samodzielnie
produkowaæ kosztowny oborniak. Nieskorzystanie z naturalnej „dŸwigni dobro-
bytu i rozwoju kulturalnego” oznacza³oby wiêc tak¿e stratê wielu p³odów rolnych,
dostarczanych potem na targi miejskie, i likwidacjê urokliwych ogrodów tu¿ za
rogatkami.

Rolnik Nadwiœlañski nie tylko broni tu ci¹g³oœci dziedziny natury i kultury,
o jakiej nie ma mowy w prawdziwym organizmie miejskim, ale „odwieczne” w³aœ-
ciwoœci uprawnej ziemi przedstawia jako antidotum na zgubne wynalazki tech-
niczne. Przekonaniu o skutecznoœci takiego antidotum podporz¹dkowuje wywody
w za³o¿eniu specjalistyczne i poparte opiniami autorytetów, „przyrodników” prze-
prowadzaj¹cych eksperymenty. Pól nie mo¿na zatruæ fekaliami, gdy¿ ziemia, która
odradza siê cyklicznie, jednoczeœnie przerabia ekskrement na „sole p³odotwór-
cze”, unikaj¹c zaka¿enia. Zarazki rodz¹ siê natomiast w wodzie zmieszanej z nie-
czystoœci¹, dlatego nale¿y stanowczo odrzuciæ ideê sp³ukiwania:

Doœwiadczenia naturalistów wyjaœni³y jeszcze ten wa¿ny fakt, ¿e zarazki chorobo-
twórcze natychmiast gin¹, wrzucone w œwie¿e ekskrementy ludzkie, jako posiadaj¹ce
w³asnoœci gryz¹ce, przez zawartoœæ wielkiej iloœci amoniaku alkalicznego; a staj¹ siê
zdobycz¹ wymoczków kloacznych, gdy pogr¹¿ono takowe w nieczystoœciach w stanie
przegni³ym, gdzie amoniak zamieni³ siê w sole azotowe, obojêtne pod wp³ywem po-
wietrza; przeciwnie te¿ zarazki szybko rozmna¿aj¹ siê, wpuszczone do wody przy letniej
temperaturze i zanieczyszczonej miazmatami nawozowemi387.

Klozetowa sp³uczka to prawdziwe Ÿród³o niebezpieczeñstwa. Podczas gdy
wozy, którymi ch³opi zwolnieni niegdyœ z podatku rogatkowego wywozili miejski
brud, tworzy³y niemal wzór czystoœci, kanalizacja zamiast polepszaæ atmosferê za-
pachow¹ miasta jedynie wyzwala „gazy cuchn¹ce” i zatruwa rzeki lepkimi i kleis-
tymi substancjami388. Przeobra¿enie Wis³y w szambo, „rezerwuar cuchn¹cej zgni-
lizny”, przyczyni³o siê do upadku „kwitn¹cego po³owu jesiotrów”:

Jesiotr, z zwyczajnego i taniego artyku³u ¿ycia ludnoœci, sta³ siê rzadkoœci¹ muzealn¹,
drogim przysmakiem gastronomii, dostêpnym tylko dla Rotszyldów warszawskich,
a tani i skuteczny nawóz miejski przepad³ w obrêbie miasta lub w bezdnach Ba³tyku389.

„Odór specyficzny nieczystoœci” nie ewokuje w broszurze Rolnika Nadwiœ-
lañskiego ¿adnych wyobra¿eñ negatywnych, bowiem jest zupe³nie naturalny,
„tuto-miejski”, jak pisa³ Henryk Sienkiewicz. Wed³ug Rolnika:
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O zupe³nej nieszkodliwoœci dla ludzi, nieczystoœci kloacznych, œwiadczy zdrowie kwit-
n¹ce robotników, zajmuj¹cych siê specyalnie oczyszczaniem ustêpów i rolników pod-
miejskich, u¿ywaj¹cych przewa¿nie nawozów ludzkich, nawet w czasie grasowania
chorób epidemicznych. I gdzie¿ tu przypuszczaæ istnienie mikrobów chorobotwórczych
– chyba wymarzonych w pustych g³owach pismaków brukowych lub przewrotnych
mózgach ludzi z³ej woli.
Wœród nawozu i siana, wœród bydl¹t i prostaczków Odwieczna M¹droœæ nawiedzi³a
ludzkoœæ, zrujnowan¹ przez teorye i doktryny czystego rozumu [...]390.

Wieœ nieczystoœciami oddycha³a zawsze, a zdrowotnoœæ ch³opów nie cierpia³a
z powodu woni i gazów wydzielaj¹cych siê z kompostu. Odwo³anie do biblijnej
historii o narodzeniu Pañskim tylko umacnia autora w przekonaniu, ¿e swojski,
zdrowy „zapaszek” towarzyszy cz³owiekowi „od za³o¿enia œwiata”. Jezus przyszed³
na œwiat w „zabagnionej”, odra¿aj¹cej stajence. Natomiast zarazki s¹ wymys³em
zwyrodnia³ej kultury miasta. „Cywilizacja wielkomiejska” przeczy naturze. Za
przyk³ad takiej wielkomiejskiej „zabawy nierozumnej” mia³by s³u¿yæ Pary¿. O „roz-
rzutnoœci” tamtejszej sieci kana³ów, bêd¹cej poœmiewiskiem dla zdrowego „chiñ-
skiego wieœniaka” Rolnik Nadwiœlañski znad Wis³y dowiaduje siê z Nêdzników
„nieœmiertelnego” pisarza Hugo391.

Miasto wdaje siê w konszachty z obcymi, z „ajentami kapitalizmu”, czyli „bez-
kulturalnego biurokratyzmu”. Si³y wrogie „postêpowi naturalno-chrzeœcijañskie-
mu” przeciwnik Starynkiewicza i „kulturnika germañsko-¿ydowskiego Lindleja”
uto¿samia z judaizmem, szarlataneri¹ i polityk¹ Kulturkampfu392. Rolnik Nadwiœ-
lañski, usi³uj¹c zdezawuowaæ sp³ukiwanie „nawozów kloacznych”, marnotrawne
wpuszczanie ich do Wis³y, dopatrzy³ siê w kanalizacji ogólnosp³awnej spisku ¿ydo-
wsko-semickiego. Jeœli podziemne kana³y, którymi kr¹¿¹ ekskrementy, nale¿¹ do
porz¹dku cywilizacji „talmudyczno-materialistycznej”, po zdemaskowaniu spis-
kowców S³owiañszczyzna powinna pozostaæ rolnicza, zanegowaæ „kulturê fabrycz-
no-kanalizacyjn¹”393. Miasta opanowa³a nieczystoœæ, poniewa¿ dopuœci³y w swo-
ich granicach do rozkwitu przemys³u, napêdzaj¹cego zyski przebieg³ym „handel-
som”. Tylko w mieœcie, gdzie sedesy i rury zast¹pi³y beczki oraz naczynia wy-
gódkowe, po ulicy snuj¹ siê wyzuci z maj¹tków w³óczêdzy.

Przywo³ujê tekst og³oszony w roku 1900. W tym samym czasie, od koñca lat
dziewiêædziesi¹tych XIX w., w Rosji, o której Rolnik Nadwiœlañski zdaje siê wie-
dzieæ niema³o, trwa kolporta¿ Protoko³ów Mêdrców Syjonu. Piœmiennictwo spisko-
we, dostarczaj¹ce rzekomych dowodów na uknute przez ¯ydów przejêcie w³adzy
nad œwiatem, umiejêtnie wykorzystywano w Cesarstwie Rosyjskim do dyskre-
dytowania opozycji politycznej i zwolenników liberalizmu. Anonimowy F.R. Rol-
nik Nadwiœlañski u¿y³ zaœ charakterystycznego motywu z tej literatury do skom-
promitowania kanalizacji ogólnosp³awnej w Warszawie. Jak wolno s¹dziæ, wy-
godn¹ przes³ankê znalaz³ w protokole dziewi¹tym, w którym dzia³aniami spisko-
wymi objêto miejskie instalacje podziemne. „Tunele podziemne” maj¹ byæ wsadzo-
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ne w powietrze w przypadku, gdyby spisek ¿ydowski zosta³ przedwczeœnie zde-
maskowany przez gojów394.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e punkt dziewi¹ty Protoko³ów Mêdrców Syjonu
wpisuje siê w szeroki kr¹g dzie³ mitologizuj¹cych „dolne miasto” jako lêgowisko
z³a czy te¿, bardziej ogólnie, niesamowitoœci, podejrzanych ludzkich dzia³añ, al-
ternatywnych form ¿ycia spo³ecznego i politycznego. Z obrazem nieczystych, nie-
bezpiecznych kana³ów mo¿na zetkn¹æ siê, siêgaj¹c do najbardziej mrocznych po-
k³adów ludzkiej podœwiadomoœci lub po podrêczny repertuar „archetypów”. Wœród
„podziemnych” przekazów znajduj¹ siê i dzie³a artystyczne, takie jak Nêdznicy
Wiktora Hugo, i legendy miejskie o zwierzêtach domowych b¹dŸ niechcianych
przez w³aœcicieli zwierzêtach egzotycznych, których pozbyto siê, wrzucaj¹c do je
sedesu. Do wyobra¿eñ o krokodylach p³ywaj¹cych w rurach kanalizacyjnych od-
wo³uj¹ siê wspó³czeœnie twórcy i mened¿erowie kultury popularnej, którzy powo-
³ali do istnienia m.in. zmutowane w podziemiach wielkiego amerykañskiego mia-
sta wojownicze ¿ó³wie ninja395.

Kultura popularna przynosi ci¹gle nowe przyk³ady mitologizowania miejskiej
kanalizacji396. „Wpuszczony w kana³” (Flushed away „spuszczony do odp³ywu”) to
tytu³ familijnego filmu animowanego, który wszed³ na ekrany warszawskich kin
tu¿ przed Miko³ajkami (na pocz¹tku grudnia 2006 r.). „Szczury w kana³ach. Ra-
czej nie brzmi to jak coœ, co nadaje siê dla dzieci. A jednak” – mo¿na by³o
przeczytaæ w zachêcaj¹cej zapowiedzi opublikowanej w bezp³atnym sto³ecznym
dzienniku „Metro”, „periodyku warszawskiej ulicy”. Jej autorka, Maja Staniszew-
ska, zapewnia³a, ¿e w œwiecie przedstawionym w brytyjsko-amerykañskim filmie:

[...] podziemny Londyn bardzo przypomina swój s³ynny odpowiednik. W kana³ach,
które zaczêto budowaæ po Wielkim Smrodzie z 1858 roku, szczury odtworzy³y najbar-
dziej charakterystyczne miejsca Londynu. Z tym, ¿e zbudowa³y je z tego, co mia³y pod
rêk¹397.

Tymczasem warszawskie „tunele podziemne” zosta³y podczas drugiej wojny
œwiatowej wy³¹czone z najczêœciej spotykanych (fantastycznych, posêpnych, dwu-
znacznych) przedstawieñ miejskiego „do³u”. Dzieje Powstania Warszawskiego
przeobrazi³y kana³y warszawskie w przestrzeñ „martyrologii narodowej”. Tak¿e
Donald Reid w pracy o paryskich kana³ach i kanalarzach wspomina film Andrzeja
Wajdy Kana³398. Zrekonstruowany fragment jednego z kana³ów œciekowych, w któ-
rych obcemu okupantowi stawia³a opór Podziemna Warszawa, jest dziœ kluczo-
wym eksponatem w Muzeum Powstania Warszawskiego. A dziwnym zbiegiem
okolicznoœci w obecnych sto³ecznych „tunelach podziemnych” panuje zdumie-
waj¹cy porz¹dek. Stacje warszawskiego metra wydaj¹ siê wci¹¿ „pielêgnowane”,
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nadzorowane i zabezpieczone przed latrynaliami, inwazj¹ nieczystoœci fizycznych,
a pasa¿erowie respektuj¹ rzadki „dostatek” schludnoœci. Od uruchomienia w roku
1995 metro nie przestaje zalecaæ siê do mieszkañców miasta swoj¹ „œwie¿oœci¹”,
w czym te¿ pozytywnie odró¿nia siê na tle zachodnioeuropejskich instalacji „ko-
lejek podziemnych”. Warszawskie podziemia nie przypominaj¹ jakiegokolwiek
„hadesu”; przeciwnie, zawieraj¹ in¿ynieryjne pere³ki, wy³¹cznie „lirykê cywili-
zacji”.

Legendy miejskie, jak pokaza³ stosunkowo niedawno folklorysta Dionizjusz
Czubala, nie maj¹ ani pochodzenia narodowego, ani ustalonej metryki, za to maj¹
„niejedno ¿ycie”399. Powracaj¹ce w urban legends, w¹tki epidemiologiczne nale¿y
wiêc traktowaæ jako konstytuuj¹ce ten gatunek. Pojawienie siê w Warszawie „ob-
cych” budowniczych, co prawda, pobudza³o spo³eczn¹ wyobraŸniê do ³¹czenia
z kana³ami postêpków kryminalnych, jednak pó³ wieku póŸniej „zepchniêcie do
podziemia” niebezpiecznych dzia³añ doczeka³o siê uzasadnienia moralnego. To
„dolne miasto” w miejsce przestêpców i odstêpców opanowali obroñcy, uczest-
nicy Powstania Warszawskiego.

Rolnik Nadwiœlañski tymczasem, skojarzywszy realizowany projekt skanalizo-
wania Warszawy z „podziemnym spiskiem”, siêgn¹³ po argumenty potoczne, nie-
godziwe i oszczercze, za to w Polsce na prze³omie XIX i XX w. „fortunne”, niepo-
zbawione spo³ecznego rezonansu. Przypomnê, ¿e nawet Starynkiewicz na znak
irytacji cyklem zgryŸliwych artyku³ów „Przegl¹dowi Tygodniowemu” wypomnia³
raz „¿ydowskoœæ”. Niepodobieñstwem siê wydawa³o, ¿eby ¯ydzi dla dobra spo-
³ecznego mogli d¹¿yæ do oczyszczania miasta. Skoro ludnoœæ ¿ydowska odznacza
siê niechlujstwem, zaniedbaniem siebie samych, „cyrku³u nalewkowskiego” i w³as-
nych mieszkañ, ¯ydzi nie mogliby skutecznie i do tego bezinteresownie zadbaæ
o miasto. Wiedza codzienna przeciêtnego mieszkañca Warszawy ostrzega³a przed
„¿ydowskim ba³aganem” i interesownoœci¹. Antysemityzm osta³ siê jako w³aœci-
wie jedyne wspólne has³o zró¿nicowanej spo³ecznoœci warszawskiej. Rolnik Nad-
wiœlañski wykorzysta³ to has³o w s³usznej w swoim przeœwiadczeniu sprawie
publicznej. Jego ostentacyjny antysemityzm by³ w zasadzie wezwaniem do zwarcia
szeregów, pretekstem do organizowania oporu wobec rodz¹cej siê obcej cywiliza-
cji naukowo-technicznej. Wszak i Lindley, i Starynkiewicz reprezentowali „obce
wp³ywy”, lecz z pochodzenia nie byli ¯ydami. Trzeba te¿ zwa¿yæ na paradoks, ¿e
Sienkiewicz, powielaj¹c ów stereotyp w swojej twórczoœci felietonowej, widzia³
w ludnoœci ¿ydowskiej opornych wobec zmian, a nie grupê spiskow¹.

U Rolnika na wyobra¿eniu „spisku w kana³ach” wznosi siê wiêksza kon-
strukcja krytyczna. WypowiedŸ tworzy obronê wywózki fekaliów beczkami na pola
podwarszawskie. Jest przemyœlana, a jej retoryczn¹ strukturê podpiera okreœlo-
nego typu wiedza o latrynaliach. Od systemu oczyszczania miasta oczekuje siê,
¿eby nieczystoœæ fizyczna „kr¹¿y³a”, jak to dzia³o siê w mieœcie bêd¹cym zamk-
niêt¹ i zwart¹ sfer¹, ograniczon¹ do siebie samej i najbli¿szego przedmieœcia400.
Jak Edwin Chadwick, sprawca skanalizowania Londynu, na forum parlamentu
brytyjskiego nawo³ywa³, by „zmusiæ smoka do po³kniêcia w³asnego ogona”, tak
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Rolnik chce przekonaæ, ¿e Warszawa i okolice (przedmieœcia) to zamkniêty obieg
– organizm, z którego nic siê nie wydobywa, system w sposób naturalny „od
za³o¿enia miasta” radz¹cy sobie z fizjologicznymi funkcjami „metropolii”401.

Rolniczy, zdecydowanie „podmiejski” charakter mia³y równie¿ za³o¿enia pro-
jektów in¿ynierskich prezentowanych w uznanym periodyku „Przegl¹d Technicz-
ny”. Aleksander Sadkowski na przyk³ad w d³ugim, trzydziestostronicowym arty-
kule postulowa³ stworzenie kanalizacji – jak to okreœla³ – odœrodkowej:

Uznawszy za niew³aœciw¹, w swych nastêpstwach bardzo uci¹¿liw¹, a w rozwiniêciu
dla wzrastaj¹cego miasta niezmiernie trudn¹ kanalizacjê jednokierunkow¹, opart¹ na
sprowadzaniu wszelkich nieczystoœci do jednego punktu kana³ami zbieraj¹cymi siê do
jednego lub dwóch kana³ów pierwszorzêdnych, uwa¿amy natomiast kanalizacjê, jeœli j¹
tak mo¿na nazwaæ, odœrodkow¹, czyli wielokierunkow¹, za najodpowiedniejsz¹, naj-
tañsz¹ i najw³aœciwsz¹ w obecnym czasie402.

Kanalizacja „najtañsza i najw³aœciwsza w obecnym czasie” polega³aby na iry-
gacji podziemnej zim¹, a powierzchniowej latem. Utworzenie instalacji potrzeb-
nych do tego celu nie by³oby zbyt drogie, gdy¿ miejscowi budowniczowie zasto-
sowaliby rury o ma³ych, „ekonomicznych” przekrojach, znacznie mniejszych ni¿
w projekcie Lindleya, i p³ytko zakopali je pod ziemi¹. Wielokierunkowoœæ ozna-
cza³aby przy tym zdecentralizowanie systemu: „rozdzia³ obszarów odprowadzania
nieczystoœci”, podzia³ miasta na strefy. Nawóz trafi³by na pola za czterema ro-
gatkami: marymonck¹, belwedersk¹, wolsk¹ i czerniakowsk¹. Ka¿da dzielnica tym
samym zosta³aby przypisana do jednego z „folwarków irygacyjnych”.

Inny pomys³owy in¿ynier, Jan KoŸniewski, proponowa³ przerzucenie wszyst-
kich œcieków z lewobrze¿nej Warszawy dwoma kolektorami na Pragê i dalej trans-
portowanie nawozów na pola znajduj¹ce siê w odleg³oœci dziewiêciu kilometrów
od Saskiej Kêpy. Taki system wymaga³ zaopatrzenia kolektorów umieszczonych
pod dnem Wis³y w skomplikowane, drogie syfony. In¿ynier KoŸniewski mia³ na
wzglêdzie jednak przede wszystkim zyski „ekologiczne” w postaci zachowania
„autarkii” w rozwijaj¹cym siê mieœcie Warszawie dziêki jak najbardziej natural-
nemu oczyszczaniu403.

W porównaniu z propozycjami Sadkowskiego i KoŸniewskiego wspomniany
ju¿ przeze mnie projekt in¿ynierów Majewskiego, Spornego i Surzyckiego przed-
stawia³ siê jako realistyczny, gotowy do wdro¿enia. Jak mo¿na by³o w 1879 r.
przeczytaæ w recenzji Feliksa Kucharzewskiego, „nie tylko sw¹ ca³oœci¹, ale i wy-
studiowaniem pojedynczych czêœci” powinien pos³u¿yæ za podstawê prowadzo-
nych w Warszawie robót podziemnych. Trzej polscy in¿ynierowie twierdzili, ¿e
zaprowadzenie kanalizacji angielskiej nie wyklucza irygacji pól podmiejskich. Cen-
ne w ich propozycji jest spostrze¿enie, i¿ uzbrojenie miasta poci¹gnie za sob¹
odró¿nienie fekaliów od œmieci. Kucharzewski wy³uszcza:
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Odnoœnie do b³ota i œmieci miejskich, w systemie francuskim odprowadzanych ka-
na³ami a w angielskim zbieranych wprost z ulicy, co wp³ywa na zmniejszenie poprzecz-
nego wymiaru kana³ów, to projektodawcy przez wzgl¹d na ma³¹ w ogóle szerokoœæ ulic
Warszawy uwa¿ali za najstosowniejsze przyj¹æ, i¿ wszelkie deszcze i roztopy z po-
wierzchni ca³ego miasta oraz œcieki domowe i fabryczne pochodz¹ce z u¿ytkowania
wody, odprowadzane bêd¹ kana³ami – a b³oto i œmieci miejskie maj¹ byæ uprz¹tane
innym sposobem. Co siê zaœ tyczy zbierania odchodów ludzkich, pozostawiaj¹c miastu
obranie sposobu jaki w tym celu uzna dla siebie za najdogodniejszy, proponowali jednak
ze swej strony zaprowadzenie w Warszawie waterklozetów i wpuszczanie odchodów
do kana³ów, sk¹dby takowe w miarê przedstawiaj¹cych siê potrzeb mog³y byæ w ka¿dym
razie obracane na u¿ytek rolnictwa a nawet jako p³ynne z wiêksz¹ jeszcze korzyœci¹ ni¿
suche pudrety. Zaznaczali, ¿e tym sposobem usuwaæby by³o mo¿na nieczystoœci naj-
prêdzej i najtaniej, zwalniaj¹c w³aœcicieli domów od zachodów i ciê¿aru materyalnego
a wszystkich mieszkañców od najdotkliwszej plagi dla ich zdrowia404.

Przedtem podzia³ na odchody i odpady nie by³ tak wyraŸny. Wed³ug Józefa
Polaka, w sk³ad œmieci „ulicznych” wchodzi³ ka³ zwierzêcy, a tak¿e m.in. kurz,
sadza czy – przy nieregularnej wywózce odpadków – œmieci „domowe”:

Œmiecie uliczne powstaj¹ ze zu¿ytego materja³u bruku, z ka³u zwierz¹t, z ziemi pocho-
dz¹cej z fug bruku, z ró¿nych przedmiotów przypadkowo rozsypywanych, z sadzy opa-
daj¹cej z kominów, z cz¹stek roœlin, przewa¿nie z liœci drzew plantacji miejskich, niedo-
pa³ków papierosów i t. p.
Przy nieuregulowanem nale¿ycie usuwaniu odpadków miejskich i domowych, œmiecie
domowe poczêœci wchodz¹ do sk³adu ulicznych. Zreszt¹ w hygjenie miejskiej usuwanie
jednych i drugich posiada liczne punkta zetkniêcia. Do œmieci domowych zaliczaj¹ siê
odpadki gospodarstwa domowego, resztki pokarmów, obie¿yny, popió³, zu¿yte papiery,
pude³ka i puszki metalowe, ga³gany nieu¿yteczne, œrodki opatrunkowe zu¿yte i t. p.
Bezpoœrednia szkodliwoœæ œmieci pochodzi od tworzenia siê z nich kurzu, czyli py³u
ulicznego [...]405.

Higienista przytacza badania in¿yniera Szczeniowskiego, przeprowadzone ju¿
po za³o¿eniu kanalizacji, który „zbada³ w warszawskiej pracowni miejskiej sk³ad
zawartoœci œmietników warszawskich” i przekona³ siê, ¿e wœród œmieci z domu
nieskanalizowanego znajdowa³o siê wiêcej „czêœci ziemistych z domieszk¹ drob-
nych, roœlinnych i mineralnych” (35 w 100 czêœciach na wagê) ani¿eli w odpa-
dach z domu skananalizowanego (14 w 100 czêœciach na wagê)406. W starym sys-
temie oczyszczania nie mia³o to jednak wielkiego znaczenia, gdy¿ na pola pod-
miejskie zarówno nieczystoœci sta³e, jak i nieczystoœci p³ynne wywo¿ono jednako-
wym sposobem, zw³aszcza ¿e niektóre kloaki urz¹dzano po prostu na podwórzo-
wych zwa³ach œmieci.

Feliks Kucharzewski, in¿ynier miejski, mia³ jednak œwiadomoœæ, ¿e William
Lindley jest za powa¿nym w œwiecie autorytetem, a¿eby przy pomocy argumentów
wyjêtych ze sfery spo³ecznych wyobra¿eñ zakwestionowaæ generaln¹ ideê tech-
niczn¹ jego przedsiêwziêcia. W przeciwieñstwie do Rolnika Nadwiœlañskiego nie
krytykuje „kanalizacji odp³ywowej”. Z jednej strony potwierdza, ¿e plan robót
rozpoczynanych w mieœcie zosta³ dobrze obmyœlony, z drugiej jednak podkreœla
mocno, ¿e propozycja zespo³u polskich projektantów zas³uguje na wy¿sz¹ ocenê:
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[...] przyznaæ wypada, ¿e sporz¹dzony przez Lindley’a przedwstêpny projekt kanalizacji
w mniejszym stopniu jeszcze, ni¿ przedwstêpny projekt wodoci¹gu, kwalifikuje siê do
przyjêcia za wy³¹czn¹ podstawê przy uk³adaniu projektu wykonawczego. Najnowsze
i najlepiej opracowane projekty in¿ynierów Majewskiego, Spornego i Surzyckiego, win-
ny tu byæ najprzód uwzglêdnione407.

Chc¹c jakoœ przes¹dziæ o odrzuceniu „projektu angielskiego”, Kucharzewski
roztacza wizjê dramatycznego zepsucia miejskiego powietrza przez sieæ kana³ów
i kolektorów t³ocz¹cych œliskie i lepkie substancje. Lindleya mia³by przeto zdys-
kwalifikowaæ „przemilczany” b³¹d, pope³niony przy ustalaniu tempa przep³ywu
fekaliów i ich iloœci, wskutek czego nieczystoœci fizyczne „osiadaæ bêd¹ na od-
sepiskach Wis³y, zatruwaj¹c powietrze”. Zaprojektowane kana³y nie s¹ zatem
w stanie zapewniæ nale¿ytego odwodnienia miasta, a na dodatek podczas ulew-
nych opadów deszczu zanieczyszcz¹ koryto rzeki pod miastem.

Przyjmuj¹c tok rozumowania Donalda Reida, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e po-
mys³odawcy tego rodzaju zastêpczych „technologii” oczyszczania, podobnie jak
Rolnik Nadwiœlañski wprowadzaj¹c wyobra¿enie doskona³ego „pola nieczystoœci”,
na którym powstaje nawóz wzbogacaj¹cy naturê i cz³owieka, a przy tym „wszyst-
kie” ludzkie kieszenie, popadli w swoist¹ „tragikomiczn¹ sublimacjê” niebez-
pieczeñstw „wydzielaj¹cych siê” z rur i domowych sedesów. Jak pisze Reid:

[...] zagro¿enie, które spo³eczeñstwo przedstawia sobie jako powa¿ne, zostaje prze-
kszta³cone we wsparcie dla (agro)kultury. Ukryte miejskie œcieki nie prowadz¹ dlatego
do tragedii, lecz do komedii: na nawo¿onej œciekami roli miasto zostaje pogodzone
z wiejskim krajobrazem408.

Pojawienie siê higieny publicznej i technologii sanitarnych zbudzi³o bowiem
spo³eczn¹ podœwiadomoœæ, która w warunkach, jak powiedzia³aby Mary Douglas,
„ma³ej grupy” by³a t³umiona, trzymana na wodzy przez „totalizuj¹cy” wzór kul-
tury i system spo³eczny kompletny w najdrobniejszych szczegó³ach. „Zagro¿enie
kanalizacj¹” rodz¹ca siê „spo³ecznoœæ wielkomiejska” i przemys³owa próbowa³a
usun¹æ przy pomocy sublimacji. Dominique Laporte proces sublimowania za-
nieczyszczeñ miejskich interpretuje poprzez analogiê do opisanych przez Freuda:
zasady rzeczywistoœci i zasady przyjemnoœci. Mimo ¿e nadrzêdnym celem cywili-
zacji jest rozwój, podporz¹dkowanie sobie œrodowiska (rzeczywistoœæ), cywilizacja
kieruje siê ponadto „ekonomiczn¹” wygod¹ (przyjemnoœæ). Poniewa¿ odpadki
nigdy nie zostan¹ w ca³oœci wch³oniête przez œrodowisko – nie znikn¹ z rze-
czywistoœci, a co wiêcej, nieczystoœæ jest uwiêziona miêdzy dwoma przeciwstaw-
nymi zasadami, nale¿y postêpowaæ tak, by wydzielony uprzednio brud powróci³
do metabolizmu spo³ecznego, ale w formie wysublimowanej409.

Protest Rolnika Nadwiœlañskiego, jak te¿ alternatywne projekty kanalizacji
warszawskiej, poœwiadczaj¹ istnienie wiedzy odwzorowuj¹cej w kategoriach ¿ycia
miejskiego obraz cia³a zamkniêtego, szczelnego. Poza mechanizmem sublimacyj-
nym ujawnia siê tu wiêc dziewiêtnastowieczny organicyzm, w myœl którego mia-

188 Czêœæ druga. STUDIA Z HISTORII KULTURY MIASTA

407
407 Zob.: Feliks Kucharzewski, Wodoci¹g i kanalizacja w Warszawie. II. Projekt Lindley’a (b. Kanalizacja),
„Przegl¹d Techniczny” 1879, z. 9.
408
408 Zob.: Donald Reid, Paris Sewers and Sewermen..., s. 4.
409
409 Dominique Laporte, History of Shit, s. 14–15.



sto przypomina cia³o: jest organizmem b¹dŸ uk³adem. Taki uk³ad winien byæ
zorganizowan¹ wewn¹trz ca³oœci¹, a wiêc dobrze „ograniczony” i „odgraniczony”.
Kanalizacja Lindleya zaœ wydawa³a siê systemem „porowatym”. Dlatego przez
nieszczelne kana³y, ³atwo ulegaj¹ce awarii, a wiêc „otwarciu”, mog³oby przedrzeæ
siê do miasta „niebezpieczeñstwo”. Tak jak z³e, które w kulturze tradycyjnej
przenika³o przez granice, anatomiczne otwory cia³a. Czart wchodzi odbytem –
przypomina etnograf Zbigniew Libera410. Ale skoro kana³y to „odbyt” miasta, to
z „kiszek” Warszawy, jak ze s³abych punktów struktury kultury tradycyjnej, mog¹
niecnie wydostaæ siê obrzydliwe nieczystoœci, obœlizg³e substancje.

Z pogl¹dem, ¿e nowe zasady oczyszczania oznaczaj¹ wielkie marnotrawstwo,
w 1888 r. zgadza³ siê Jan Gotlib Bloch. PóŸniejszy kandydat do pokojowej Nagrody
Nobla utrzymywa³, ¿e zawartoœæ ludzkich odchodów stanowi „mierzwê najwy-
borniejszego gatunku”411. Przypomina³ tak¿e, ¿e zmiany nastêpuj¹ce w kulturze
sanitarnej nie zwalniaj¹ mieszczan z troski o nawo¿enie pól na podmiejskiej wsi
oraz dobro rolników, którzy aprowizuj¹ Warszawê w p³ody rolne:

[...] punkta widzenia musz¹ tu byæ naturalnie, dopóki nie ma sta³ych zasad, ró¿ne.
Strona, poci¹gaj¹ca do p³acenia podatku, inaczej zapatruje siê na sprawê, ani¿eli admi-
nistracya dekretuj¹ca bez dostatecznych danych o mo¿liwoœci wykonania. W³aœcicieli do-
mów inaczej dotyczy ten przedmiot, ani¿eli policyi. Rolnik podmiejski, widz¹c utratê na-
wozu, zapatrywaæ siê musi inaczej, ani¿eli s³u¿ba zdrowia, jeden tylko punkt uwzglêd-
niaj¹ca, a mianowicie najdoskonalsze warunki higieniczne412.

Jan Gottlieb Bloch (1836–1903)
(ze zbiorów Fundacji Blocha)
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Jednak Bloch w odró¿nieniu od nieznanego z nazwiska Rolnika Nadwiœlañ-
skiego nie myœla³ zabieraæ g³osu anonimowo. Przeciwnie, swój G³os w kwestii
kanalizacyi Miasta Warszawy i ³¹czenia nieruchomoœci z kana³ami popar³ niema³ym
autorytetem w³asnym i ca³ego swojego otoczenia413. Bez w¹tpienia by³ to g³os
mocno s³yszalny. Nale¿a³ do osobistoœci, z którymi Sokrates Starynkiewicz musia³
siê liczyæ414. Zreszt¹ prywatnie Starynkiewicz ceni³ Blocha. Ten zaœ by³ biznesme-
nem formatu europejskiego, a nie tylko lokalnym inwestorem. Nie ograniczy³
swojej dzia³alnoœci do obszaru Królestwa Polskiego, œwietnie radzi³ sobie w g³êbi
Rosji. Infrastruktur¹ kolejow¹ zarz¹dza³ imperialnie: od Grajewa po Odessê.

Jan Gotlib Bloch, jak na bolesny wiek XIX i pochodzenie z rodziny ¿ydowskiej bêd¹cej po powstaniu
listopadowym w tarapatach ekonomicznych, zrobi³ karierê wprost osza³amiaj¹c¹. Od stanowiska
zwyk³ego goñca w kantorze bankowym przedsiêbiorcy Henryka Toeplitza wspi¹³ siê na wy¿yny
sukcesów finansowych. Nie zaniedbywa³ przy tym pracy intelektualnej. Zostawi³ po sobie pomniko-
we, a¿ piêciotomowe dzie³o Przysz³a wojna pod wzglêdem technicznym, ekonomicznym i politycznym
(1898), nazwane przez potomnych „bibli¹ pacyfizmu”415. Niezale¿nie od tego, w jakim œwietle stawia
go zajête stanowisko w sprawie oczyszczania Warszawy, by³a to postaæ niezmiernie wa¿na dla swojej
epoki. Bloch to przede wszystkim niedoceniany dotychczas rywal Leopolda Kronenberga. Kupiec
i finansista, cz³owiek trzeŸwo st¹paj¹cy po ziemi. Pomys³odawca reformy warszawskiej gie³dy ku-
pieckiej, wieloletni prezes gie³dy. Twórca Biura Statystycznego i wspó³twórca Banku Handlowego
w Warszawie. Autor prac naukowych z zakresu statystyki i ekonomii. Organizator Towarzystwa
Kredytowego Warszawskiego; jego dom bankowy z pocz¹tku u¿ycza³ towarzystwu kapita³u. Bloch
zas³u¿y³ siê tak¿e jako pionier in¿ynierii kolejowej. „Król kolei ¿elaznych” uczestniczy³ w wielu
ofertach na budowê po³¹czeñ kolejowych na terenie Królestwa Polskiego. W ekspresowym tempie
wybudowa³ m.in. kolej dêbliñsk¹ (któr¹ podró¿owa³ Stefan ¯eromski) i ³ódzko-fabryczn¹ (z £odzi
do styku z kolej¹ warszawsko-bydgosk¹). Mo¿na by powiedzieæ, ¿e o ile z profesji Bloch by³ przed-
siêbiorc¹, typowym kapitalist¹ z prze³omu XIX i XX w., to z temperamentu – „osobistoœci¹”. Bloch
zrobi³ dla Warszawy wiele. Zgromadzony przezeñ ksiêgozbiór, licz¹cy 10 tys. tomów, otrzyma³a
w darze Biblioteka Publiczna m. Warszawy. Zaanga¿owa³ siê nadto w stworzenie uczelni technicznej.
Otwartej w 1898 r. Politechnice Warszawskiej ofiarowa³ lokale w centrum Warszawy, które za
nielich¹ sumê rubli zaadaptowano do potrzeb dydaktycznych. „Obecnoœæ Blocha w ¿yciu miasta –
pisze historyk – daje o sobie znaæ wszêdzie, na ka¿dym kroku. Popularnoœæ swojej osoby zawdziêcza³
nie tylko wyrobionej pozycji spo³ecznej i zamo¿noœci, ale tak¿e dzia³alnoœci w wielu innych, poza
gospodark¹, dziedzinach. By³ ponadto cz³owiekiem umiej¹cym dbaæ o rozg³os w³asnego nazwiska,
zabiega³ ze skutkiem o dostêp do spo³ecznej elity Warszawy. Dziêki autentycznym talentom to-
warzyskim oraz urodzie ¿ony, a potem tak¿e córek, prowadzi³ dom otwarty, gdzie spotykali siê
reprezentanci najpierwszych nazwisk warszawskiej arystokracji i plutokracji”416. Ostatnie lata ¿ycia
Bloch poœwiêci³ ca³kowicie dzia³alnoœci pacyfistycznej. W 1889 r. wspó³organizowa³ Miêdzynarodo-
w¹ Konferencjê Rozbrojeniow¹ w Hadze. Przysz³a wojna... uczyni³a z Blocha kandydata do pokojowej
Nagrody Nobla z niepisanym do niej prawem pierwszeñstwa. Nagrody nie zd¹¿y³ otrzymaæ z po-
wodu œmierci. Zmar³ w 1902 r., maj¹c 66 lat. Kupiec i przeciwnik skanalizowania Warszawy prag-
n¹³ zmniejszyæ groŸbê globalnych konfliktów i uœwiadomiæ œwiatu, czym jest nowoczesna wojna
i co niesie dla ludzkoœci, a tak¿e dzia³aæ na rzecz pokojowego rozstrzygania sporów. Postulowa³
zaprzestanie zbrojeñ i przeznaczenie zaoszczêdzonych œrodków na poprawê bytu materialnego
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ludzkoœci417. Sfinansowa³ i zbudowa³ pierwsze na œwiecie Muzeum Wojny i Pokoju w Lucernie
w Szwajcarii. Od 2004 r. dzia³a w Warszawie Fundacja im. Jana Blocha, która przejê³a zadania To-
warzystwa Jana Blocha istniej¹cego od 1987 r. „Misj¹ Fundacji jest popularyzowanie wartoœci, postaw
i zachowañ spo³ecznych, a w szczególnoœci przedsiêbiorczoœci, pracowitoœci, kreatywnoœci, goto-
woœci do wysi³ku i poœwiêcenia na rzecz ogó³u, odwagi cywilnej w ¿yciu publicznym [...]”418.

Jako propagator pacyfizmu – i to na skalê miêdzynarodow¹ – Bloch jest w Euro-
pie Zachodniej wci¹¿ pamiêtany i przywo³ywany. W Polsce o nim zapomniano,
nie tylko w kontekœcie sporu o przysz³oœæ technologicznych ram kultury sani-
tarnej w Warszawie.

Na pierwszej stronie obszernej broszury G³os w kwestii kanalizacji miasta War-
szawy Jan Bloch zaznacza, ¿e wystêpuje z upowa¿nienia cz³onków miejskiego
Towarzystwa Kredytowego. W imieniu zacnych obywateli Warszawy dzie³o So-
kratesa Starynkiewicza i Williama Lindleya nazywa une canalisation bâtarde – nie-
szlachetn¹ kanalizacj¹, „bêkartem”419. Zdaniem zas³u¿onego inwestora, którego
osobista kondycja finansowa prezentowa³a siê przecie¿ nadzwyczaj dobrze, klozet
ze sp³uczk¹ jest zbytkiem, dostêpnym wy³¹cznie dla tych, których rzeczywiœcie
staæ na luksus. Zlewy i klozety w ka¿dym mieszkaniu by³yby ra¿¹c¹ rozrzutnoœ-
ci¹420. Protokó³ Delegacji Towarzystwa Kredytowego Miasta Warszawy, który trafi³ do
za³¹cznika do ksi¹¿ki Jana Blocha, ustala:

Wielka kosztownoœæ waterklozetów, gdy¿ samo ich urz¹dzenie, bez przeróbek w lo-
kalach, których koszt wcale obliczyæ siê nieda, wynosi 27,3 proc. ogólnego kosztu
skanalizowania domów421.

Muszla klozetowa nie stanowi rzeczy zwyk³ej ani tym bardziej „rzeczy domu”.
Mieszkañców Warszawy powinien satysfakcjonowaæ ustêp ogólny, jedna wspólna
ubikacja „na beczce” w podwórzu, zw³aszcza ¿e „nasze kamienice” nie nadawa³y
siê do ca³kowitego skanalizowania.

Bloch okaza³ niechêæ do zasadniczej zmiany technologicznej, gdy¿ ta mu-
sia³aby naruszyæ „œwiête” prawo w³asnoœci, naruszaj¹c na zarz¹dzenie Komitetu
Kanalizacyjnego granice nieruchomoœci, czêœæ przestrzeni prywatnej przekszta³ciæ
w sferê „komunaln¹”. Polemizuj¹c z „przymusem wpuszczania ekskrementów”,
s³owem, z obranym przez Starynkiewicza i Lindleyów systemem tout à l’égout
(wszystko do œcieku – jak móg³by przet³umaczyæ Rolnik Nadwiœlañski), zaleca³
Bloch potraktowanie budowanych kana³ów jako rodzaj ulepszonych, bo podziem-
nych rynsztoków422. Rury i kana³y przedstawia³ sobie jako urz¹dzenia s³u¿¹ce
„odwilgoceniu ulic”. W myœl „a jednak nie wszystko do Wis³y” system miejskich
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œcieków co najwy¿ej odbiera³by deszczówkê i odprowadza³ „czyste” wody do
rzeki. Bloch nie wyobra¿a³ sobie wpuszczania do takiej sieci „zlewek toaletowych
i kuchennych”:

Wed³ug wszystkich niemal powag naukowych, odchody ludzkie nie s¹ jedynym odpad-
kiem domów, który mo¿e na skutek z³ego ich urz¹dzenia zaraziæ powietrze, albowiem
wody kuchenne równie¿ pe³ne s¹ zawartoœci organicznych roœlinnych i zwierzêcych,
nieprzetrawionych lub nieprzekszta³conych, skutkiem czego zanieczyszczaj¹ grunt i s¹
gniazdem procesów gnilnych, których produkcya lotna lubo mniej gwa³towna, jest
wszak¿e nieraz przykrzejsz¹ dla powonienia i szkodliwsz¹ ani¿eli wyziewy do³ów kloacz-
nych423.

W przekonaniu Jana Blocha wszelkie „brudne wody”, mydliny z pralni i wa-
nien, pomyje z kuchni, nale¿¹ do kategorii ekskrementu.

Woda, która od trzech lat kr¹¿y³a w podziemnych instalacjach ulicznych, nie-
zbêdna do prawid³owego funkcjonowania syfonów („kolan przegrodowych”) i sp³u-
czek w klozetach, mia³aby wkrótce po przy³¹czeniu domów do kanalizacji prze-
ci¹¿yæ sieæ. A trzeba przypomnieæ, ¿e Bloch pisze swoj¹ krytykê sp³uczki w roku
1889, trzy lata po uruchomieniu Filtrów. Polemista roztacza wizjê niebezpiecz-
nego zapchania kolektorów, wylewu „rzeki ekskrementów”, zapanowania w War-
szawie smrodu niepomiernie wiêkszego od tego, który wydziela³ siê przedtem
z przepe³nionych toalet „typu beczkowego” b¹dŸ, co najmniej, dorównuj¹cego
nieczyszczonym do³om kloacznym. W kana³ach „odprowadzaj¹cych ekskrementa”
Bloch widzia³ „przed³u¿enie chorych trzewi”, niekontrolowan¹ hodowlê zarazków,
„niezdezynfekowane siedliska zarazy”424. Przypomina³, ¿e roztropni mieszczanie
w Brukseli oszczêdzaj¹ wodê do sp³ukiwania. Bior¹c wiêc z nich przyk³ad, nale-
¿a³oby zacz¹æ modernizacjê raczej od udoskonalenia kloak zamiast wprowadzenia
nowych, niepewnych rzeczy czyszcz¹cych.

W uzasadnieniu s³usznoœci warszawskich praktyk „wylewania nieczystoœci”
na ulice i podwórza posesjonat powo³uje siê na w³asnego autorstwa kalkulacje,
„wyimaginowane” operacje liczbowe425. Andrzej ¯or twierdzi, ¿e „Bloch by³ ma-
niakiem naukowego dowodu i liczby jako potwierdzenia tego dowodu”426. Mary
Douglas mog³aby raczej powiedzieæ, ¿e kupiec i publicysta dotyka istotnej czêœci
„s³usznego k³amstwa”, na którym opiera siê ¿ycie publiczne. „Musimy groŸnym
tonem mówiæ o czasie, pieni¹dzach, Bogu i naturze, jeœli chcemy by coœ zosta³o
zrobione” – powiada antropolo¿ka427. Pos³ugiwanie siê przez Blocha danymi licz-
bowymi jest fantazj¹. Posesjonat nie przedstawia rzetelnie wiedzy naukowej, lecz
pochwa³ê wiedzy o dotychczas istniej¹cym „porz¹dku œwiata” – i to takim zor-
ganizowaniu ¿ycia w mieœcie, by oczyszczanie praktycznie nic nie kosztowa³o,
pieniêdzy ani wysi³ku428. Jak przypomina Leszek Ko³akowski:
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Wszyscy ludzie sk³onni s¹, ceteris paribus, przyznawaæ racjê tym opiniom, których uzna-
nie jest korzystne z uwagi na ich interes, zwi¹zanych z ich sytuacj¹ spo³eczn¹ i, które
jeœli s¹ prawdziwe, opisuj¹ sytuacje faktyczne jako pomyœlne z punktu widzenia tych
interesów429.

Bloch „musia³ mówiæ o pieni¹dzach”, gdy¿ za jego obliczeniami kry³y siê realia
hipoteczne, objaœniaj¹ce pozorn¹ irracjonalnoœæ oburzenia kamieniczników i roz-
budzenie spo³ecznej fantazji „antykanalizacyjnej”. Wiêkszoœæ domów w Warsza-
wie by³a tamtego czasu „obd³u¿ona na 75 proc. szacunku”. Przy wprowadzeniu
kanalizacji ca³kowitej, ze sp³ukiwanymi klozetami w przy³¹czonych przykanali-
kami do miejskiej sieci budynkach prywatnych, kamienice zad³u¿y³yby siê ca³ko-
wicie, tote¿ posiadaczom nic nie zosta³oby na w³asnoœæ. Co wiêcej, kanalizowanie
poch³onê³oby dochody z kamienic „od kilku kwarta³ów do paru lat”430. Czai³ siê
w tym pewien element ironii: miejska inwestycja w oczach cz³onków Miejskiego
Towarzystwa Kredytowego nabra³aby op³acalnoœci, gdyby podjêto decyzjê o ska-
nalizowaniu wszystkich lokali naraz, nie zaœ tylko oko³o dwudziestu procent
wedle za³o¿onego planu. Na idealne posuniêcie brakowa³o jednak gotówki w kasie
magistratu. Zreszt¹ 8 mln rubli, za które wedle wstêpnej rachuby Lindley mia³by
wybudowaæ sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ zarówno dla centrum miasta, jak
i przedmieœæ, miasto wyda³o na skanalizowanie ulic zamieszkanych ledwie przez
100 tys. Warszawian.

Bloch nie reprezentowa³ spo³ecznoœci, dla której najwa¿niejsze by³y „realne,
naukowo dowiedzione zagro¿enia zanieczyszczeniem”431. Nie potrzeba wiedzy
ówczesnych ani dzisiejszych „in¿ynierów asenizacyjnych”, by spostrzec, ¿e ba³a-
mutnoœæ wywodów niedosz³ego noblisty nie wynika³a z namys³u o charakterze
naukowym, lecz z potrzeby okreœlenia i umocnienia granic kategorii kulturowych.
Bloch przewidywa³, ¿e nieuchronne ukszta³towanie siê „cywilizacji wodoci¹gu”
nie bêdzie obojêtne dla bogatych w³aœcicieli. W interesie „publicznoœci warszaw-
skiej” uzasadnia³ racjonalnoœæ starej wiedzy o oczyszczaniu.

Nie wyrz¹dzi³o to jednak ¿adnej szkody nowej technologii, gdy¿ in¿ynier
Lindley, pewny swego, do sprawy robót w Warszawie podszed³ skrupulatnie:

W resursie kupieckiej znajduje siê fontanna w ogrodzie, czasami w letnich miesi¹cach
po parê godzin dziennie funkcjonuj¹ca. Zarz¹d kanalizacji odmówi³ zatwierdzenia pla-
nów z tego powodu, ¿e nie zaprojektowano po³¹czenia jej z przykanalikiem podziem-
nym i kanalizacj¹432.

Tak¹ skrupulatnoœæ, zadekretowan¹ w przepisach przedk³adanych w³aœcicie-
lom domów, polemista z Towarzystwa Kredytowego ocenia jako dotkliwe „œcieœ-
nianie woli”.

Sokrates Starynkiewicz zdany by³ wszak¿e na ³askê i nie³askê towarzyszy
Blocha. Do rozwik³ania problemu warszawskich instalacji sanitarnych potrzebo-
wa³ nadzwyczajnych œrodków finansowych, których od w³adzy centralnej nie
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móg³by otrzymaæ. Kanalizowanie w pierwszym rzêdzie mieszkañ co najmniej trzy-
izbowych, których Bloch doliczy³ siê w Warszawie jednej pi¹tej wszystkich lokali,
wiêc w istocie oparcie siê na zamo¿nych w³aœcicielach, okazywa³o siê koniecznoœ-
ci¹, podobnie jak wygospodarowanie wysokich kwot na pensjê dla in¿yniera Lin-
dleya. Na jego obliczeniach technicznych mo¿na by³o jednak¿e polegaæ. Starynkie-
wicz uwierzy³ w s³usznoœæ wyznaczonego sobie zadania unowoczeœnienia oczysz-
czania Warszawy, zanim jeszcze upowszechni³o siê – zosta³o uwewnêtrznione
spo³ecznie i mentalnie – mikrobiologiczne uzasadnienie dla higieny publicznej.

Teoriê o bakteryjnym pochodzeniu niektórych chorób Ludwik Pasteur og³osi³ w roku 1878, zaledwie
rok przed podaniem do wiadomoœci publicznej projektu zmian w sposobie oczyszczania Warszawy.
Jeszcze na pocz¹tku drugiej po³owy XIX w. popieraj¹cy inicjatywê Starynkiewicza lekarz Ludwik
Natanson wysuwa³ tezê, ¿e ko³tun jest chorob¹, tym samym nie tworzy siê wskutek skrajnego
zaniedbania higieny. W tej kwestii doktor Natanson broni³ „starego” pogl¹du Micha³a Oczapow-
skiego, dystansuj¹cego siê wobec teorii o organizmach patogennych433. Przeciwników kanalizacji
zupe³nej, „b³¹dz¹cych autorytetów”, nie zabrak³o nie tylko poœród polskich medyków, lecz tak¿e
wœród uczonych i publicystów europejskich, na których skwapliwie powo³uje siê w swojej publikacji
Jan Bloch. Na przyk³ad na „ekspertyzy” profesora Fiodora Fiodorowicza Erismana, który wykaza³,
¿e wiêksza od szkodliwoœci fekaliów jest szkodliwoœæ „brudnych wód” kuchennych, b¹dŸ na opinie
doktora Paula Brouardela. Zareagowa³ na to Adolf Suligowski, pisz¹c: „Pan Bloch [...] wspominaj¹c
o dzia³alnoœci komisji paryskich, po kilkakroæ wyró¿nia zdanie d-ra Brouardel’a (str. 29, 85 i inne),
który jest przeciwnikiem kanalizacji. Godzi siê przecie¿ wspomnieæ, ¿e opinie d-ra Brouardel’a by³y
bardzo surowe przyjête przez krytykê francusk¹”434. Nie wolno przy tym zapomnieæ, ¿e w Pary¿u
kana³y, niezale¿nie od istnienia ich szczególnej mitologii, zosta³y doœæ szybko oswojone i „skolonizo-
wane” przez mieszczan. Gdyby by³o inaczej, podziemne miasto nie sta³oby siê celem wycieczek
turystycznych; kolejki nie ustawia³aby siê przed kas¹ opatrzon¹ szyldem Visite en Égout, a bohater
Lalki, Stanis³aw Wokulski, nie potraktowa³by „zejœcia do œcieków” jako punktu obowi¹zkowego
w programie zwiedzania stolicy Francji435. Turystyka zawsze prêdko odwraca siê od miejsc nie-
bezpiecznych, jeœli, jak w Pary¿u, nie przekszta³ca ich w „wystawy miejsc pracy”, swoiste pokazy
unowoczeœnienia, zatem w „konkretne materialne przedstawienia” najwa¿niejszych instytucji spo-
³ecznych. Kana³y pokazuj¹ („wystawiaj¹”) wtedy „równowagê miêdzy cz³owiekiem i przyrod¹ oraz
miêdzy ¿yciem i œmierci¹”436. Paryskie kana³y równie¿ i z tego powodu sta³y siê jednym z pierwszych
sfotografowanych obiektów u¿ytecznoœci publicznej – obiektem upatrzonym i odkrywanym przez
rodz¹c¹ siê sztukê fotografii437. Chodzenie po kana³ach jak po ulicach, tak jak podziwianie wody
i zdrojów zamiast stosowania jej do oczyszczania fizycznego, w myœl teorii Johna Urry’ego do-
kumentuje autonomizacjê widzenia kosztem poznania olfaktorycznego, wêchu reaguj¹cego wstrê-
tem na ekspozycje nieczystoœci. „Zmys³ widzenia za spraw¹ materializacji zrodzi³ szereg hybryd,
które w zdecydowany sposób panuj¹ nad innymi zmys³ami [...]”438 – skonstatowa³ socjolog.

Bloch z jednej strony obok szarlatanów cytowa³ postêpowych higienistów,
wedle których nieczystoœci nale¿a³o bezzw³ocznie pozbywaæ siê z domów, lecz
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z drugiej w dziedzinie kultury sanitarnej polega³ bardziej na idei mniejszego z³a
dla finansów ni¿ odkryciach medycznych.

Mikrobiologia, nie doœæ obecna w wiedzy spo³ecznej o oczyszczaniu, na ludz-
k¹ wyobraŸniê oddzia³ywa³a na opak. Argumenty za chorobotwórczym dzia³aniem
bakterii na³o¿y³y siê na wyobra¿enie „morowego powietrza”, „pomoru”, kojarz¹c
siê z groŸb¹ stopniowego pogorszenia „zdrowotnoœci” miasta i spo³ecznoœci war-
szawskiej. Bloch z samozadowoleniem powo³uje siê na sentencjê doktora Brouar-
dela, prezydenta Towarzystwa Higieny we Francji: ne tue pas ce qui pue, ne pue pas
ce qui tue – „nie zabija, co cuchnie, nie cuchnie, co zabija”439. Warszawski posesjo-
nat dawa³ przez to do zrozumienia, ¿e wydzielaj¹cy siê z klozetów beczkowych
albo torfowych „swojski zapach” nie szkodzi. Mo¿liwe jest zachowanie „zdrowot-
noœci publicznej” przy wstrêtnym odorze rynsztoków, ale w mieœcie „oplecionym”
sieci¹ bezwonnych œcieków podziemnych bêd¹ co rusz wybuchaæ groŸne epi-
demie440. Miar¹ zdrowotnoœci pozostaje w takim wypadku patrzenie, zachwyt nad
zdrojami, rynsztokami, u¿yŸnianymi polami441.

Przyk³ad Londynu najlepiej demaskowa³ nieprawdziwoœæ sanitarnych „prog-
noz” Blocha. W angielskiej metropolii po piêciu latach od uruchomienia podziem-
nego systemu kanalizacyjnego (w 1865 r.) zaobserwowano znacz¹cy spadek œmier-
telnoœci. Lindley nie ¿ywi³ ¿adnej w¹tpliwoœci co do tego, ¿e woda u¿ywana do
przep³ukiwania domowych muszli klozetowych nie zapycha kana³ów, ale je regu-
larnie oczyszcza, i ¿e niemo¿liwe jest, by „trzymanie fecesów w beczkach”, co
pochwala³ Jan Bloch, by³o lepszym, zdrowszym rozwi¹zaniem. W pewnym miej-
scu, nolens volens, potwierdzi³ to sam przedstawiciel Towarzystwa Kredytowego,
wspominaj¹c o tym, ¿e Lindley spodziewa siê, i¿ niepe³ne kanalizowanie War-
szawy doprowadzi do niedbalstwa, nadu¿yæ i nieuczciwoœci, gdy¿ mieszkañcy
miasta po kryjomu bêd¹ „przepompowywaæ œcieki do kana³ów” i rozsiewaæ wo-
ko³o nieprzyjemne wonie442. Tymczasem po to ulice Warszawy mia³y zostaæ uzbro-
jone, a¿eby cuchn¹ca nieczystoœæ fizyczna „znika³a” pod ziemi¹ b³yskawicznie.
Kanalizacja ogólnosp³awna by³a szczelna i prawie bezwonna. Sp³ukiwane klozety
wyposa¿ono bowiem w „wodne zamkniêcie”, czyli hermetyczne „kolano przegro-
dowe” (syfon)443.

W G³osie w kwestii kanalizacyi Miasta Warszawy i ³¹czenia nieruchomoœci z kana³ami
pobrzmiewa poczucie kulturalnej wy¿szoœci autora wypowiedzi. Jednak w mo-
mentach, w których Bloch dzieli siê obawami o reakcje najemców na zaprowa-
dzenie kanalizacji ulicznej i nowych rzeczy czyszcz¹cych w kamienicach, ods³ania
wiedzê o oczyszczaniu, jak¹ mieli „przeciêtni” mieszkañcy Warszawy. Uwewnêtrz-
nionej „instrukcji obs³ugi” klozetu nie obejmowa³aby ona w ogóle. Najemcy –
tam, gdzie kanalizacja ju¿ funkcjonowa³a – ci¹gle psuj¹ górnop³uki lub w inny
sposób uszkadzaj¹ klozety444. Natomiast zlewy, po³¹czone z rynsztokiem i umie-
szczane na podwórzu czy klatce schodowej, zwykli u¿ytkowaæ jako „odp³yw” dla
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treœci „naczyñ wygódkowych”, tote¿ najpewniej tak samo postêpowaliby z nowo-
czesnymi umywalkami i zlewami kuchennymi przy³¹czonymi do instalacji pod-
ziemnych. Wyrêczaj¹c siê s³owami niejakiego doktora Szysz³o, Bloch stwierdza:

W domach, w których nie ma wodoci¹gów, zlewy istniej¹ce s¹ z³e i nie odpowiadaj¹
swemu przeznaczeniu. Ze stanowiska zdrowotnoœci, mieszkania takie sta³y siê roz-
sadnikami zarazy. Bywa to mianowicie wtedy, gdy lokatorzy z 3-go piêtra, utrzymuj¹
zlewy niechlujnie i oprócz pomyi, odprowadzaj¹ nimi jeszcze ludzkie wypró¿nienia.
Skutkiem takich nadu¿yæ, w mieszkaniach ni¿szych piêter, udziela siê woñ niemi³a,
a z niej wywi¹zuj¹ siê choroby zakaŸne. Na dowód tego, mam liczne przyk³ady, nie-
jednokrotnie przeze mnie obserwowane. To samo ma miejsce co do lokatorów ni¿szych
piêter, wyje¿d¿aj¹cych na letnie mieszkania. Przez czas ich pobytu na wsi lokal zamk-
niêty, stoj¹c pustkami, bez przewietrzania i nie maj¹c wody w syfonach zlewowych,
nape³nia siê wydzielinami ze zlewów, które nastêpne tworz¹ chorobotwórcze bakterie.
Chocia¿ po powrocie ze wsi, lokal taki bywa poddany przewietrzaniu, w mieszkaniach
jednak wywi¹zuj¹ siê choroby epidemiczne, jak: dyfteryt, ospa, ró¿a. Zapobiec z³emu
mo¿e jedynie hermetyczne zamkniêcie otworów syfonowych zlewów, przez œcis³e zaty-
kanie ich wat¹. Z powodu niechlujstwa i w znacznej czêœci nieœwiadomoœci, ludnoœæ
nasza œrodka tego w praktyce nie stosuje445.

W zacytowanej przez Blocha opinii „eksperta” najbardziej charakterystyczne
wydaje siê niedocenianie „technologii” syfonu („kolanka”). Wszak¿e Szysz³o wy-
powiada siê w kategoriach lêku, „dr¿enia” przed wyst¹pieniem „z³ego”. Zanim
mieszkaniec Warszawy wyjedzie na wywczasy na „samo-oczyszczaj¹c¹ siê” wieœ,
powinien najpierw pozatykaæ wszystkie odp³ywy („otwory syfonowe”), a¿eby to
„z³e” przypadkiem nie przedosta³o siê do izby.

Nie sposób pos¹dziæ Blocha o jednostronnoœæ w ocenie kultury sanitarnej
koñca XIX w., jeœli przywo³aæ wspomnienie Kazimierza Wroczyñskiego, opatrzone
jego w³asnym, obyczajowym komentarzem:

Bardzo nêdznie wygl¹da³a wówczas Starówka zaludniona rzemieœlnikami i robotnicz¹
biedot¹, o du¿ym odsetku ³obuzerii, w zaduchu i brudzie starych kamieniczek pêdz¹ca
ciê¿ki ¿ywot ludzi wyzyskiwanych a nawyk³ych do najfatalniejszych warunków zdro-
wotnych. Sam by³em œwiadkiem tragikomicznej sceny, gdy do w³aœciciela staromiejskiej
kamieniczki, planuj¹cego urz¹dziæ w swej posesji kanalizacjê, wpad³a jak huragan jej-
moœæ-lokatorka z awantur¹:
– Podobnie¿ pan gospodarz zamiaruje wtryniæ mi do mieszkania prewet! Jeszcze by
tego brakowa³o! Ma³o, ¿e podje¿d¿a z podwórka. Prêdzej siê wyprowadzê, ni¿ pozwolê
na takie chryje we w³asnym mieszkaniu!
Ustami jejmoœci przemówi³a zastarza³a tradycja, gdy karmazyny zje¿d¿aj¹ce do War-
szawy na sejm rekwirowa³y dla siebie i orszaku ca³e domy w Rynku, pozostawiaj¹c po
odjeŸdzie kupy gnoju wysokie „na ch³opa”446.

Ale równie¿ ludziom dobrze wychowanym klozet ze sp³uczk¹ potrafi³ utrud-
niæ ¿ycie codzienne w mieœcie. Jadwiga Topelitz-Mrozowska, córka ziemianina
z Kielecczyzny, bêd¹c w Warszawie w odwiedzinach u ciotki zajmuj¹cej wygodne
mieszkanie przy ulicy Erywañskiej, po raz pierwszy zobaczy³a tam ow¹ „niepo-
koj¹c¹” rzecz. Widzenie rzeczy ma w tym przypadku znaczenie wyj¹tkowe. M³oda
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pensjonarka nie zosta³a w dzieciñstwie „oddana na us³ugi mechanizmów spo-
³eczno-technicznych”447. Urodzonej w 1880 r. jeszcze nie dotyczy³a „mentalnoœæ
naukowo-techniczna”, dziœ „wyznaczaj¹ca niemal powszechnie standardy obcho-
dzenia siê z rzeczami”448. Przysz³a aktorka nie postrzeg³a wiêc sedesu jako „spo-
³eczno-technicznej” oczywistoœci. Nie omiot³a wzrokiem, zdawkowo nie popa-
trzy³a na ten przedmiot-urz¹dzenie. Sedes wywo³a³ w niej prze¿ycie, „zbrzydzi³”
pobyt w Warszawie, nada³ kszta³t doœwiadczeniu „¿ycia po miejsku”. Klozet do-
strzeg³a jako element konkretnego i „nieobojêtnego” œwiata przedmiotów:

Dwie okolicznoœci brzydzi³y mi ¿ycie na Erywañskiej. Pierwsza to zamkniêty na klucz
fortepian i æwiczenie palcówek na niemej klawiaturze, a druga to bezpoœrednie s¹-
siedztwo mojego pokoiku z przeklêt¹ Niagar¹, która dniem i noc¹ funkcjonowa³a po-
mimo niewielkiej iloœci osób nale¿¹cych do familii „ciotki” Julii449.

Chocia¿ rzeczywiœcie pierwsze klozety nie by³y urz¹dzeniami „dyskretnymi”,
cichymi i precyzyjnymi, to ich dzia³anie zasadza³o siê ju¿ na innowacji, która
„rzecz zbytkown¹” przekszta³ci³a w „rzecz powszechn¹” – prêdkim ruchu (prze-
p³ywie) wody. Przy tym w domu ciotki Julii w Warszawie nie zastosowano siê do
dawnych nakazów umieszczania niebezpiecznych latryn „z dala od sypialni i cen-
trum mieszkañ”. Nowoczesny klozet ha³asowa³ „obok pokojów bez przerwy za-
mieszkiwanych”450.

Topelitz-Mrozowska, która wychowanie odebra³a na dobrej pensji w Krako-
wie, nie wiedzia³a, czego mo¿na siê spodziewaæ po dokuczliwej „Niagarze”:

W „toaletowym gabinecie” (wówczas rzadkoœæ!) by³ wodospad, który spada³ z tak
wœciek³¹ si³¹ i hukiem, ¿e gdy go pierwszy raz spuœci³am, serce zamar³o mi z trwogi.
Wyleciawszy na ulicê, gna³am wpó³przytomna a¿ za ¯elazn¹ Bramê, boj¹c siê powróciæ
do domu, pewna, ¿e spowodowa³am zatopienie dywanów i ciotczynich pantofli451.

Kiedy cz³owiek stale u¿ywa jakiegoœ przedmiotu, przedmiot ten staje siê
w pewnym sensie jego czêœci¹. Tymczasem Toeplitz-Mrozowsk¹ klozet odrzuca³,
jawi¹c siê jej jako „cia³o obce”. Tak bardzo jako rzecz nie mia³ w niej udzia³u, ¿e
dziewczyna wybieg³a z domu, zdjêta strachem i konsekwencjami spowodowanej
w domu „katastrofy”. Zwa¿my, ¿e na powszechnoœæ braku umiejêtnoœci obs³ugi
klozetów ze sp³uczk¹ wskazuj¹ rady praktyczne Ludwika Natansona, sformu³o-
wane w pracy z 1890 r. Oto przyk³ady:

Nie wrzucaæ do przyrz¹dów czêœci sta³ych, mog¹cych zatykaæ rury odp³ywowe lub
kolana odgradzaj¹ce (syfony).

Przep³yw wody przez rury wodoci¹gowe wywo³uje dos³yszalny w nich szmer. W razie
dostrze¿enia d³ugo trwaj¹cego szmeru, dowodz¹cego ci¹g³ego odp³ywu wody, zawia-
damiaæ w³aœciciela, by zapobieg³ nieu¿ytecznej stracie wody.
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Ani s³u¿ba, ani osoby niekompetentne nie powinny siê braæ do przepychania rur lub
kolan, zatykania szczelin, zakrêcania szrub lub tym podobnych czynnoœci452.

Niechêæ do u¿ywania nowej rzeczy czyszcz¹cej, œwietnie zilustrowana przez
„toaletowe przypadki” Toeplitz-Mrozowskiej, dotyczy³a równie¿ k¹pieli domo-
wych. Po³owa ³azienek w mieszkaniach „trzy- i wiêcej pokojowych”, zatem nale-
¿¹cych do posesorów, nie zaœ sublokatorów i „skoszarowanych” mieszkañców
oficyn, oko³o 1900 r. posiada³a drogie, skanalizowane wanny. Bronis³aw Bart-
kiewicz, daj¹c wyraz swemu rozczarowaniu, pisa³:

Czy jednak wszystkie te ³azienki spe³niaj¹ swe zadanie, nale¿y pow¹tpiewaæ. Wobec
niechêci ludnoœci do u¿ywania k¹pieli, nie wydadz¹ siê nawet nieprawdopodobnemi
opowiadania lekarzy, którzy czêsto bardzo maj¹ sposobnoœæ obserwowania, ¿e ³azien-
ka w mieszkaniu uwa¿an¹ jest za komórkê do sk³adu rupieci, w wannie zaœ mieszcz¹
siê ró¿ne gospodarskie drobiazgi, wreszcie brudna bielizna453.

Wrócê jednak do uwag samego Blocha. Podczas gdy jedni najemcy w latach
zaprowadzania kanalizacji wcale nie chc¹ korzystaæ z nowych rzeczy czyszcz¹cych
i nie rezygnuj¹ ze zwyczaju „wyrzucania nieczystoœci na podwórze lub schody”,
drugich przed sp³ukiwaniem miski klozetowej po wizycie w ubikacji najpewniej
powstrzymuje nawyk oszczêdzania wody. Co gorsza, czyszczenie zapaskudzonych,
zapuszczonych nowoczesnych klozetów zajmuje du¿o wiêcej czasu od sprz¹tania
„tradycyjnego” suchego ustêpu454. Bloch w zasadzie dostrzega okolicznoœæ, ¿e
zanieczyszczenia domowych ubikacji da³oby siê unikn¹æ, gdyby przyj¹æ wzory
paryskie. „Komisja dla uzdrowotnienia Pary¿a” wczeœnie dosz³a do wniosku, ¿e
najkorzystniejsze jest „urz¹dzenie dla ka¿dego lokalu odrêbnej, jemu wy³¹cznie
s³u¿¹cej wygódki”. A ¿e mia³o to miejsce, potwierdza Alain Corbin, stwierdzaj¹c,
¿e oczyszczanie narzucone przez w³adzê polega na ustanowieniu zasady: ka¿dy
niech odpowiada za swój brud455.

Nowoczesna wiedza spo³eczna o oczyszczaniu, kszta³tuj¹ca siê dziêki wzro-
stowi zami³owania ludzi do „ochêdóstwa”, rodzi siê przede wszystkim z indy-
widualnej odpowiedzialnoœci. Nic tak nie mobilizuje do oczyszczania jak „uw³asz-
czenie” brudu. By tak powiedzieæ, ka¿dy sprz¹ta „smród po sobie”. Obowi¹zek
czyszczenia „udomowionej” toalety spada zawsze na w³aœciciela i stanowi pewne
zobowi¹zanie, podczas gdy u¿ywanie wspólnej toalety przez kilka rodzin zwiêksza
ryzyko zaniku odpowiedzialnoœci za „mienie” i powstania ohydnego nieporz¹dku.
Mo¿na siê tylko domyœlaæ, kto pierwszy z lokatorów zanieczyœci³ deskê. Pogl¹dy
komisji higienistów paryskich Bloch interpretuje jednak¿e w sposób negatywny.
W zachodnioeuropejskiej metropolii, poniechawszy urz¹dzania wspólnych klo-
zetów, odrzucono „oszczêdnoœæ bêd¹c¹ umocnieniem dawnego typu stosunków”.

W konkluzji Bloch zgadza siê na przyjêcie regu³y dowolnoœci w doborze tech-
nologii kanalizowania, daje wiêc wyraz akceptacji dla rozwi¹zañ po³owicznych,
pobie¿nego, nieca³kowitego oczyszczania. Stwierdza, ¿e od tego, co dla miasta
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i jego mieszkañców naprawdê dobre, miejskie par excellence, wa¿niejsze jest to, co
„wykonalne”. Konsens oznacza wiêc równanie do drobnoszlacheckiego, konser-
watywnego poprzestawania na ma³ym456:

Nale¿y wiêc dokonywaæ niezbêdne tylko roboty, a zaoszczêdzaæ si³y dla dalszego roz-
szerzania kana³ów i wodoci¹gów. Ka¿dego w³aœciciela uwa¿aæ za pe³noletniego i po-
zwoliæ mu mieæ s¹d w³asny o kosztach usuwania ekskrementów i zarazem przyj¹æ ten
system, który on uwa¿aæ bêdzie za najkorzystniejszy dla siebie, pod tym tylko wa-
runkiem, aby Zarz¹d Kanalizacji poœwiadczy³, ¿e obrany przez w³aœciciela system usu-
wania ekskrementów nie zanieczyœci ani wody, ani gruntu457.

Pogl¹dy Blocha na kanalizacjê, starannie obliczone na poparcie „publicznoœci
warszawskiej”, wydaj¹ siê wyobra¿eniem zlepku ludowej „kultury kompostu” ze
„szlachetnym” oczyszczaniem. Kompromis w sporze z Komitetem i zwolennika-
mi oczyszczania zupe³nego, jaki zaproponowa³ Bloch, polega³by na wstrzymaniu
realizacji „radykalnego” projektu modernizacji kultury sanitarnej i mieszaniu eks-
krementu z preparatem torfowym, czyli „proszkiem otwockim”:

W tym po³o¿eniu rzeczy trzeba robiæ to co jest mo¿ebnem, a nie zaœ to coby mo¿e by³o
lepszem. Projektowane we wniosku na Ogólnem Zebraniu Towarzystw, ograniczenie
kanalizacji zupe³nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, zapobiega zanieczyszczeniu
Wis³y, utracie tak po¿¹danych dla naszego kraju nawozów i czyni zbytecznem zapro-
wadzenie kosztownych pól irygacyjnych. Oczyszczanie ustêpów proszkiem torfowym
(czyli woj³okiem roœlinnym) ma za sob¹ praktykê i aprobatê powag naukowych. (Liczne
miasta w Niemczech, drogi ¿elazne, czêœæ Londynu, system ten pomyœlnie praktykuj¹).
Byle dobrze by³ urz¹dzony, byle przewiew powietrza istnia³, odpowiada w zupe³noœci
zadaniu. Przedstawia zaœ tê wielk¹ dogodnoœæ, ¿e odwania na miejscu i niszczy z³e
w zarodzie. Usuwa obawy o rozniesienie przez wodê kana³ów zarazków chorób po
ca³ym mieœcie i czyni niemo¿ebnem inkrustowanie siê fekalij na œcianach kana³ów458.

Jak wreszcie objaœnia Jan Bloch, „zawartoœæ kloaczna” po zasypaniu pudretem
zmniejsza wagê, poniewa¿ w po³owie butwieje. Wywózka szamba staje siê przez
to znacznie tañsza i ³atwiejsza ni¿eli w przypadku beczek.

Tak pomyœlana „technologia” fermentacji i suszenia ludzkich odchodów, skraj-
nie przecie¿ uproszczona i naiwna, musia³a odpowiadaæ wyobra¿eniom i oczeki-
waniom spauperyzowanej szlachty, która zaszczepia³a siê w Warszawie, wnosz¹c
ze sob¹ do miasta niechêæ nie tylko do prywatnej w³asnoœci, lecz tak¿e do rozwoju
racjonalnoœci gospodarczej459. Sfery finansowe (w tym arystokracja pieni¹dza ob-
cego pochodzenia), które reprezentowa³ Jan Bloch, podnosz¹c protest wobec
inicjatywy Starynkiewicza, mog³y chroniæ w³asne kieszenie. Fakt, ze skar¿yli siê
„ludzie wp³ywowi”, jakby znosi³ na chwilê partykularyzm interesów mieszczañ-
skich. Wzbudza³ przychylnoœæ „ludzi przedmieœcia”, zaœcianka, przejawiaj¹cego
„namiêtn¹ nienawiœæ do wielkiego miasta”460. Kto miasta nie lubi i specyficznych
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dlañ „zawrotnych rytmów zmian kontrastuj¹cych z monotonnymi, naturalnymi
cyklami ch³opskiego ¿ycia”, ³atwiej dopuszcza siê antymiejskich zachowañ; oprócz
ma³omiasteczkowej jednostajnoœci ¿ycia, ceni sobie bardziej sta³e (dawne) przy-
zwyczajenia461. Mieszkañców Warszawy jednoczy³o podówczas wyobra¿enie utrzy-
mania metabolizmu materii. Wokó³ postulatów recyrkulacji nieczystoœci fizycz-
nych powstawa³ spo³eczny konsens, charakterystyczny styl postrzegania latry-
naliów. Troska o atmosferê zapachow¹ Warszawy, czystoœæ Wis³y i ¿yznoœæ oko-
licznych pól by³a mask¹ pewnego rodzaju miejskiej spo³ecznoœci462.

Ale dla celów pudretowania, oprócz „klozetów torfowych”, dopuszczano rów-
nie¿ myœl o spo¿ytkowaniu innych, alternatywnych wynalazków. Na ³amach „Prze-
gl¹du Technicznego” Józef S³owikowski rekomendowa³ tzw. kanalizacjê pneuma-
tyczn¹ projektu pewnego in¿yniera holenderskiego, którego „nazwano kiedyœ
szarlatanem”. W luftklozetach przetwarzanie ekskrementów („proszkowanie”) za-
chodzi³oby w procesie osuszania gor¹cym powietrzem:

WyobraŸmy sobie, ¿e w ustroniu poza miastem, wybieraj¹c ile mo¿noœci jak najni¿sz¹
miejscowoœæ, znaleŸlibyœmy dogodny punkt do urz¹dzenia zak³adu – coœ w rodzaju
gazowni lub cukrowni – z maszynami, pompami, zbiornikami, kadziami. Ma to byæ
punkt zbiorowy dla wszystkich nieczystoœci kloacznych i œmietników, a zarazem fa-
bryka pudrety. Od tego zak³adu prowadzi Liernur magistraln¹ liniê rur, wkraczaj¹c¹
w miasto, a od tego pnia rozprowadza – na podobieñstwo konarów, ga³êzi, ga³¹zek
i pêdów drzewa – po wszystkich dzielnicach i ulicach miasta, arterye rur463.

Ciekawe, ¿e technologiê „pra¿enia” ekskrementu mia³ opatentowaæ równie¿
polski wynalazca, którego wyró¿nia Adam Czy¿ewski w Trzewiach Lewiatana. Ar-
chitekt, filozof i publicysta Julian Œwiecianowski przewidywa³:

[...] instalowanie pod sanitariatami stosownego urz¹dzenia do segregowania, odwad-
niania, a nastêpnie „pudretowania” odchodów, pra¿onych w strumieniu gor¹cego po-
wietrza, które wydobywa³o siê ze specjalnie w tym celu skonstruowanego pieca. Za
stosowaniem tego urz¹dzenia przemawia³a wed³ug architekta nie tylko mo¿liwoœæ
uzyskania taniego „pudru rolniczego”, ale i korzyœci higieniczne464.

Taki „aparat suszarniany dla obs³ugi miejsc ustêpowych” z uwagi na „kon-
sumpcjê znacznej iloœci powietrza” mia³ wentylowaæ ubikacje, a nawet ca³e pod-
wórza. Œwiecianowski proponowa³ zastosowanie takiej samej technologii na skalê
przemys³ow¹ i przeniesienie do „zak³adu dla obs³ugi kanalizacji wodnej”, aby
pos³u¿y³a do ca³oœciowej asenizacji du¿ego miasta. Swój projekt Œwiecianowski
og³osi³ trzy lata po ukazaniu siê w „Przegl¹dzie Technicznym” artyku³u S³owikow-
skiego przedstawiaj¹cego niderlandzki klozet pneumatyczny. Cytowana przez Czy-
¿ewskiego praca Aparatury suszarniane dla obs³ugi ustêpów i kana³ów œciekowych uka-
za³a siê w 1883 r. Nie mnie ustalaæ, czy mamy tu do czynienia z konwergencj¹,
czy „podpatrywaniem” technologii opracowywanych na Zachodzie. Istotne, ¿e
w tym okresie historycznym intensywnie interesowano siê wynalazkami umo¿-
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liwiaj¹cymi oczyszczanie odpowiadaj¹ce wyobra¿eniu metabolizmu materii i ogra-
niczenie miazmatów œrodkami innymi ani¿eli sp³awianie fekaliów kolektorami do
rzeki.

U S³owikowskiego oczywiœcie by³aby to kanalizacja „niesp³awna”, nieca³ko-
wita, oddzielaj¹ca fekalia od wód zaskórnych i deszczowych. W zamian za to
odbiera³aby z domów równie¿ niektóre œmieci kuchenne, wilgotne resztki. Co
z perspektywy „antropologii nieczystoœci” pozwala zobaczyæ w niej nie tyle spo-
sób na komunalizacjê, zorganizowanie oczyszczania, ale „metamorfozê” wywo-
¿enia odpadów za miasto, niesprzyjaj¹cego ró¿nicowaniu, klasyfikowaniu i po-
rz¹dkowaniu nieczystoœci fizycznych. Kanalizacja pneumatyczna przekazywa³aby
do zak³adów produkcji nawozów rolniczych „homogeniczne” masy kloaczne, od-
chody ludzkie przemieszane ze œmieciami. Chocia¿ S³owikowski przekonywa³, ¿e
holenderski system powinien „ju¿ dziœ spó³zawodniczyæ z wywózk¹”, niezmiernie
trudno by³o wyobraziæ sobie jego wdro¿enie w ca³ym du¿ym mieœcie, nawet
dziewiêtnastowiecznym. Szybko porzucono taki¿ cel w Petersburgu wzbrania-
j¹cym siê przed „nienaturaln¹” kanalizacj¹ ca³kowit¹, a zarz¹d Amsterdamu zde-
cydowa³ siê na zamianê systemu pneumatycznego na system ogólnosp³awny.

In¿ynier Karol Liernur u¿ywa³ wobec swojego wynalazku okreœlenia „kanali-
zacja ró¿niczkowa”. Sk³ada³yby siê na ni¹ bowiem a¿ trzy ró¿ne, wyspecjalizowane
sieci, spoœród których dzia³anie kompleksowe przypisa³ pierwszej:

Sieæ rur A ma s³u¿yæ Liernurowi nie tylko do usuwania za pomoc¹ ciœnienia atmosfe-
rycznego zawartoœci wygódek miejskich, ale chce on jeszcze t¹¿ drog¹ przesy³aæ poza
miasto: obierzyny, resztki pokarmów, liœcie, pozosta³oœci jarzyn itd. w ogóle odpadki ku-
chenne i czêœæ zawartoœci œmietników. Naturalnie przyjmuje on, ¿e ze œmieci jak naj-
staranniej wybranem wprzódy zostanie wszystko, co mo¿e dziœ przedstawiaæ jak¹kol-
wiek wartoœæ w przemyœle, jakoto: koœci, skrawki, ga³gany, tkaniny, papiery, wêgiel,
popió³, drzazgi itd. Liernur chce przez staranne sortowanie odpadków osi¹gn¹æ cel
podwójny, a mianowicie: nie dopuszczaæ do sieci rur cia³, któreby zatkaæ je mog³y, a po-
wtóre wci¹gn¹æ do rur wy³¹cznie to, z czego sama tylko rola osi¹gn¹æ mia³a po¿ytek.
W dziedziñcach urz¹dza Liernur studzienki osadowe (Gullies, Schlamkasten), do któ-
rych sp³ywaj¹ pomyje i wrzucane mog¹ byæ wszystkie, byle tylko drobne resztki gospo-
darcze i kuchenne. Studzienka przykryta jest gêst¹ siatk¹ z drutu miedzianego [...]465.

Funkcjonalnoœæ i sprawnoœæ tych urz¹dzeñ wyobra¿a³o umieszczenie w pro-
jekcie sugestywnego rozwi¹zania niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z wydostawa-
niem siê niemi³ych zapachów z luftklozetów wype³nionych „œwie¿ymi wydzieli-
nami”:

W ka¿dym wychodku znajduje siê lejek sedesowy kamionkowy, w który wpadaj¹ prze-
dewszystkiem wypró¿nienia przy oddawaniu stolca. Lejek ten ma 70 ctm. d³ugoœci,
w górnej zaœ jego czêœci znajduje siê krótszy lejek z lanego ¿elaza, emaljowany, ochra-
niaj¹cy górn¹ czêœæ pierwszego od zanieczyszczeñ. Dolna czêœæ kamionkowego lejka
wchodzi do rury posiadaj¹cej tu¿ poni¿ej syfon, tak i¿ urz¹dzenie to tworzy syfonowe
zamkniêcie samemi wypró¿nieniami (Kohtverschluss). Rura ¿elazna od lejka siê po-
czynaj¹ca ³¹czy siê z g³ówn¹ rur¹ odprowadzaj¹c¹ nieczystoœci do zbiornika ulicz-
nego466.
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Otó¿ „wywi¹zywaniu siê niemi³ych woni w warunkach zalegania s³upa odcho-
dów w nieudro¿nionym syfonie” mia³o zapobiec w kanalizacji pneumatycznej wy-
prowadzenie „spod ka¿dego stolca” rury wentylacyjnej na sam dach budynku.
W takim kominie znajdowa³yby siê „koszyczki z mia³kim wêglem drzewnym”
wentyluj¹cym uci¹¿liwe gazy.

Jeœli w „projekcie angielskim” kierowanie nieczystoœci do rzeki umo¿liwia³y
wody pop³uczne z gospodarstw domowych oraz deszczówka, w koncepcji ho-
lenderskiego in¿yniera „system odp³ywowy” (sp³uczkê, domowy syfon) zastêpo-
wa³y zewnêtrzne „przepustniki”. Projektowan¹ przez siebie sieæ Liernur wypo-
sa¿y³ w zbiorniki zamkniête i zawory umieszczone w odpowiednich punktach
„arterii”. Zatrzymywanie „cyrkulacji” nieczystoœci przy równoczesnym dzia³aniu
pomp w zak³adach prowadzi³oby do rozrzedzenia powietrza, a w rezultacie do
udro¿nienia rur:

W skutek czêœciowej pró¿ni (rozrzedzenie 3/1 atmosfery) w zbiorniku i w skutek dzia-
³aj¹cego z zewn¹trz ciœnienia atmosferycznego odchody pod¹¿¹ do zbiornika467.

Z pneumatycznego systemu usuwania odchodów ludzkich i odpadków in¿y-
nier nie wykluczy³ klozetów sp³ukiwanych, mimo ¿e nie uwa¿a³ ich za niezbêdn¹,
zwyk³¹ czêœæ systemu. Instalowanie sedesu stanowi³o ustêpstwo, które godzi³o
siê czyniæ jedynie na ¿yczenie przedstawicieli „klas zamo¿niejszych” – i to za
specjaln¹ op³at¹. S³owikowski podaje, ¿e na u¿ytkowników „zbytkownych urz¹-
dzeñ” Liernur nak³ada podatek specjalny w wysokoœci dwóch marek rocznie,
rekompensuj¹cy straty wynikaj¹ce z marnowania nawozów, zepsucia powietrza
i zanieczyszczenia rzeki „odp³ywami miejskimi”.

Traf zechcia³, ¿e obawy przed „powrotem” do Warszawy „morowego powie-
trza” znalaz³y pewn¹ podstawê. Fakt techniczny prêdko przekszta³ci³ siê w wy-
obra¿enie wielkiego „wycieku”. Jak w roku 1888 uwa¿nie odnotowa³ W³adys³aw
Rudnicki:

Jeden z g³ównych kana³ów (kolektor), zbudowany zaledwie przed trzema laty, uleg³
przedwczesnemu zepsuciu, mianowicie popêka³ na ca³ej swej d³ugoœci, a miêdzy ceg³¹
i cementem przecieka w niektórych miejscach woda zewnêtrzna do kana³u. Nadto,
w paru miejscach ceg³a odpada kawa³kami.
Naturalnie, Zarz¹d Kanalizacji postara siê podtrzymaæ i ponaprawiaæ czêœci kana³u
najwiêcej uszkodzone; jednak¿e sam fakt zepsucia siê nowo zbudowanego kolektora
wydobywa bezpoœrednio na œwiat³o dzienne zapytanie: czy powody, które wywo³a³y tak
szkodliwe zjawisko, maj¹ charakter lokalny, czy te¿ s¹ wynikiem przyczyn ogólniejszych,
zagra¿aj¹cych w bli¿szej lub dalszej przysz³oœci wszystkim innym nowo zbudowanym
kana³om [...]. WyobraŸmy sobie stan miasta, gdy wœród najwiêkszych upa³ów, który
z kolektorów bêdzie podmyty przez wody zaskórne, lub rozsadzony wewnêtrznym
naporem wody burzowej i powietrza zawartego w kanale. W takim wypadku kilkaset
domów bêdzie zalanych ekskrementami, a powsta³e zt¹d epidemie, mog¹ zdziesi¹tko-
waæ ludnoœæ warszawsk¹, ¿e ju¿ nie mówmy o milionowych stratach w³aœcicieli do-
mów468.
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„Przyczyny ogólniejsze” istnia³y rzeczywiœcie, ale sprowadza³y siê do wymiaru
in¿ynieryjnego, usuniêtej póŸniej wady konstrukcyjnej, któr¹ Rudnicki rozpozna³
w zasadzie trafnie: wszêdzie tam, gdzie rury bieg³y w poprzek naturalnego spadku
ulic, wody gruntowe musia³y je op³ywaæ, przez co stopniowo rozmiêkcza³y œciany
kana³ów pozbawione solidnych wzmocnieñ. Starynkiewicz w odpowiedzi na cykl
artyku³ów pod jedynym tytu³em Z gospodarstwa miejskiego t³umaczy³, ¿e kolektor
pêk³ nie na ca³ej d³ugoœci, a w jednym miejscu i ¿e te¿ nie ca³a Warszawa, lecz jej
wschodnia czêœæ pochyla siê ku Wiœle. Rudnicki natomiast grzmia³ konsekwent-
nie, ¿e ca³a robota zosta³a wykonana z niebezpiecznym niedopatrzeniem, zwiêk-
szaj¹cym ryzyko „rozsadzenia” kolektorów:

Wszystkie [..] g³ówne kana³y maj¹ kierunek poprzeczny, w stosunku do naturalnych
spadków, s¹ zbudowane bez nale¿ytych fundamentów i pozbawione obowi¹zkowych
przep³ywów, a przytem murowane wadliwie i zasypane ziemi¹ zwyczajn¹ z boków wy¿-
szych. Jednym s³owem ca³a robota jest wykonana nie po in¿yniersku [...]. Wszystkie
wiêc kolektory dotychczas zbudowane musz¹ ulec podobnemu¿ zniszczeniu; mo¿e byæ
tylko niewielka ró¿nica co do czasu, bo to zale¿y od w³aœciwoœci gruntu i mniejszej lub
wiêkszej dzia³alnoœci wód zaskórnych, ¿e taki a nie inny los czeka dotychczasowe roboty
kanalizacyjne, to najlepszym na to dowodem jest fakt, ¿e drugi kolektor, przechodz¹cy
po Nowym Œwiecie, a zbudowany przed rokiem, ju¿ poczyna pêkaæ, bez wzglêdu na
bezustanne zasmarowywania, pojawiaj¹cych siê szczelin469.

Nie licz¹c wpadki wytkniêtej Lindleyowi przez Rudnickiego, budowa sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej w Warszawie zachowywa³a wysokie standardy jakoœ-
ci technologicznej470. Obszary, na których prowadzono roboty, kontrolowali „ob-
chodowi” i klucznicy. Poza tym Lindley zaplanowa³ wykonanie wpustów do ka-
na³ów dla wód gruntowych.

Jeszcze dekadê po rozpoczêciu prac zbrojeniowych Rudnicki ci¹gle pow¹tpie-
wa³ w ich sensownoœæ. Dyskredytowa³ dobroczynnoœæ kanalizacji ogólnej z tak¹
powag¹, jakby przyroda kierowa³a siê jakimœ szczególnym prawem moralnym, do-
œwiadczanym zazwyczaj przez cz³onków grup plemiennych, i w odwecie za wpu-
szczanie nieczystoœci do rzeki, bêd¹ce „oczywistym” czynnikiem wyzwalaj¹cym
zagro¿enie, co rusz dziurawi³a œciany kana³ów471. Œwiadomoœæ Rudnickiego nie
by³a z pewnoœci¹ plemienna, do œrodowiska naturalnego podchodzi³ jednak jak do
„porowatego” cia³a, które na „podra¿nienie” granic mo¿e zareagowaæ chorob¹.
W ten sposób Rudnicki broni³ starej koncepcji „niewpuszczania ekskrementów”,
kana³u podziemnego jako „rynsztoka” zbieraj¹cego z ulic wy³¹cznie wody opado-
we. Nie doœæ, ¿e samo wpuszczanie ekskrementów „pod miasto”, do zakrytych
kana³ów, mia³o w jego ocenie budziæ grozê, to potêgowa³ tê grozê fakt mieszania
siê ca³ej masy ludzkich odchodów z zarazkami szpitalnymi. Odk¹d w naprawdê
zadbanym cyrkule £azienkowskim zacz¹³ dzia³aæ du¿y podziemny kana³, wzros³a
œmiertelnoœæ tak, ¿e przekroczy³a, wedle rachunków Rudnickiego, poziom obser-
wowany na Nalewkach, czyli w bardzo „brudnych kwarta³ach ¿ydowskich”472.
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Poniewa¿ ¿adne spektakularne pêkniecie kolektora jednak nie nast¹pi³o, Rud-
nicki zast¹pi³ wczeœniejsze czarnowidztwo wyobra¿eniem „zapychania siê” œcie-
ków i przylepiania nieczystoœci do dna i œcian kana³ów, co by³o wcale nie mniej
groŸnego od „wielkiego wycieku”:

Musimy wiêc uwa¿aæ wyniki d³ugofalowych badañ in¿ynierów paryskich i berliñskich
nad ruchem ekskrementów w kana³ach zakrytych za najzupe³niej zgodne z nauk¹ –
i rozumieæ, ¿e niedostatek nale¿ytych spadków w kana³ach nie mo¿e byæ wynagrodzo-
nym zwiêkszeniem iloœci wpuszczonej do nich wody. Rezultat ten ma dla nas szczególne
znaczenie, dla tego prosimy ³askawych czytelników zatrzymaæ go dobrze w pamiêci473.

Rudnicki nadal wiêc nie rozumia³ idei sp³ukiwania, a Lindleyowi przypisy-
wa³ rekompensowanie wadliwych „spadków kana³owych” wpuszczaniem wiêkszej
iloœci wody. Stara³ siê równie¿ dowieœæ, ¿e wyj¹tkowo niebezpiecznymi zarazkami
s¹ te, które sp³ywaj¹ do wód zaskórnych albo tkwi¹ tu¿ pod powierzchni¹ ulic.
W Warszawie za du¿o uwagi poœwiêcono do³om kloacznym, a za ma³o znacznie
wa¿niejszej sprawie k³adzenia bruków. Uk³adano je bowiem zamiast na pod-
k³adzie piaskowym, to na gnij¹cej, „polnej” ziemi:

Jednak¿e ujemne skutki tych do³ów by³y prawie ¿adne w porównaniu z innemi przy-
czynami zanieczyszczenia gruntu, one bowiem zajmowa³y nadto ma³¹ przestrzeñ w sto-
sunku do powierzchni ulic i podwórzy, a przytem zarazki z nich wsi¹ka³y g³êboko
w ziemiê. Kiedy z pierwszych trzech przyczyn zaka¿enie i zanieczyszczenie gruntu od-
bywa³o siê, poczynaj¹c od powierzchni w sferze wody zaskórnej474.

Jednak Rudnicki, w odró¿nieniu od Rolnika Nadwiœlañskiego, Jana Blocha czy
zwolenników „klozetu na powietrze”, nie podj¹³ argumentu marnotrawstwa su-
rowca do produkcji nawozów rolniczych. Skoncentrowa³ siê na przejawach burze-
nia przez powstaj¹c¹ sieæ dotychczasowego ³adu w mieœcie: porz¹dku przestrzen-
nego, gospodarczego, maj¹tkowego itd. Publicysta, odpowiedzialny w „Przegl¹-
dzie Tygodniowym” za „obrachunki” ze Starynkiewiczem i zwolennikami kanali-
zacji Lindleyowskiej, wyrazi³ zaniepokojenie projektem przed³u¿enia ulicy Mar-
sza³kowskiej i poprowadzenia jej przez Ogród Saski do Placu Bankowego. Prze-
prowadzenie kolektora pod ulic¹ ¯abi¹ przewrotnie poj¹³ jako odstêpstwo od
pierwotnego projektu, niejako pog³êbienie trwaj¹cej „katastrofy”. Przypomnê, ¿e
ju¿ Sienkiewicz skar¿y³ siê na utrudnienia w ruchu w „b³otnistych” okolicach
Placu Bankowego.

Rudnicki nie widzi powodów do zmiany uk³adu podziemnych instalacji. Prze-
de wszystkim ignoruje okolicznoœæ, ¿e Lindley ze Starynkiewiczem, znacznie wy-
przedziwszy swój czas w zamyœle wytyczenia „naziemnych” arterii, chcieli stwo-
rzyæ wygodne i szerokie szlaki drogowe, niezbêdne dla rozrastaj¹cego siê miasta.
Ponadto odwo³uje siê do wyobra¿enia o nieuczciwoœci i przebieg³oœci cechuj¹cej
„intruza” i to niezorientowanego w warszawskich stosunkach:

Bylibyœmy jednak bardzo jednostronni i niesprawiedliwi, gdybyœmy mogli choæ na
chwilê dopuœciæ, ¿e p. Lindley zaprojektowa³ przeprowadzenie ulicy jednoczeœnie z bu-
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dow¹ kolektora B ot tak sobie, bez ¿adnej przyczyny. Bez racji on tego zrobiæ nie móg³
i nie zrobi³by! Przedstawiono np. kontrakty na dostawê ceg³y i kwity na wyp³acone
nale¿noœci, ale dotychczas nie dano jeszcze kosztorysów wykonawczych i dlatego nie
wiadomo na co ta ceg³a by³a zu¿yta [...]475.

Zapewne Lindley w ten sposób ucieka przed Izb¹ Rachunkow¹. Roboty pro-
wadzi³ dotychczas za drogo, dlatego zechcia³ po³¹czyæ koszty i uporz¹dkowaæ
rachunki. Rudnicki upiera siê przy tym, ¿e „system administracyjny lindlejowski”
nie potrafi liczyæ wed³ug jakichœ zrozumia³ych zasad. Œciœlej mówi¹c, nie stosuje
siê pos³usznie do urocznego po³o¿enia, tj. carskiego cennika robót in¿ynieryjnych
i publicznych inwestycji w infrastrukturê miast. Owe ceny sprawoczne Rudnicki
nazywa lojalnie „najhojniejsz¹ norm¹ pañstwow¹”. Poniewa¿ in¿ynier dost¹pi³
wczeœniej zaszczytu zaanga¿owania w „roboty wodoci¹gowo-przygotowawcze”
w Moskwie, pozwoli³ sobie od razu na wnioski kategoryczne:

[...] wszystkie zabiegi warszawskie s¹ mi dok³adnie znane. Na podstawie wiêc faktów
œmiem twierdziæ, ¿e p. Lindley wydaje siê byæ tylko firm¹ pewnego kó³ka, które uplano-
wa³o sobie wyeksploatowanie naszego Pañstwa na robotach wodoci¹gowo-kanaliza-
cyjnych [...]476.

W³aœnie to „pewne kó³ko” mia³o przes¹dziæ o modernizowaniu warszawskiej
kultury sanitarnej „sposobem administracyjnym”, postawieniu kwestii kanalizacji
jako sprawy publicznej. Z tego powodu nowoczesne odprowadzanie nieczystoœci
fizycznych kosztuje spo³ecznoœæ warszawsk¹ dwa lub nawet trzy razy za du¿o:

Tak wysokich cen za roboty ziemne, jakie ofiaruje kanalizacja warszawska nikt do-
tychczas nie widzia³ w naszem pañstwie477.

Nie widzia³ ich te¿ w Londynie ani nigdzie w Europie Zachodniej. Warszawa
zosta³a zniszczona za sumy zbli¿one do wydatków na kanalizacjê w Brooklinie478.
Wbrew temu, co „wieœæ stugêbna roznosi na wszystkie strony”, roboty war-
szawskie nie zas³uguj¹ na s³awê, „nie s¹ tak dobrze wykonane”. Kosztorysy wyko-
nano w markach, a dopiero ogólne sumy zamieniono na ruble. W domyœle, oczy-
wiœcie, po niekorzystnym kursie. Surowce dla tej „milionowej budowy” – kamieñ
polny i piasek wiœlany – zakupiono równie¿ po „kosztach amerykañskich”. Skan-
daliczn¹ rozrzutnoœci¹ okazuj¹ siê tu równie¿ buty dla sprowadzonego z Niemiec
in¿yniera, rujnuj¹cego bud¿et miejski:

[...] sprowadzono wiêc jeszcze z zagranicy p. Rudolfa Strassera na dozorcê robót mu-
rarskich z pensj¹ 1600 rubli – i kupowano mu buty, na koszt miasta, po 20 rubli para.
P. Lindley wystêpowa³ wielokrotnie z twierdzeniem, ¿e nikt nie umie tak poznawaæ
ludzi jak niemcy: je¿eli wiêc pan Strasser nie móg³ zarobiæ na obuwie we w³asnym kraju
i przyby³ do nas bez butów, to widocznie nie by³ on tak wybitn¹ osobistoœci¹, aby go
warto by³o importowaæ do nas. Przyznajê, ¿e mi siê nigdy nie zdarzy³o s³yszeæ nawet,
aby sprawiano buty oficyaliœcie, pobieraj¹cemu 1600 rubli rocznej p³acy!479
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S³owo „Niemiec” Rudnicki, zgodnie z akceptowanym pod zaborami wyj¹tkiem
ortograficznym, zapisuje „deprecjonuj¹c¹” ma³¹ liter¹.

Jednoczeœnie Rudnicki za oczywisty, przyzwoity i usprawiedliwiony przyjmuje
opór hrabiego Zamoyskiego. Przyznaje:

Zagiêcie przy wyjœciu z kana³u z ogrodu na ¯abi¹ zosta³o przyjête dla obejœcia posesji
hr. Zamoyskiego, przecinaj¹cej prosty dostêp do placu Bankowego480.

Dla Rudnickiego nie ulega³o dyskusji, ¿e tak wa¿nej posesji, wiêc i œwiêtego
prawa w³asnoœci, nie wypada³o obchodziæ, ale nale¿a³o, ¿eby nie zlekcewa¿yæ
w³aœciciela i nie zaszkodziæ jego prywatnym sprawom, wejœæ z nim w uk³ady.
Hrabia podobno zg³asza³ gotowoœæ do odst¹pienia potrzebnej budowniczym czêœci
placu „sposobem ugodowym”. Pertraktacje naturalnie oznacza³yby ustalenie go-
dziwego zadoœæuczynienia, a nie ustêpstwo pro publico bono. Zwyk³a niegodziwoœæ,
zdaniem Rudnickiego, polega³a tu raczej na okrojeniu parku:

[...] a ¿e pragn¹³by za ust¹pion¹ przestrzeñ otrzymywaæ tyle¿ ³okci ziemi z ogrodu
Saskiego, to rzecz ca³kiem inna i musia³aby siê za³atwiæ przy roztropnej przezornoœci
obu stron, bez uszczuplenia ogrodu481.

Rudnicki zajmowa³ stanowisko, ¿e park nie tamuje komunikacji w mieœcie,
tote¿ przeprowadzanie tamtêdy ulicy jest po prostu zbyteczne. In¿ynier wyobra¿a³
sobie, ¿e Warszawa rozroœnie siê ku zupe³nie innemu „œrodkowi ¿ycia miejskie-
go”, najprêdzej ku ulicy ¯elaznej:

Ogród zaœ Saski pozostanie na uboczu i wcale nie bêdzie tamowaæ komunikacji handlo-
wo-przemys³owej482.

Charakterystyczne, ¿e w opinii publicysty „Przegl¹du Tygodniowego” znacz-
nie wa¿niejszy od kanalizacji by³ wodoci¹g. Tote¿ bardzo Ÿle siê sta³o, ¿e nie
rozpoczêto robót od za³o¿enia niezale¿nej sieci wodoci¹gowej, bli¿szej jeszcze
„cywilizacji studni”, tradycjom ulicznego zdroju i „zielonego” miasta przecina-
nego rynsztokami, strugami i strumykami. Rudnicki sugeruje, ¿e zaprowadzenie
kanalizacji da³oby siê od³o¿yæ na „lepsz¹ i bogatsz¹” przysz³oœæ, kiedy to War-
szawa dorówna metropoliom, osi¹gnie poziom „amerykañski” i bêdzie j¹ staæ na
ca³kowite sfinansowanie z bud¿etu tego przedsiêwziêcia:

Tak wielkie i zamo¿ne miasta, jak Londyn, Pary¿, Karlsruhe, Berlin, pocz¹tkowo wykoñ-
czy³y u siebie roboty wodoci¹gowe i potem dopiero bra³y siê do kanalizacyi. U nas zaœ
panowie Lindleye chcieli, pomimo braku œrodków, budowaæ jednoczeœnie wodoci¹gi
i kanalizacyê, i celem uzyskania sankcji dla swojego pomys³u, zmuszeni byli wypraco-
wywaæ jak najmniejsze ogólne kosztorysy. Z tej przyczyny odrzucono w³¹czenie do
projektu kanalizacji budowy przykanalików, t.j. po³¹czeñ domów z g³ównemi kana³ami,
pozostawiaj¹c to prywatnej inicjatywie [...]483.
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Rudnicki stosuje zdiagnozowany przez historyka idei „algorytm”, powtarza-
ny wielokroæ w XX stuleciu: myœleæ wprawdzie idealnie (Warszawianie kanali-
zacji potrzebuj¹), ale pracowaæ realnie (Warszawianom nale¿y siê jedynie wodo-
ci¹g)484.

Winy za opóŸnianie budowy nie ponosz¹ w³aœciciele. Gdyby budowano m¹d-
rze, tak jak chce Rudnicki, najpierw sam wodoci¹g, powsta³yby finansowe nad-
wy¿ki i miasto prowadzi³oby dalsze prace podziemne wy³¹cznie na w³asny ra-
chunek. A tak nowy sposób oczyszczania w warszawskich latrynaliach zmienia
niewiele:

[...] z kolektorem nowo-œwieckim [biegn¹cym pod ulic¹ Nowy Œwiat] po³¹czono dot¹d
jedenaœcie posesji, a tysi¹c pozosta³ych domów wypuszcza nieczystoœci wprost na ulicê,
bo w³aœciciele nie maj¹ œrodków na kanalizowanie swoich posiad³oœci485.

Skoro ju¿ w³aœcicieli ob³o¿ono daremnymi, wyolbrzymionymi obci¹¿eniami,
mo¿na by³o za tê „ofiarê” przynajmniej podarowaæ mieszkañcom Warszawy u³at-
wienie dostêpu, jak mawiano w epoce, do „gêsiego wina” – wody pitnej. Podczas
gdy klozet tworzy rzecz arystokratyczn¹, bo z arystokratycznego pnia wyrasta
samo wyobra¿enie sedesu, tronu-stolca, woda stanowi w ekonomii ¿ycia element
podstawowy, najbardziej „powszechny” napój. Ale jeœli „gêsiego” wina zabraknie
w mieœcie, to tylko w konsekwencji nieuczciwych dzia³añ Lindleya. „Obcy” in-
¿ynier tylko udawa³, ¿e brudne wody z Warszawy chcia³by odprowadzaæ na pola
odlewne, a w istocie planowa³ zatrucie Wis³y, podstawowego Ÿród³a czystej wody:

[...] Warszawa jest otoczona dooko³a fortyfikacjami daleko wysuniêtymi; miêdzy które-
mi urz¹dzenie pól odlewnych jest wprost niemo¿liwem i nieprawdopodobnem. Wszyst-
ko to s¹ rzeczy dobrze znane i by³y wiadome dawno. Ca³a zaœ historya z polami
odlewnymi by³a tylko fatamorgan¹, dla otrzymania pozwolenia najprzód na czasowe
wpuszczenie œcieków do Wis³y, potem na dodanie i ekskrementów z kilkudziesiêciu
domów, a nareszcie na wprowadzenie przymusowego wpuszczania fekalij ze wszyst-
kich domów. Po skoñczeniu kanalizacji dopiero siê wyjaœni, ¿e te czasowe urz¹dzenia
musz¹ pozostaæ na zawsze; bo inaczej byæ nie mo¿e486.

Laboratoryjne za³o¿enia, zdaniem Rudnickiego, zupe³nie nie odpowiada³y prak-
tyce: nieczystoœæ nie rozpuszcza siê w wodzie rzecznej:

W retortach fekalie bywaj¹ dobrze przemieszane z wod¹ i dlatego zupe³nie siê roz-
puszczaj¹; w kana³ach zaœ i rzekach niema maszyn do mieszania, wiêksza czêœæ wody
sp³ywa nie dotykaj¹c fekalij, i takowe nie s¹ rozpuszczone w wodzie a tylko rozrze-
dzone487.

Z miejskich nieczystoœci powstanie brudny i cuchn¹cy pr¹d rzeczny, który
z ogóln¹ mas¹ wody p³yn¹cej w Wiœle bêdzie siê ³¹czy³ niezmiernie powoli i nie-
dok³adnie.
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Kres „cywilizacji studni” (obrona systemu zupe³nego)

Na wypowiedzi W³adys³awa Rudnickiego odpowiedzieli natychmiast trzej techni-
cy popieraj¹cy Sokratesa Starynkiewicza, na czele z Alfonsem Grotowskim, „star-
szym in¿ynierem miasta”. Argumenty Rudnickiego okreœlili jako niedorzeczne,
niezgodne z wiedz¹ profesjonaln¹:

[...] od pocz¹tku do koñca, spotykamy w artykule p. Rudnickiego zarzuty nieuspra-
wiedliwione, oparte widocznie na pog³oskach i uw³aczaj¹ce Zarz¹dowi kanalizacyjnemu
zupe³nie nies³usznie488.

Jednakowego zdania by³ te¿ sam William Lindley, który parê lat póŸniej wy-
razi³ je z jeszcze wiêkszym przekonaniem:

[...] ca³y cykl artyku³ów [...] od pocz¹tku do koñca sk³ada siê z szeregu bezpodstawnych
twierdzeñ, z fa³szywych danych i mylnych wniosków. [...] uwa¿am sprawê za skoñczo-
n¹, poddaj¹c autora i jego artyku³y wyrokowi zacnie myœl¹cych ludzi, i nie widz¹c
przyczyny zajmowania siê niemi dalej489.

Dystansuj¹c siê wobec antykanalizacyjnego consensus omnium, ludzie „zacnie
myœl¹cy” w kwestii uk³adów z posesjonatem utrudniaj¹cym roboty w Ogrodzie
Saskim wskazywali na fakt, ¿e hrabia okazywa³ zainteresowanie przede wszystkim
budow¹ pa³acu w miejscu, w którym sta³y przedtem oficyny. Potrzeb rozbudowy
sieci komunalnej zaœ w ogóle nie mia³ zamiaru braæ pod rozwagê. W³aœnie to
lekcewa¿enie, odst¹piwszy od pierwotnie poczynionych planów, Lindley chcia³
unaoczniæ zarz¹dowi miasta:

Gdy przytem p. Lindley dowiedzia³ siê, ¿e hr. Zamoyski zamierza budowaæ pa³ac
w miejsce istniej¹cych oficyn, uzna³ za stosowne zwróciæ Magistratowi uwagê na tê
okolicznoœæ, z propozycj¹ wyznaczenia innego miejsca na budowê pa³acu od ulicy
¯abiej, po jej rozszerzeniu, w celu dania Zarz¹dowi miejskiemu mo¿noœci urz¹dze-
nia w przysz³oœci przejazdowej drogi w tym kierunku wtedy, gdy tego koniecznoœæ
u³atwienia komunikacji wymagaæ bêdzie; obecnie zaœ, wybudowanie drog¹ tunelow¹
pod Ogrodem Saskim kana³u „B”, ku placowi Bankowemu, z ominiêciem ulicy ¯abiej.
Przy ka¿dym podobnym projekcie budowy, obowi¹zkiem jest in¿yniera zwróciæ uwagê
na przysz³oœæ, aby maj¹ca siê dokonaæ budowa nie tamowa³a póŸniej regulacji miasta,
udogodnienia w niem komunikacji, lub jego upiêkszania490.

Zwolennicy kanalizacji ca³kowitej odpierali zarzut, i¿by miasto wyda³o kilka
milionów rubli bez ¿adnej korzyœci publicznej. Kosztorysy zosta³y dostosowane
do obowi¹zuj¹cych przepisów i zatwierdzone oficjalnie przez urz¹d genera³-guber-
natora. Na poparcie tej tezy in¿ynierowie przedstawili w³asne dane liczbowe.
Prawdziwoœæ tych wyliczeñ potwierdzi³ potem osobiœcie Sokrates Starynkiewicz.
Dziêki jego jednoznacznym zapisom w Dzienniku, pomijaj¹c ju¿ skomplikowane
„formu³y matematyczne” i drobiazgowe wykazy kosztów, które w odpowiedzi na
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zarzuty pomieszczone w „Ekonomiœcie” i „Przegl¹dzie Technicznym” przedsta-
wia³ ju¿ w roku 1879, mo¿na bez w¹tpienia powiedzieæ, ¿e genera³ niezmiennie
brzydzi³ siê malwersacjami. Jego relacja dotycz¹ca sposobu rozliczania robót jest
wiêc z pewnoœci¹ prawdziwa:

Wykoñczone w r. 1878 przez p. Lindley’a ogólne kosztorysy, okaza³y siê nastêpnie
w zupe³noœci dok³adnemi i s³u¿¹ obecnie za podstawê przy wykonywaniu robót. Nie-
prawd¹ jest, jakoby kosztorysy powy¿sze zrobione by³y w markach: sporz¹dzone one
zosta³y w rublach metalicznych [...]491.

Ze statystyk wynika, ¿e nie tylko zbudowano wszystko, na co zosta³y wy-
asygnowane kredyty, ale zaoszczêdzono grubo ponad 20 tys. rubli. Jak wolno
s¹dziæ, statystyki te zosta³y podane przez trzech in¿ynierów miejskich za ksiêgami
Komitetu Kanalizacyjnego, nie zaœ „wyimaginowane”, naprêdce „napisane”. Za
zaoszczêdzone pieni¹dze zbudowano „smoka na Wiœle”, przed³u¿enie rury ss¹cej,
i drug¹ tamê ochraniaj¹c¹ rzeczne ujêcie. Adolf Suligowski tak¿e uwa¿a³, ¿e ko-
sztów systemu oczyszczania Warszawy „nie mo¿na oceniaæ na ³okieæ zwyczajnych
wydatków”, gdy¿ przedstawiaj¹ one odmienn¹ naturê492. Inwestycja w usuwanie
nieczystoœci nie stanowi pendant ani konkurencji dla wznoszenia okaza³ych pa³a-
ców, a op³at za utrzymanie domowej ubikacji nie sposób porównywaæ z podatkami
od nieruchomoœci.

In¿ynierowie miejscy na publikacje w „Przegl¹dzie Tygodniowym” zareago-
wali w sposób wywa¿ony. WyraŸnie byli œwiadomi tego, ¿e chocia¿ wiedza zmie-
nia siê wraz z warunkami technicznymi, zmienia siê poma³u, ewolucyjnie, bez
spektakularnego prze³omu. W okresie przejœciowym nieunikniona wydaje siê dwo-
jakoœæ kultury sanitarnej. Usprawiedliwia ona pocz¹tkowo opanowuj¹c¹ miesz-
kañców miasta niewiarê w skutecznoœæ komunalnego oczyszczania. Fachowcy
z opanowaniem starali siê daæ jej odpór:

Nowe kana³y przyjmuj¹ najprzód œcieki ze starych kana³ów, które s¹ wszystkie z niemi
po³¹czone, oprócz tego zaœ odprowadzaj¹ œcieki domowe i podwórzowe z domów ka-
nalizowanych i œcieki uliczne z rynsztoków na ulicach, pod któremi kana³y s¹ popro-
wadzone, ¿e pomimo to, na ulicach maj¹cych kana³y, rynsztoki jeszcze cuchn¹, to
pochodzi zt¹d, ¿e dotychczas niewielka jeszcze stosunkowo liczba domów jest ska-
nalizowan¹, przewa¿na zaœ liczba ich wypuszcza po dawnemu na ulicê œcieki kuchenne
i podwórzowe. Dopóki wiêc kanalizacja domów w ca³kowitoœci przeprowadzona nie
zostanie – rynsztoki do porz¹dku i czystoœci doprowadzonemi byæ nie mog¹493.

Gdyby wszak¿e powstrzymaæ bieg spraw i dopuœciæ do zaprowadzenia „kanali-
zacji minimalnej”, to fekalia by³yby wpuszczane do sieci podziemnej potajemnie
a nagminnie, bez zmieszania z wod¹ u¿ywan¹ do przemywania klozetów, przez
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co „powietrze kana³owe” dopiero uleg³oby istotnemu pogorszeniu494. Tymczasowe
wylewanie nieczystoœci na ulice oraz rzekome tworzenie siê z nieczystoœci „od-
dzielnego” nurtu rzecznego nie mog³y siê z t¹ sytuacj¹ równaæ nawet cz¹stkowo.
Adolf Suligowski nie dziwi³ siê, ¿e zarówno autor projektu, jak urzêdnik pe³ni¹-
cy obowi¹zki prezydenta miasta i popieraj¹cy inwestycjê in¿ynierowie pos¹dzali
mieszkañców Warszawy o sk³onnoœæ do ukrywania czynów prawo³omnych pod
zas³on¹ oszczêdnoœci i zapobiegliwoœci:

Dla usprawiedliwienia koniecznoœci skanalizowania ogólnego ustêpu, municypalnoœæ
miêdzy innemi przytacza³a tê okolicznoœæ, ¿e przy minimalnej kanalizacji trudno bêdzie
unikn¹æ spuszczania odchodów ludzkich do kana³ów drog¹ defraudacji przez wpust
podwórzowy. Delegacja nie podziela³a tego zarzutu, aliœci w koñcu r. z. wypadek przy
ulicy Podwale stwierdzi³ s³usznoœæ obaw magistratu. Defraudacja podobna mia³a miej-
sce i ujawni³a siê skutkiem tej okolicznoœci, ¿e w danym wypadku œmieræ ponios³o dwu
ludzi, którym w³aœciciel domu dla ³atwiejszego przepompowania ekskrementów do
przykanaliku za pomoc¹ rury, poleci³ spuœciæ siê do do³u kloacznego495.

Zwolennicy unowoczeœnienia oczyszczania Warszawy przewidzieli, ¿e War-
szawianie wyka¿¹ siê umiejêtnoœci¹ omijania postanowieñ „municypalnoœci”.
Adolf Suligowski, opisuj¹c wypadek na ulicy Podwale, napotka³ avant la lettre
dwudziestowieczne i wspó³czesne przejawy samowoli, obstrukcji, warszawskiego
cwaniactwa, „pójœcia na ³atwiznê” czy te¿, szerzej, „kombinacji”: nieuszczelniania
szamb, pod³¹czania siê do sieci komunalnej „na dziko”. Wczeœniej z tego samego
wzglêdu Sienkiewicz formu³owa³ obawê, ¿e nawet dzia³aj¹cy oficjalnie miejski
„komitet sanitarny” móg³by ³atwo zniszczyæ to, do czego tworzenia zosta³ wy-
znaczony. Post¹pi³a tak bowiem inna komisja, maj¹ca zaniedbany „zwierzyniec p.
Bartelsa” przekszta³ciæ w zoolog z prawdziwego zdarzenia. Doradzi³a zaœ osta-
tecznie „pozabijanie zwierz¹t”496.

Drugim przejawem tej samej niewiary w nowoczesne oczyszczanie, poza kry-
tykowaniem ulicznego smrodu, okaza³o siê „zaskar¿enie” jakoœci wody udostêp-
nianej w nowej sieci wodoci¹gu miejskiego. Wytykano, ¿e jest mêtna, i choæ
z technologicznego punktu widzenia nie by³o to powodem do niepokoju, w spo-
³ecznym odbiorze – w porównaniu z wod¹ z ujêæ komunalnych, tak ho³ubionych
w „cywilizacji studni” przez mieszkañców Warszawy – mocno dzia³a³o na nieko-
rzyœæ „kranówki”.

Pogorszenie jakoœci wody i dziœ nastêpuje z podobnych co w XIX w. przyczyn. Wiêk-
szoœæ chwilowych zanieczyszczeñ, nieprzyjemnych zabarwieñ (¿ó³tawych czy rdzawych)
b¹dŸ zmian walorów zapachowych „kranówki” wywo³uj¹ zamkniêcia miejscowe, „gdzieœ
na sieci”, oraz materia³owe zu¿ycie poszczególnych odcinków instalacji. W przypadku
– jak nazwali to ju¿ in¿ynierowie-pomocnicy Sokratesa Starynkiewicza – „zatrzymania
cyrkulacji wody w czêœci miasta” z kranów przez pewien czas p³ynie mêtna ciecz:
zwrotna lub zasta³a, po prostu „przetrzymana” w rurach. Taki sam rezultat da zamk-
niêcie pionu, odciêcie dop³ywu wody przez s¹siada, który akurat postanowi³ wymieniæ
u siebie ³azienkowe baterie. WyobraŸnia mieszkañców Warszawy zwyk³a jednak w nie-
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doskona³oœci wody z miejskiego wodoci¹gu dopatrywaæ siê co najmniej niepokoj¹cej
awarii w stacjach oczyszczania, jakiejœ miejskiej „katastrofy”. Pod tym wzglêdem w sto-
³ecznej codziennoœci niewiele zmieni³o siê od koñca XIX w.: w latach siedemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia hydroin¿ynier Madzia Karwowska z telewizyjnego serialu Czterdzie-
stolatek próbowa³a laboratoryjnie – i bez skutku – udoskonaliæ warszawsk¹ „kranówkê”,
a w 2005 r. z niejasnych powodów miasto nawiedzi³a „plaga smrodu” i z kranu znów
pop³ynê³a woda cuchn¹ca „zaœmiardniêt¹ szmat¹”497.

In¿ynierowie pod koniec XIX w. objaœniaj¹ cierpliwie:

Wszelka budowa, ka¿de prowadzenie robót sprowadza zawsze dla niektórych jednostek
pewne niewygody. Otó¿, gdy przed³u¿a siê która z linij rur, lub ³¹czy stara sieæ z now¹,
powstaje czasowe zatrzymanie cyrkulacji wody w czêœci miasta, po puszczeniu zaœ wody
z ciœnieniem w stare rury, pe³ne osadów, woda siê m¹ci. To mog¹ byæ jedynie przyczyny
zaskar¿onego przez autora braku wody i jej mêtnoœci498.

Gdy zaœ chodzi o buty dla „pruskiego” in¿yniera, Sokrates Starynkiewicz kla-
rownie wyt³umaczy³ „publicznoœci warszawskiej”, ¿e nie by³o to zwyk³e mêskie
nakrycie stóp. Dla Niemca nie przewidziano ¿adnego ekstrawaganckiego pre-
zentu. Z publicznych œrodków nabyto specjalne obuwie ochronne, „potrzebne do
wchodzenia do kana³ów i wykopów z wod¹” i z góry ten rodzaj kaloszy przezna-

Zbrojenia kanalizacyjne na ul. Twardej (ze zbiorów Archiwum MPWiK SA)
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czono dla wszystkich budowniczych, którzy „takowe miejsca b³otnista zwiedza-
j¹”499. Jednoczeœnie Starynkiewicz przypomnia³ W³adys³awowi Rudnickiemu i in-
nym przeciwnikom systemu zupe³nego zalety mechanicznego sp³ukiwania klo-
zetów i przy³¹czania siê do sieci, tworzenia na posesjach przykanalików, które jak
konary i rozga³êzienia wyros³ego pnia „szybko siê zaczn¹ rozchodziæ po ca³ym
mieœcie”. Przy tym jako znacznie wiêksz¹ „rujnacjê” miasta od kanalizowania
posesji przedstawi³ budowê roz³o¿on¹ na raty w du¿ych odstêpach czasu. Nie co
innego jak dwukrotne rozkopywanie ulic grozi³oby realn¹ katastrof¹:

O urz¹dzeniu wodoci¹gów, bez zaprowadzenia kanalizacji, za pomoc¹ której mo¿naby
odprowadzaæ wielkie dostarczane miastu iloœci wody, u nas nawet marzyæ niepodobna
by³o; nale¿y sobie tylko uprzytomniæ tworzenie siê lodu zim¹, przepe³nienie rynsztoków
i zalew ulic [...]. Równie nie mo¿na by³o myœleæ o zaprowadzeniu kanalizacji bez
wodoci¹gów maj¹cych rozcieñczaæ i odprowadzaæ nieczystoœci. Dlatego te¿ w³adza miej-
ska postanawia zaprowadziæ jedno i drugie równoczeœnie [...]. ¯¹danie, aby miasto
równoczeœnie z budow¹ kolektorów przeprowadza³o tak¿e budowê przykanalików, nie-
mo¿liwem jest do urzeczywistnienia. Równoczesne rozkopywanie ulicy do nale¿ytej
g³êbokoœci budowy kana³u i przykanalików, poci¹gnê³oby za sob¹ rozruszenie gruntu
do samych fundamentów: ¿adna rura wodoci¹gowa ani te¿ gazowa nieby³aby wówczas
zabezpieczon¹ od uszkodzenia; nastêpstwem tak niezrozumia³ego postêpowania by³oby
ogólne zapadanie siê ziemi500.

Starynkiewicz zaznaczy³, ¿e nie jest prawd¹, i¿by zwolennikami water-klozetów
byli wy³¹cznie pojedynczy ludzie:

[...] dziœ ju¿ zauwa¿yæ siê daje ¿ywa d¹¿noœæ do ³¹czenia posesyj z kana³ami, bo zarz¹d
miasta otrzymuje o skanalizowanie dalszych ulic sporo podañ, w których petenci ofia-
ruj¹ siê nawet ponieœæ koszta budowy kana³u w ulicy, byle tylko takowa nast¹pi³a
w krótkim czasie. Okolicznoœæ ta dowodzi, ¿e kanalizacja zaspokaja nagl¹c¹ potrzebê
miasta, ¿e kapita³ na ni¹ wydatkowany przynosi mieszkañcom korzyœæ, nie jest wiêc
kapita³em martwym, jak go autor artyku³u nazywa501.

Jak zaœ nieco póŸniej skwitowa³ Lindley, gdyby w miastach Europy Zachod-
niej, gdzie do „pnia” kanalizacji pod³¹czono od razu kilka tysiêcy nowoczesnych
klozetów, taka „¿ywa d¹¿noœæ” nie wystêpowa³a, niewpuszczanie nieczystoœci do
podziemnych rur, poprzestanie na „kanalizacji minimalnej”, rych³o spowodowa³o-
by pogr¹¿enie siê ulic i kamienic we w³asnym szambie502. Taka œmia³oœæ w zasto-
sowaniu nowego urz¹dzenia czyszcz¹cego zale¿a³a tam, jak pisze Adolf Suligow-
ski, od spo³ecznej ofiarnoœci, dojrza³oœci ducha obywatelskiego:

Gdy zwiedzamy miasta zagraniczne, podziwiamy znakomite porz¹dki i udoskonalenia,
nie chcemy tylko zastanowiæ siê nad tem, ¿e wszystkie te dobre rzeczy wymaga³y
nak³adów i ofiar, bez których nie by³yby powsta³y. Ganimy w³asne nieporz¹dki, szy-
dzimy z nich nieraz nawet, ale kiedy chodzi o ofiary i nak³ady na porz¹dki uchylamy
siê od nich, chocia¿ dla unikniêcia z³ego ponieœæ je trzeba. Nic wiêcej nie mówi
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o wartoœci spo³eczeñstwa, jak dzie³a u¿ytecznoœci publicznej. Wspania³e pa³ace bawi¹
oko, dzie³a sztuki piêknej wywo³uj¹ uniesienia, dzie³a zaœ stworzone dla dobra ogólnego
budz¹ szacunek i czeœæ. S¹ to widome œwiadectwa wielkich uczuæ i wielkich myœli,
które w spo³eczeñstwie siê zrodzi³y i w nim ¿y³y, s¹ to dowody poœwiêceñ i wysi³ków
ze strony dzielnych ludzi, którzy do powstania tych dzie³ siê przy³¹czyli. Takie dzie³a
wymagaj¹ dzie³a ofiarnoœci obywatelskiej, a tego dzie³a nie t³umiæ, lecz krzewiæ na-
le¿y503.

W 1890 r. wbrew rachubom oponentów kanalizacji zupe³nej Suligowski wy-
suwa³ tezê, ¿e miejska sieæ zaprowadzana przez Lindleya jest wydolna finansowo,
a co wiêcej, rewelacyjnie rokuje – komunalny wodoci¹g i kanalizacja oprócz usu-
niêcia ryzyka zad³awienia siê miasta nieczystoœciami przynios¹ czysty zysk.

Do obietnicy ekonomii zdrowia publicznego do³¹czy³ wiêc Suligowski wa¿ki
argument z korzyœci gospodarczej, przewidywa³ m.in. poszerzenie rynku pracy –
kanalizacja da zatrudnienie wiêkszej liczbie osób ni¿ jest obecnie w³aœcicieli fur
i beczek z przedmieœcia:

Kanalizacja budzi pewne o¿ywienie ekonomiczne. Miliony siê rozejd¹, to prawda, ale
te miliony daj¹ ca³ym zastêpom zarobek i korzyœæ. Zarabiaj¹ fabryki i zak³ady, dostawy
i przedsiêbiorcy, ludzie inteligentni i robotnicy. W Warszawie podczas letnich siedmiu
miesiêcy liczba pracuj¹cych przy kanalizacji robotników dochodzi do 2.500 ludzi. A po
ukoñczeniu przedsiêwziêcia, wykoñczenie takowego i konserwacja zapewnia równie¿
pracy znacznej iloœci pracowników504.

Skoro zaœ sieæ sama na siebie zarobi, tym samym Warszawa zyskuje szansê na
wp³yw do kasy miejskiej, z którego na pewno, jak powiada Suligowski, pokryje
koszty amortyzacji i „procenta od po¿yczki kanalizacyjnej”505. O tym, ¿e w swoich
wyliczeniach nie pope³ni³ b³êdu, œwiadczy zajêcie identycznego stanowiska w roku
1903. Wtedy warszawski publicysta konstatowa³ z satysfakcj¹:

[...] równowaga bud¿etowa zosta³a ju¿ zdobyta. Wielkie przedsiêbiorstwo zaczyna
przynosiæ czysty dochód i w ci¹gu lat kilku lub kilkunastu powróc¹ siê, jak nale¿y
przypuszczaæ, wyk³ady z lat dawniejszych, przynosz¹c po¿¹dany benefis dla bud¿etu
miasta, a gdy minie epoka amortyzacji d³ugu, miasto pozyska nowe wielkie Ÿród³o
dochodowe, nie licz¹c dobrodziejstw, osi¹gniêtych z uzdrowotnienia i uporz¹dkowania.
I sta³a siê rzecz doprawdy nadzwyczajna, dla zarz¹du miejskiego przyjemna, a dla
spo³eczeñstwa zgo³a nieprzewidziana. Zamiast wiecznego ciê¿aru i wiecznej bud¿eto-
wej troski nadesz³a stosunkowo prêdko chwila uspokojenia i zadowolenia, bo i dzie³o
stoi i op³aca siê, jak nale¿y, i otwiera na lepsz¹ przysz³oœæ. Tak wiêc przedsiêbiorstwo
powiod³o siê, a dodaæ trzeba, ¿e uda³o siê ono tutaj na tym tak na pozór nieprzygoto-
wanym i niepodobnym gruncie, mo¿e nawet lepiej, ani¿eli gdzieœ za granic¹506.

Podczas gdy Rudnickiemu zbrojenie ulic i podwórzy nasuwa³o na myœl jedynie
zburzenie dotychczasowego miejskiego ³adu, Suligowski z optymizmem patrzy³
na niezwyk³e „poruszenie” ziemi, na której sta³o miasto. Na pozór dramatyczne
„przer¿niêcie miasta kana³ami” nios³o wiele dodatkowych, pozytywnych kon-
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sekwencji. Porz¹dek w sposobach usuwania nieczystoœci rodzi³ potrzebê upo-
rz¹dkowania trotuarów, usystematyzowania zabudowy ulic i podwórzy:

By³y jeszcze inne skutki. Kanalizacja poruszy³a grunt, na którym miasto stoi i otworzy³a
drogê do przebrukowania i otrotuarowania ulic i placów miejskich, a zarazem do zni-
esienia wstêpnych rynsztoków i do zastosowania ulepszeñ, opartych na nowoczesnych
wymaganiach. Jako¿ wnet po przer¿niêciu miasta kana³ami i rurami we wszystkich
kierunkach, nast¹pi³o tak po¿¹dane zewnêtrzne uporz¹dkowanie ulic i placów, oraz
niwelacja i doprowadzenie odpowiednich poziomów507.

Kres „cywilizacji studni” wymusza³ now¹ organizacjê ¿ycia, powstanie no-
wych instytucji, nowe aran¿acje przestrzeni miejskiej, nowe szlaki komunikacyj-
ne, w tym przeciêcie Ogrodu Saskiego i uporz¹dkowanie ruchu w rejonie Placu
Bankowego.

W takich warunkach mog³a tak¿e rozwijaæ siê nauka i praktyka higieny, wedle
której podstawowego za³o¿enia czystoœæ osobista jest uzale¿niona zarówno ze
wzglêdów medycznych, jak œrodowiskowych od zdrowia publicznego. W kom-
pendium dedykowanym „czcigodnemu koledze d-rowi Stanis³awowi Markiewi-
czowi jako dowód uznania jego gorliwych usi³owañ w szerzeniu zami³owania do
hygieny” Ludwik Natanson zauwa¿a³:

Budowa skomplikowanego kana³u-akweduktu przez fosê Cytadeli
(ze zbiorów archiwalnych MPWiK SA)
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W szeregu cnót, anglicy mieszcz¹ zami³owanie do czystoœci zaraz po pobo¿noœci (clean-
liness is next godliness)508.

Na moralny wymiar oczyszczania „w najobszerniejszym znaczeniu” wskazywa³
równie¿ doktor Józef Polak na ³amach „Zdrowia”, które ukazywa³o siê, mimo ¿e
„obrót roczny” periodyku wynosi³ zaledwie tysi¹c rubli509:

G³ównym warunkiem zdrowia jest czystoœæ zrozumiana w najobszerniejszym znacze-
niu i ten w³aœnie warunek jest bardzo przez nas lekcewa¿ony.
Przys³owie angielskie opiewaj¹ce i¿ czystoœæ najbli¿sz¹ jest pobo¿noœci œwiadczy o m¹d-
roœci narodu tego, który obowi¹zek czystoœci zalicza niejako do obowi¹zków religijnych.
Zreszt¹ jeszcze przed tysi¹cami lat tradycja biblijna zanotowa³a, ¿e czystoœci cia³a
odpowiada czystoœæ duszy. Podobnie jak póŸniej mówiono, i¿ zdrowiu cia³a odpowiada
zdrowie duszy.
Zachowanie czystoœci w obszernem tego s³owa znaczeniu, jest prawie równoznacznem
z zachowaniem wszystkich praw hygjeny, prawie pierwszem i ostatniem jej s³owem.
Zupe³na czystoœæ usunê³aby ze œwiata wszystkie choroby. A¿eby jednak zapanowaæ ona
mog³a, ka¿dy cz³owiek powinien j¹ umi³owaæ510.

Z takim to za³o¿eniem, w³aœciwie czyni¹cym z higieny stosowan¹ naukê spo-
³eczn¹, w pe³ni zgadza³ siê Stanis³aw Markiewicz. Doktor wywodzi³ siê, jeœli
przej¹æ okreœlenie Macieja Demela, z pierwszego „pokolenia Judymów”511. Za
sob¹, jak na pozytywistê przysta³o, mia³ doœwiadczenie powstañczego szaleñstwa,
a potem odciêcia siê od m³odzieñczego bohaterstwa. By³ absolwentem Szko³y
G³ównej, gdzie s³ucha³ wyk³adów znakomitych lekarzy i spo³eczników, Tytusa
Cha³ubiñskiego i Wiktora Szokalskiego, którzy pierwsi opracowywali postulaty
medycyny spo³ecznej. Œrodowiskow¹ praktykê lekarsk¹ Markiewicz odby³ w ro-
botniczym Tomaszowie Mazowieckim, Soczewce ko³o P³ocka i na kolei warszaw-
skiej. Wysuwa³ pogl¹d, ¿e do zaakceptowania w jednakowej mierze s¹ tezy star-
szej szko³y œrodowiskowej, tzw. Pattenkofferowskiej, i nowa teoria bakteryjna,
tj. bakteriologia Pasteura, z której odkryæ czyniono u¿ytek w warszawskim szpi-
talnictwie od 1886 r. Obie teorie nale¿a³oby jednak stosowaæ razem, poniewa¿,
jeœli chodzi o profilaktykê zdrowia publicznego, w istocie s¹ komplementarne512.
Efekt „uzdrowotnienia” populacji Warszawy mo¿na by zatem osi¹gn¹æ poprzez
„uzdrowienie”, oczyszczenie „organizmu” miasta. Jakkolwiek Markiewicz zdawa³
siê przyjmowaæ obraz œwiata, w którym cia³o ludzkie wci¹¿ œciœle uczestniczy
w ciele spo³ecznym, swoimi pogl¹dami wybiega³ w przód. Zak³ada³, ¿e unowo-
czeœniona spo³ecznoœæ przekszta³ci dotychczasowe ludzkie przyzwyczajenia, utrwa-
lone zachowania sanitarne, „wpisane w cia³o”.

Markiewicz opowiedzia³ siê za oczyszczaniem komunalnym niezale¿nie od
inicjatywy Starynkiewicza. Genera³ dostrzeg³ starania doktora i nawi¹za³ z nim
wspó³pracê. Markiewicz popar³ projekt kanalizacji zupe³nej i agitowa³ za nim
w œrodowisku „eskulapów”, zw³aszcza w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim,
funkcjonuj¹cym od 1820 r.513
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Wspó³praca Stanis³awa Markiewicza z zarz¹dem miejskim zaowocowa³a powstaniem odpowied-
niej struktury organizacyjnej. W 1879 r. przy magistracie za³o¿ono Podkomitet Sanitarny Obywatel-
ski pod przewodnictwem Sokratesa Starynkiewicza, a z udzia³em m.in. doktorów Ignacego Ba-
ranowskiego, Ludwika Natansona i in¿yniera Emila Sokala, formalnie cia³o jedynie opiniodawcze
i doradcze. Skoro jednak na jego czele sta³ sam „prezydent”, Podkomitet móg³ podejmowaæ w³asne
inicjatywy. Nale¿a³a do nich na przyk³ad akcja upowszechnienia „k¹pieli ludowych” prowadzona
przez doktora Józefa Tchórznickiego514. Markiewicz pracowa³ w Komisji Sanitarnej tego cia³a, pe³-
ni¹c rolê ³¹cznika miêdzy w³adzami miejskimi a œrodowiskiem lekarskim, w szczególnoœci jego „ce-
chem”. Do Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przyjêto Markiewicza w 1880 roku; powie-
rzono mu funkcjê referenta problemów sanitarnych. W 1882 r. na jego wniosek wyodrêbniono
z Towarzystwa specjalny Komitet Sanitarny (potem kierowany przez Ludwika Natansona). Ale ju¿
od roku 1885 dzia³a³o nieformalnie Warszawskie Towarzystwo Higieniczne. Tworzy³o je grono
medyków skupionych wokó³ miesiêcznika „Zdrowie” i poch³oniêtych organizacj¹ pierwszych wy-
staw higienicznych w Polsce: w 1887 i 1896 r. Najpewniej przez skojarzenie z wystawami œwiato-
wymi, prezentuj¹cymi wartoœæ handlow¹ towarów, mia³y ukazaæ „bezcennoœæ” czystoœci i zdro-
wia515. Vigarello pisze, ¿e rewolucja dokonana przez Pasteura dokona³a „otwarcia sanitarnego œwia-
ta”, przyci¹gnê³a zainteresowan¹ publicznoœæ ku „specyficznym przedmiotom i przestrzeniom, ma-
j¹cym swoich producentów i swój rynek”516. Dzia³anie Towarzystwa Higienicznego o¿ywi³ doktor
Józef Polak, który przyci¹gn¹³ do niego m³odych aktywnych higienistów. Ich przebojowoœæ wrêcz
niekiedy dra¿ni³a lekarzy starszej generacji, z którymi uto¿samia³ siê Markiewicz. Realizuj¹cemu
program swojego starszego kolegi Polakowi uda³o siê w 1898 r. przeforsowaæ zatwierdzenie War-
szawskiego Towarzystwa Higienicznego – protoplasty dzia³aj¹cego do dziœ Polskiego Towarzystwa
Higienistycznego. Natomiast w roku 1899 stworzy³ w zarz¹dzie miejskim niezale¿ny od policji organ
„miejskiego sanitariatu”, tym samym realizuj¹c pomys³y Markiewicza na miejskie inspekcje i kon-
sultacje sanitarne.

Monografia doktora Józefa Polaka, Wyk³ad hygjeny miast, potwierdza, ¿e higie-
niœci uwa¿ali kanalizacjê zupe³n¹ za rozwi¹zanie najodpowiedniejsze dla War-
szawy i docelowe, gdy¿ zgodne z „ogólnym kierunkiem postêpu w tym wzglêdzie
w krajach najlepiej pod wzglêdem zdrowotnoœci postawionych”517. Tak¿e postêpo-
wi lekarze prowadz¹cy praktykê podjêli obowi¹zki „bieg³ych stró¿ów w publicznej
ochronie zdrowia”518.

Do asenizacji Warszawy przekonywa³ higienistów i „lekarzy-praktyków” fakt,
¿e wielkie europejskie miasta, „nawet te, które przed niedawnym czasem mia³y
wzglêdnie wzorowe urz¹dzenia wywózkowe”, przechodzi³y w³aœnie na sieciowy
„systemat” usuwania nieczystoœci519. Doktor Polak odrzuca ju¿ wyobra¿enie ka-
na³ów jako podziemnych kryjówek morowego powietrza. Zapewnia, ¿e w nowych
prawid³owo budowanych instalacjach, „odprowadzaj¹cych wypró¿nienia szybko,
a wiêc przed nast¹pieniem ich rozk³adu” tzw. powietrze kana³owe odznacza siê
woni¹ obojêtn¹, co najwy¿ej nieszkodliw¹ „woni¹ piwniczn¹”520. Natanson pisze
zaœ, ¿e „mo¿noœæ bezpoœredniego sp³awiania odchodów ludzkich jest najwa¿-
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niejsz¹ potrzeb¹”521. Wynika z niej przy tym koniecznoœæ urz¹dzania ustêpów
publicznych522.

W gronie publicystów „Zdrowia” zainteresowano siê nie tylko usuwaniem
fekaliów. Tam u progu XX w. podniesiono tak¿e has³o komunalnego uporz¹dko-
wania wywózki œmieci, „odpadków i nieu¿ytków sta³ych”523. Nie wierzono wtedy
w starannoœæ ani skutecznoœæ sortowania odpadów warszawskich. Pad³a od razu
propozycja spalania ich w „destruktorach”, tak jak to praktykowano w Hamburgu
i Budapeszcie524. Ustalanie co jakiœ czas nowych miejsc wywózki uznano za regu³ê
zdezaktualizowan¹. Gdziekolwiek by œmieci nie wywieŸæ, bêd¹ zalegaæ coraz bar-
dziej i przeszkadzaæ w rozbudowie miasta. Przy tym stale ros³yby koszty tradycyj-
nego wysypywania œmieci na grunty w zwi¹zku z wcielaniem do Warszawy da-
lekich przedmieœæ i „pól podmiejskich”.

Spoœród higienistów rekrutowali siê cz³onkowie magistrackiej delegacji do
zbadania sposobu usuwania odpadków w krajach europejskich. Doktor Polak
i Tchórznicki spotkali siê na Zachodzie z pierwszym zmechanizowanym sprzêtem
do zamiatania i polewania ulic oraz szczelnymi wozami asenizacyjnymi, obs³ugi-
wanym przez pracowników wyspecjalizowanej s³u¿by miejskiej. Po powrocie pod-
kreœlali potrzebê stworzenia w Warszawie podobnego „centralnego przedsiêbior-
stwa” i sprowadzenia nowoczesnego sprzêtu525. Zalecali przechowywanie œmieci
nie w beczkach czy na zwa³ach, ale w hermetycznych pojemnikach, na przyk³ad
w ¿elaznych skrzyniach526. Selekcjonowanie odpadów by³o w krajach rozwiniêtych
przyjête wczeœnie. Nic w tym zaskakuj¹cego, skoro tzw. recykling sprowadza siê
do naœladowania cyklicznoœci w œrodowisku naturalnym. W Wiedniu, o czym
w Warszawie pisano ju¿ w 1876 r., na mocy rozkazu policyjnego ka¿dy w³aœciciel
musia³ sprawiæ sobie „skrzynkê zamykan¹” i wystawiaæ j¹ przed dom. Skrzynkê
o godzinie pi¹tej nad ranem opró¿nia³ przedsiêbiorca i œmieci na „furê zabiera³”.
Nie wyrzuca³ ich jednak na pola, ale zawozi³ do „zak³adu centralnego”, gdzie
ulega³y dok³adnemu „rozsortowaniu”. Oddzielano „wszystkie przedmiota wartoœ-
ciowe”, takie jak „ga³gany, papier, ¿elastwo”, natomiast „same œmieci” poddawano
przeróbce na „nawóz do ogrodów”. Nawóz ze œmieci zawieraj¹cych „przymieszki
w rodzaju szk³a, porcelany, papieru” nadawa³ siê jedynie do u¿yŸniania ogrodów,
w ¿adnym razie pól uprawnych, jak optymistycznie wyobra¿ano to sobie w War-
szawie527.

Poczynaniom higienistów sekunduje Boles³aw Prus, zdeklarowany krytyk „za-
twardzia³ego konserwatyzmu kamienicznikowskiego” i gor¹cy zwolennik kanali-
zacji angielskiej, ze Starynkiewiczem utrzymuj¹cy stosunki towarzyskie528. W fe-
lietonach, zwanych przez siebie kronikami, akceptuje wysuwane przez doktora
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Markiewicza postulaty rewizji warszawskich studni i jak najszybszej reformy miejsc
ustêpowych529. Prus odnotowuje, ¿e „pan M.” przekonuj¹co dowiód³ zwi¹zków
miêdzy tyfusem, zanieczyszczeniem gruntów, wadliw¹ wentylacj¹ toalet i „chrzcze-
niem” mleka wod¹ zawieraj¹c¹ brudne dodatki530. Co wiêcej, „szanowny doktór”,
maj¹cy „szczególn¹ predylekcjê do artyku³ów nieprzedstawiaj¹cych zwi¹zku z ko-
loñsk¹ wod¹”, po przestudiowaniu regu³ obowi¹zuj¹cych w kulturze sanitarnej
w krajach przemys³owych uprzytomni³ sobie, ¿e równie¿ odpadki zawieraj¹ war-
toœæ wymienn¹. Spo³ecznoœæ warszawska zaœ wykazuje olbrzymi¹ niezaradnoœæ.
Z jednej strony ciska œmieci pod nogi jako rzeczy nic kompletnie nie warte,
a z drugiej daje wyraz niezadowoleniu, gdy miasto oczyszczaj¹ obce kompanie,
które przejmuj¹ miejskie us³ugi i z ich œwiadczenia wynosz¹ korzyœci. Prus, wcho-
dz¹c w sposób myœlenia kamienicznika, wyjaœnia, ¿e:

[Znany higienista] poruszy³ kwesti¹ œmietnikow¹, która (obym by³ fa³szywym proro-
kiem!) niebawem wejdzie w sk³ad mnóstwa wypracowañ wstêpnych – „nawo³ywañ”,
projektów spó³ek akcyjnych i wzajemnych z uwzglêdnieniem naszej niezaradnoœci i nie-
bezpieczeñstw gro¿¹cych nam ze strony jakiegoœ „Gesangverein’u”, który ma siê w roku
bie¿¹cym zebraæ w £odzi, odœpiewaæ wszystkie patriotyczne pieœni niemieckie przy
odg³osie brzêku kufli, a w koñcu ostatecznie kraj zgubiæ i zgermanizowaæ.
Otó¿ w rozprawce swojej pan M. twierdzi, ¿e miasto Pary¿ na umiejêtnym i taktownym
wychodzeniu z w³asnymi œmieciami zyska³o z gór¹ siedemset tysiêcy franków i ¿e
wed³ug obliczeñ tego¿ pana M. Warszawa mog³aby na tych¿e odpadkach zyskaæ oko³o
36 000 rs [...]. Opieraj¹c siê na powadze pana M., który wartoœæ œmieci wyproduko-
wanych w Warszawie przez jedn¹ osobê ocenia na 12 kop. rocznie, oœwiadczam moim
wierzycielom, ¿e im od tej pory bêdê p³aci³ z góry nale¿noœci œmieciami wytworzonymi
przeze mnie i wszystkich moich krewnych po mieczu i po k¹dzieli, w linii wstêpnej
i zstêpnej. Spodziewam siê, ¿e wiadomoœæ tê przyjm¹ z uciech¹ i ¿e w razie jakichkol-
wiek z tego powodu nieporozumieñ, nie mnie, ale pana Markiewicza (mieszka w „So-
czewce”) do kratki s¹dowej poci¹gn¹.
I istotnie mam racj¹. Ka¿dy przecie¿ astronom pos³uguje siê prawami grawitacji, lecz
odpowiedzialnoœæ za nie spad³a wy³¹cznie na Newtona531.

Podkreœlaj¹c selektywnoœæ „wywózki na pola” i szkodliwoœæ „przerzucania”
nieczystoœci sta³ych z podwórzy œródmiejskich na Powiœle, pisarz zgadza siê z opi-
ni¹, ¿e w Warszawie jedynym œrodkiem skutecznego przeciwdzia³ania mylnym
oszczêdnoœciom w zbiórce i usuwaniu odpadów by³oby zastosowanie rozwi¹zania
„definitywnego” – komunalnego spalania:

Pary¿, który posiada prawie dwa miliony mieszkañców, a lubi porz¹dek, p³aci³ dawniej
oko³o 800 000 franków za wywózkê œmieci. Dziœ wywo¿¹ mu je darmo, poniewa¿ ludzie
przedsiêbiorczego ducha i w tych pogardzonych resztkach znajduj¹ kapita³y.
Czy¿by nasze swojskie, nasze kochane, nasze warszawskie œmiecie nie zas³ugiwa³y
nawet na to, aby je darmo wywieziono?... Nie uwierzê!... Tylko zawiœæ wymyœleæ mo¿e
podobn¹ plotkê na rzecz tak drog¹ nam wszystkim, ¿e j¹ od pokolenia do pokolenia
przechowujemy.
Nim jednak zjawi siê cz³owiek, który po nogach ca³owaæ nas bêdzie, abyœmy mu
pozwolili na wywo¿enie naszych skarbów, spróbujmy usuwaæ je sami, ale zupe³nie i nie
dotychczasowym sposobem.
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Dla osi¹gniêcia pierwszego rezultatu zawiadamiamy wszystkich naszych kamieniczni-
ków, ¿e na dnie, ale to na samym dnie ka¿dego œmietnika znajduje siê nieomylny œrodek
podwy¿szenia komornego lokatorom. Spodziewamy siê, ¿e po tym og³oszeniu ca³a
zawartoœæ tych gospodarskich skrytek zostanie opró¿nion¹.
Co zaœ do sposobu usuwania œmieci, za najw³aœciwszy uwa¿alibyœmy zbiorowe palenie
ich, ale to na popió³, na tabakê! Dotychczasowe bowiem przerzucanie z podwórek na
Powiœle jest naprawdê zbrodni¹532.

Jakkolwiek wybór metody palenia œmieci w gronie higienistów i u Prusa wy-
nika³ z pewnej determinacji i chêci natychmiastowego ukrócenia warszawskich
„kombinacji” oraz wyeliminowania zagranicznych „monopoli”, nie by³ nieprawid-
³owy, ale zgo³a niewczesny533. Spalanie odpadków jako metodê najbardziej wy-
dajn¹ i ekologiczn¹ zaleca wspó³czeœnie, po przeprowadzeniu wieloletnich badañ
amerykañskich œmietników, William Ratje, antropolog i archeolog534. Zaznacza
jednak, ¿e jest to technologia najdro¿sza. Jej skutecznoœæ oznacza postawienie
kropki w „biografii rzeczy”, które trafiaj¹ do „destruktora”, zatrzymanie procesów
ich kr¹¿enia. By trzymaæ siê stylu Prusa – wyrzucenie tych „rzeczy wstrêtnych”,
ze „spi¿arni” b¹dŸ „kasy ogniotrwa³ej”535.

W opinii Prusa antypatia do ulepszonego technologicznie oczyszczania miasta
wynika z wychowawczej (socjalizacyjnej) inercji. Wada taka nie jest win¹ spo-
³ecznoœci warszawskiej: „oni ju¿ bowiem wyroœli wœród brudów”536. Niezbêdna
dawniej oszczêdnoœæ, gdy przyszed³ kres „cywilizacji studni”, zachowa³a siê w po-
staci spo³ecznego nawyku. Autor kronik przewidywa³, ¿e ukszta³towanie „cnoty
czystoœci” bêdzie d³ugim procesem. Zapewne tak¿e „nastêpne” pokolenie nie
zrobi istotnego kroku naprzód:

Cokolwiek jednak zrobi pan Lindley dla idei kanalizacji i wody Ÿródlanej, wszystko to
w bardzo ma³ym stopniu przyczyni siê do zaszczepienia w nas cnoty zwanej ochêdóst-
wem i wstrêtu do brudów.
Mówi¹c, tak, mam na myœli nie tylko obecne pokolenie, które usuniêcie brudów z do-
mów, podwórek i rynsztoków uwa¿a³oby za zamach przeciw swobodom municypalnym,
ale nawet pokolenia nastêpne. Kto zaœ mo¿e mieæ jakieœkolwiek w¹tpliwoœci pod tym
wzglêdem, niech raczy siê przejœæ po tej czêœci Saskiego Ogrodu, która jest siedliskiem
nianiek i ma³ych dzieci...537

Pobieranie wody prosto z rzeki i sadzawek, ze zdrojów ulicznych, przedtem
niefrasobliwe korzystanie z wodoci¹gu Marconiego, w zamierzeniu stanowi¹cego
przecie¿ g³ównie sieæ hydrantów przeciwpo¿arowych, ukszta³towa³o wyobra¿enie,
¿e w byle miejskim cieku wodnym p³ynie zawsze pierwszej czystoœci woda Ÿród-
lana. Jednak w wyobra¿eniu, ¿e ka¿da woda to czysta woda, nie by³o nic z prawdy,
co pokazuje fakt przedstawiony przez Prusa w jednej z kronik. Gdy oto war-
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szawski magistrat podj¹³ decyzjê o na³o¿eniu podatku na czerpanie zim¹ wody
z Wis³y, w³aœciciel mykwy na Powiœlu zacz¹³ wyr¹bywaæ cenny towar z w³asnej
sadzawki i beztrosko sprzedawaæ go przedsiêbiorcom potrzebuj¹cym lodu do oziê-
bienia artyku³ów konsumpcyjnych. Sadzawka by³a wprawdzie zaopatrywana w wo-
dê z miejscowej studni, jednak równoczeœnie podziemnymi glinianymi rurami
sp³ywa³y do niej obficie wszystkie mydliny po k¹pielach w ¿ydowskiej ³aŸni.
Smaczny i œwie¿y, jak zak³adano, lód sprzed budynku nr 59 na Solcu trafia³ do
cukierni, restauracji i pijalni piwa w Œródmieœciu538.

Opis tego faktu opatruje Boles³aw Prus wielce ironicznym, wycyzelowanym
komentarzem:

Dla jeszcze bardziej ekonomicznego zu¿ycia „lodu” nale¿a³oby chyba gotowaæ herbatê
na wodzie z niego otrzymanej.
Pisz¹c to, czujê, ¿e robi mi siê niedobrze, ale trudno, ekonomia przede wszystkim!
Wiêc pijmy bawara oziêbionego w „lodzie” i cieszmy siê, ¿e Opatrznoœæ zes³a³a nam
tak pomys³owych obywateli jak: w³aœciciel „mykwy” na Solcu tudzie¿ ci cukiernicy,
restauratorowie i bawarowie, którzy kupowali od niego „lód” do ziêbienia artyku³ów
spo¿ywczych.
S³ysza³em, ¿e w pewnym zagranicznym mieœcie wyk¹pano raz aktorkê w szampanie i –
natychmiast ów szampan wypito. Wolno panom – wolno i nam. Oni, maj¹c du¿o
pieniêdzy, mogli piæ szampan z damskiej k¹pieli, my, ubo¿si, musimy kontentowaæ siê:
bawarem z lodu, pochodz¹cego – tak¿e z damskich k¹pieli, urz¹dzonych wedle Starego
Zakonu.
Jesteœmy o tyle szczêœliwsi od panów, ¿e kiedy im policja zabroni³a piæ „szampana po
k¹pieli”, nam wcale nie broni ci¹gn¹æ „bawara z lodu”539.

Prus formu³uje pogl¹d, ¿e ingerencja policji czy specjalnej komisji sanitarnej
nie zast¹pi oddolnych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy warunków bytowych
biednych mieszkañców Warszawy, niezbêdnej zarówno dla zaprowadzenia higieny,
jak i wzrostu spo³ecznej œwiadomoœci w kwestiach zwi¹zanych z czystoœci¹:

[...] z³e powietrze jest dla zdrowia szkodliwe, i pragniemy bardzo, aby najubo¿szy cz³owiek
posiada³ suche, widne, ciep³e, w miarê potrzeby obszerne i dobrze wentylowane mie-
szkanie. Niemniej jednak nie przestajemy obawiaæ siê interwencji z zewn¹trz. Wed³ug
naszego, mo¿e b³êdnego zdania, interwencja owa nie wp³ynie na poprawê ani jednego
lokalu, lecz wywo³a niepotrzebny ruch i koszta. Niezbyt dawno przecie¿ w imiê idei
chciano zamkn¹æ pewn¹ liczbê mieszkañ w domu bankiera Blocha i dopiero wyrok s¹du
zapobieg³ katastrofie, przy czym okaza³o siê, ¿e inkryminowane lokale nie by³y wcale z³y-
mi. Z drugiej zaœ strony od kilku to lat dokonywaj¹ siê rewizje mieszkañ dla stró¿y, od
kilku lat rozprawia siê o ulepszeniu miejsc ustêpowych, a jakie¿ s¹ tego rezultaty?...
Z³emu w tej formie nie mo¿e zapobiec interwencja pochodz¹ca z zewn¹trz spo³e-
czeñstwa, nam bowiem przede wszystkim wiêkszej liczby mieszkañ i mniejszej biedy
potrzeba. Gdy wype³ni¹ siê te dwa warunki, wówczas dopiero na ciemnych, niechluj-
nych i opornych energia w³adz policyjnych skutecznie oddzia³aæ mo¿e540.

Wiêkszoœæ mieszkañców Warszawy nie ma ¿adnego przystêpu do grupy „pa-
nów”. Im nie tylko nie zabrania siê urz¹dzania k¹pieli w szampanie, ale i do
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wytwornych lokali, w których serwuj¹ lód z Wis³y, pozwala siê zabraæ ze sob¹
pupila. Wprawia³o to Prusa w wyraŸn¹ irytacjê:

Dowiedziawszy siê, ¿e Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami myœli o zaprowadzeniu
na ulicach naczyñ z wod¹ dla psów, oœmielam siê zaproponowaæ, aby którekolwiek
z towarzystw opiekuj¹cych siê ludŸmi pomyœla³o o umieszczeniu przy wodoci¹gach
kubków dla ludzi, którzy choæ nie wœciekaj¹ siê (co za ordynaryjne wyra¿enie!), nie-
mniej jednak czuj¹ niekiedy pragnienie i nie zawsze maj¹ go czym zaspokoiæ [...]541.

Na psa bêdzie czekaæ miska z czyst¹ wod¹, tymczasem warszawskiej ulicy
kupcy i panowie zalecaj¹ „ekonomiê przede wszystkim”.

Z niedostatkiem wody w „cywilizacji studni” ludnoœæ Warszawy sobie radzi³a,
wpisuj¹c proste sposoby zdobywania „gêsiego wina” w porz¹dek wielkomiejskie-
go ¿ycia. Do momentu, w którym Boles³aw Prus pisa³ swoj¹ kronikê, spo³ecznoœæ
warszawska nie zosta³a efektywnie skonfrontowana z now¹ technologi¹. Sprawy
czystoœci nie sta³y siê rzeczywiœcie „modne”. Do nieostroœci kategorii zwi¹zanych
z oczyszczaniem, doskonale widocznej na przyk³adzie dostawy lodu z brudnej
sadzawki, dochodzi w sytuacji, w której mieszkaniec miasta przywyk³ do przy-
stêpowania do obowi¹zków dnia codziennego ledwie po „dziwnie przykrej kom-
binacji”, pobie¿nym „jakimœ tam” wywi¹zaniu siê z koniecznoœci higienicznych.
Jednoczeœnie jednak do kultury sanitarnej zaczynaj¹ powoli „wprowadzaæ siê”
nowe rzeczy, kszta³tuje siê nowe pojêcie oczyszczania. „K¹piel pod natryskiem jest
k¹piel¹ narodu” (Die Douche als Volksbad) – powiada³ niemiecki popularyzator
higieny „ludowej”, doktor Oscar Lassar542.

Z Mary Douglas w Warszawie: niszczycielska wiedza

Chc¹c podsumowaæ repertuar wyobra¿eñ dotycz¹cych latrynaliów w Warszawie
w pocz¹tkach instalowania sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej, mo¿na by powie-
dzieæ, ¿e kategoria anomalii, obecna w ówczesnych ocenach, dotyczy kanalizacji
ca³kowitej i nowych, zbytkownych rzeczy oczyszczaj¹cych, lecz nie zanieczysz-
czenia przestrzeni, nagromadzenia i przechowywania miejskich nieczystoœci.
Miejsce brudu jest na „niereprezentacyjnym zapleczu”, które stanowi tu szerok¹
kategoriê. Taki „ty³” rozlewa siê na obszar nale¿¹cy zwykle do „przodu”. Brud jest
wiêc na swoim miejscu – oprócz przepe³nionych do³ów, skrzyñ na odpadki, zap-
chanych rynsztoków – tak¿e w goœcinnych bramach, ulicznych zau³kach i pod-
cieniach, wszêdzie tam, gdzie ludzie utworzyli „ludowe” ubikacje b¹dŸ bezp³atne
wysypiska „odpad³oœci”.

Przed powstaniem miasta podziemnego, które uregulowa³o relacje miêdzy
„oczyszczanymi”, ozdobnymi fasadami a brudnymi miejskimi „ty³ami”, „za³o-
mami” czy „poboczami”, nieczystoœci fizycznej nie dzielono wyraŸnie na kategorie
jakoœciowe. Do nieczystoœci zalicza³o siê wszystko, co da³o siê wywieŸæ z miasta
jako gnój, zarówno ekskrementy, jak odpadki domowe (œmieci wilgotne), mimo
¿e dziewiêædziesi¹t procent zawartoœci skrzyñ na odpady stanowi³o w rzeczy-
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wistoœci „uci¹¿liwy balast”543. Œmieci, jak na ³amach „Zdrowia” ujawnia³ W³a-
dys³aw Dobrzyñski, „rolnik i ogrodnik nie poszukuje”. St¹d zabiera je nie na
podmiejskie komposty, ale na „kolosalne sk³ady”, które mo¿na by tu okreœliæ
mianem Góry Gnojowej, prze-noszonej w ró¿ne miejsca544.

Rynsztoka w³aœciwie nie postrzegano jako œcieku. S³u¿y³ nie tyle skutecznemu
sp³awianiu „pomyj”, œcieków w³aœnie, ile temu, by nieczystoœæ „przechowa³a siê”
czy „kr¹¿y³a” w mieœcie. Urzêdowe zakazy wlewania do otwartych kana³ów œcie-
ków bytowo-gospodarczych by³y wprawdzie nie do wyegzekwowania, to jednak
rynsztoki jako element obrony cywilizacyjnego status quo, ustalonego sposobu
¿ycia w „cywilizacji studni”, obejmowa³a kontrola spo³eczna. Zreszt¹ wozami gnój
i œmieci wywo¿ono równie¿ w dzieñ, wiêc w sposób jawny. Beczki wraz z od-
ra¿aj¹c¹ zawartoœci¹ nie zalicza³y siê do kategorii rzeczy „nad wyraz” wstydliwych.
Tworzy³y „normalny” sk³adnik miejskiego krajobrazu, któremu trwa³oœæ zapew-
nia³a recyrkulacja, nieustaj¹ce „kr¹¿enie” materii „gospodarczej”. Poniewa¿ zagro-
¿enie wi¹za³o siê z pojêciem „morowego powietrza”, a nie zaka¿eniem bakterio-
logicznym, w „cywilizacji studni” ka¿da woda by³a wod¹ czyst¹, wod¹ konsump-
cyjn¹.

Oczyszczanie nie mieœci³o siê w kategoriach spraw poruszanych celowo i ro-
zwi¹zywanych w sposób komunalny. Pozostawa³o wiêc spraw¹ zasadniczo pry-
watn¹, lepiej mo¿e – w³aœcicielsk¹; tym samym trzeciorzêdn¹, kategoryzowan¹
dowolnie, chocia¿ w ramach technologii „suchego klozetu”. Jeœli nieczystoœci
zosta³y, jak pisa³ warszawski „kronikarz”, udomowione, to koniecznoœci zbioro-
wego przeciwstawienia siê „inwazji” brudu fizycznego nie dostrzegano. Nawet
dbaj¹c ponad przeciêtnoœæ o porz¹dek – na w³asnej klatce schodowej, podwó-
rzu, ulicy – zwyk³y mieszkaniec Warszawy nie móg³ zamanifestowaæ niczego, co
w oczach spo³ecznoœci mia³oby istotne znaczenie. Rzeczy oczyszczaj¹ce ustêpo-
wa³y innym, bardziej wyrazistym spo³ecznym oznakom statusu. Umywalki i an-
gielskie klozety z górnop³ukiem liczy³y siê mniej od domowych mebli, dywanów
i bibelotów. Przed zaprowadzeniem kanalizacji i w pocz¹tkach dzia³ania sieci czys-
toœæ to wci¹¿ pochodna elegancji czy „fasadowoœci”. Jedynie ci, których staæ na
mody, mog¹ „demonstrowaæ” czystoœæ. Inni doszlusowuj¹ do „oœwieconej opinii”
równie powierzchownie, do nieœwie¿ych koszul przypinaj¹c ko³nierzyki i man-
kiety wyprane w balii lub pod ulicznym kranem.

Nawet publiczny szalet nie by³ w œcis³ym sensie publiczny, poniewa¿ wpusz-
czano do niego za op³at¹. Na regularne korzystanie z pierwszych warszawskich
„oczek” staæ by³o „klasy towarzyskie”. W ujêciu genetycznym „babcia klozetowa”
to osoba odpowiadaj¹ca za pilnowanie skrzynki na kopiejki! W kontekœcie „wczes-
nokapitalistycznego” systemu prawa w³asnoœci, nie zaœ us³ug maj¹cych wymiar
œwiadczeñ komunalnych postrzegano równie¿ luksus korzystania z „miejskiej”
k¹pieli, podobnie jak us³ugi gazowni, elektrowni, tramwajów konnych. Wanny
w ³aŸniach publicznych nie spe³nia³y wiêc zadañ nowoczesnych us³ug komunal-
nych. Wanna „ekskluzywna” mia³a w³aœciciela, który odnosi³ z niej korzyœci, a je-
go zyski kontrolowano. Zainteresowanie czystoœci¹ klientów pojawia³o siê w bu-
chalterii sporz¹dzanej przez higienistów.

222 Czêœæ druga. STUDIA Z HISTORII KULTURY MIASTA

543
543 W³adys³aw Dobrzyñski, Co robimy, a co robiæ nale¿y z odpadkami domowemi?, „Zdrowie” 1900, nr 2.
544
544 Zob.: tam¿e.



Zdumiewaj¹cych nieraz z obecnej perspektywy reakcji na zainicjowanie pro-
cesu unowoczeœnienia kultury sanitarnej w Warszawie, jakie opisa³em w tym
studium z historii kultury dziewiêtnastowiecznego miasta, nie nale¿y pochopnie
wi¹zaæ z ¿adn¹ postaci¹ wyeksploatowanego pojêcia „szoku”: kulturowego, cywili-
zacyjnego czy technicznego. Jest to raczej niezbêdny etap przystosowania do
„ca³oœci wielkomiejskiego stylu ¿ycia”545. Dopóki w tej nowej ca³oœci mieszkañcy
wielkiego miasta dopatruj¹ niebezpieczeñstw, chroni¹ siê przed w³asnymi wyobra-
¿eniami, okazuj¹c niechêæ do zmian. Mieszkañcy Warszawy (Kraju Przywiœlañ-
skiego) mieli w tym znaczn¹ wprawê uwarunkowan¹ histori¹ polityczn¹. W spo-
rze „sp³uczki z beczk¹” d¹¿enie do uzyskania samowystarczalnoœci gospodarczej
spotka³o siê z tendencj¹ do „autarkii kulturalnej”. Równoprawnoœæ polskiej myœli
in¿ynieryjnej z zachodnimi technologiami sanitarnymi chroni³o zachowanie szla-
chetnej, arkadyjskiej prostoty, od zawsze charakteryzuj¹cej „tuziemców”546. W tej
„ekologicznej” krainie, której os³abione kontury uwyraŸniæ mia³o wytrucie przez
in¿ynieriê sanitarn¹ t³ustych jesiotrów p³ywaj¹cych w Wiœle (co zakrawa na dyk-
teryjkê pana Zag³oby), niczego zmieniaæ niepodobna, gdy¿ przerwa³oby to roman-
tyczn¹ „misjê cywilizacyjn¹” Polaków547. Obrona zacofanego kraju przed niwe-
luj¹c¹ si³¹ technologii i kapitalizmu, owszem, by³a obron¹ narodowoœci i swoj-
skoœci, dwóch morgów kartofli w Przywiœlanii przeciwko cudzoziemszczyŸnie
i kosmopolityzmowi. Stanowi³a jednak¿e, jak przekonuje Jerzy Jedlicki, równie¿
„t³umaczenie” i kopiê zagranicznych wzorów protestu spo³ecznego przeciw inno-
wacjom technicznym548. Ró¿nych „ludystów”, podobnych Rolnikowi Nadwiœlañ-
skiemu, nie brakowa³o nawet w œwietnie uprzemys³owionej Anglii, sk¹d anty-
urbanizacyjne idee mog³y przenikaæ do Polski.

Tymczasem Sokrates Starynkiewicz z Taganrogu razem z in¿ynierami z hrab-
stwa Yorkshire i zwolennikami systemowego oczyszczania z Warszawy targn¹³ siê
na zasadniczy w¹tek kultury „autochtonów”, podarowawszy im podstawy nowego
„sztucznego œrodowiska” miejskiego, a w terminologii wspó³czesnego badacza,
Janusza Barañskiego, fundamenty nowego kulturowego systemu rzeczy549. Mie-
szkañcy miasta i przedmioty s³u¿¹ce do oczyszczania staj¹ siê w nim „wzajem-
nymi transpozycjami”550. W tym wzglêdzie zainstalowanie w domach klozetów
z górnop³ukiem zaczê³o rodziæ miejskie przyzwyczajenia, powoli uzale¿niaæ pierw-
szych wybranych Warszawian od miejskich „wygód”. Lokatorzy jak gdyby zostali
„skanalizowani”, „pod³¹czeni” do zewnêtrznej wobec nich sieci551. Czytuj¹cy roz-
prawy filozoficzne genera³, „zadaj¹c” Warszawie oczyszczenie, nie zdo³a³ jednak
u przeciwników kanalizacji ogólnosp³awnej wzbudziæ refleksji, ¿e „model d¿u-
my” i „morowego powietrza” w podejœciu do latrynaliów jest wytworem ludzkiego
umys³u poprzedzaj¹cego „porz¹dki natury”, które ludzie wyobra¿aj¹ sobie jako
wrogie, niebezpieczne czy stwarzaj¹ce mo¿liwoœæ „wycieku” zanieczyszczeñ.
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Nieczystoœæ fizyczna trafia w samo centrum uwagi publicznej, gdy roœnie ry-
zyko, ¿e dotychczasowe regu³y organizacji ¿ycia spo³ecznego czy normy moralne
zostan¹ zakwestionowane552. Pêczniej¹ce pod koniec XIX w. miasto zaczê³o wy-
dalaæ miazmaty w sposób coraz bardziej odczuwalny dla swoich szczup³ych elit.
Ryzyko pojawi³o siê wraz z budow¹ „niebezpiecznych” instalacji podziemnych,
planami ucywilizowania i „dowartoœciowania” Powiœla, nap³ywem ludnoœci wiej-
skiej i „obcych” in¿ynierów. Jednak¿e negatywny stosunek mieszkañców War-
szawy do kwestii kanalizacyjnej nie by³ czymœ wyj¹tkowym, specyficznie „wschod-
nio-europejskim”, a jedynie konsekwencj¹ polskiej ko³tunerii, nieœwiadomoœci
wykraczania cz³owieka poza naturê czy odziedziczonego po kulturze szlacheckiej
zachwytu nad w³asn¹ innoœci¹. Charakteryzowa³ powszechnie, jak pisze Donald
Reid, niepozbywaj¹ce siê odpadów (waste-retentive) stolice œwiata wczesnej nowo-
czesnoœci (early modern metropolis).

Warszawscy przeciwnicy sp³uczki i klozetów angielskich mieli dobry przyk³ad
we francuskich grupach interesu. Tak¿e w Pary¿u, co najmniej od po³owy XVII w.,
kiedy ju¿ funkcjonowa³y pierwsze odkryte kana³y (bodaj¿e by³o ich dwadzieœcia
cztery w 1636 r.), a¿ do po³owy wieku XIX, dr¹¿enia podziemnych œcieków nie
uwa¿ano za inwestycjê publiczn¹, komunaln¹553. Miasto nie odpowiada³o za jej
regulowanie. Zbrojenie posesji pozostawa³o prywatn¹ spraw¹ inwestora. Nie spo-
rz¹dzano ¿adnych planów podziemnych instalacji, o lokalizacji niektórych nie-
dro¿nych kana³ów zwyczajnie potem zapominano. Posesor, realizuj¹c prawo do
w³asnoœci, móg³ pozwalaæ sobie na ró¿ne fanaberie. Niektórzy budowali wiêc
„dreny” dla polepszenia komfortu w rezydencjach, podczas gdy inni ignorowali
techniczne nowinki i wybierali innego rodzaju inwestycje w rzeczy luksusowe.
W Pary¿u swoboda budowlana w dziedzinie konstrukcji sanitarnych obowi¹zywa³a
wszak¿e w czasach œwietnoœci arystokracji, w czasach spo³eczeñstwa stanowego.
Ale w Warszawie do takich wzorów wyraŸnie przybli¿a³ siê jeszcze hrabia-w³aœ-
ciciel nieruchomoœci w Ogrodzie Saskim, niewahaj¹cy siê blokowaæ rozbudowy
komunalnej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej wy³¹cznie dla w³asnej wygody554.

Najstarszych paryskich kana³ów nie wykorzystywano do sp³awiania fekaliów,
lecz jedynie do osuszania ekskluzywnych posesji, pozbywania siê nadmiaru wód
deszczowych. Czêsto jednak do „burzowców” odprowadzano nielegalnie ekskre-
menty, a nawet tworzono po kryjomu potajemne pod³¹czenia do „cudzych” kana-
³ów, bezprawne „przykanaliki”, których upowszechnieniu siê w Warszawie chcia³
zapobiec in¿ynier Lindley555. W Pary¿u nadto, tak jak nad Wis³¹, nie zabrak³o
dzia³aczy spo³ecznych obwo³uj¹cych rozbudowywany „dó³” miejski „modelem
marnotrawstwa” i wykazuj¹cych wy¿szoœæ odchodów zgromadzonych w szambie
nad nieczystoœciami rozcieñczonymi. „Odnajdujemy tu – podsumowuje Alain
Corbin – obsesjê straty”556. W takim œwietle uzbrojenie Warszawy, zaprowadzenie
w mieœcie w „kraju opóŸnionym” od razu kanalizacji ogólnosp³awnej wydaje siê
niebagatelnym sukcesem cywilizacyjnym557. Starynkiewicz i Lindley osi¹gnêli ten
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sukces pomimo niekorzystnych warunków politycznych. Wziêli na siebie ciê¿ar
stworzenia w Warszawie podstaw „œrodowiska odwonionego – naszego œrodo-
wiska”, które to obci¹¿enie we Francji ponios³o silne, scentralizowane pañstwo558.

Donald Reid twierdzi, ¿e uporz¹dkowanie „marginalnych” obszarów miasta
jest w historii kultury paralelne wzglêdem zaprowadzenia ³adu politycznego. Na-
poleon III, który zas³u¿y³ siê zarówno dla „do³u”, jak i „góry”, zwalczy³ zagro¿enie
zarazkami i jednoczeœnie st³umi³ rewolucjê559. Wszelako gospodarz Warszawy na
pe³n¹ harmoniê czy zwyk³y spokój w dziedzinie polityki pañstwowej i „samo-
rz¹dowej” nie móg³ liczyæ. Nie mia³ wielkiej w³adzy, nawet nie dysponowa³ swo-
bod¹ finansow¹, która mog³aby jego „panowanie” w mieœcie utwierdzaæ. Ale gdy
Warszawa otrzyma³a nowoczesny, sprawny i dro¿ny system oczyszczania, Pary¿
jeszcze niezbyt radzi³ sobie z w³asn¹ fizjologi¹, wyp³ukiwaniem nieczystoœci.
Trzeba by³o czekaæ a¿ do koñca XIX w., a¿eby klozety angielskie zaczê³y siê
upowszechniaæ. Zmianê systemu wymusi³o stale rosn¹ce zu¿ycie wody w dwóch
ostatnich dekadach wieku560. Woda z ulicznych paryskich fontann nienajlepiej
spe³nia³a funkcjê, któr¹ warszawski projekt sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
przypisa³ cieczy obficie oczyszczaj¹cej domowe klozety i deszczówce. Co wiêcej,
dopóki na prze³omie wieków paryscy in¿ynierowie nie zainstalowali pod ziemi¹
4 tys. rezerwuarów, specjalnych zbiorników na wodê rzeczn¹ do okresowego
przep³ukiwania kana³ów, dopóty nieczystoœci drastycznie „zaczernia³y” Sekwa-
nê561. Objaœniaj¹c opór francuskich elit przed jednolitym systemem kanalizacji
ogólnosp³awnej, Adam Czy¿ewski pisze, ¿e nad wzglêdami spo³ecznymi i hi-
gienicznymi przewa¿a³y interesy. Zaznaczyæ jednak trzeba, i¿ w bibliografii Trzewia
Lewiatana nie ma wypowiedzi Jana Blocha ani Rolnika Nadwiœlañskiego. W Pary¿u
zak³adanie firm zajmuj¹cych siê czyszczeniem do³ów kloacznych i wywozem œmie-
ci wi¹za³o siê z pokaŸnymi zyskami dla prywatnych w³aœcicieli, zw³aszcza ¿e armia
szambiarzy dostarcza³a im niezwykle taniej si³y roboczej. Przy tym widok beczek
z nieczystoœciami wywo¿onych przez przedstawicieli najbardziej posêpnej grupy
zawodowej –„zmar³ych za ¿ycia” – by³ od œredniowiecza dobrze w mieœcie „oswo-
jony”. Natomiast zaprowadzenie oczyszczania sieciowego oznacza³oby, jeœli nie
zarobek wy³¹cznie dla bud¿etu miasta, to dla nielicznych posiadaczy koncesji.
Komunalizacja wyklucza³a zarazem wszelkie kombinacje przypominaj¹ce do z³u-
dzenia polskie praktyki oszczêdzania na regularnym opró¿nianiu kloak.

Obawy przed zatykaniem siê kana³ów sp³awnych, które ¿ywili nie tylko fran-
cuscy, lecz tak¿e warszawscy in¿ynierowie i lekarze starszego pokolenia, „w wielu
kwestiach czysto praktyki higienicznej dotycz¹cych, krañcowo ró¿ne wyra¿aj¹cy
opinie”562, Czy¿ewski odczytuje jasno w kategoriach dobrowolnego podtrzymy-
wania wiedzy archaicznej. Zauwa¿a, ¿e:

[We Francji] prominentni przedstawiciele nauki – ju¿ bezinteresownie – g³osili wci¹¿
star¹ teoriê mefetyzmu, przenoszenia siê infekcji za poœrednictwem morowego po-
wietrza, czyli miazmatów wydobywaj¹cych siê z do³ów kloacznych, i dlatego te¿ wszyst-
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kie ich wysi³ki zmierza³y do opracowania skutecznej metody odpowietrzania latryn
i ograniczenia szkodliwych wyziewów metodami chemicznymi563.

T³umaczy to, dlaczego przeciwnicy kanalizacji w Warszawie, ju¿ w okresie
wa¿nych odkryæ medycznych, mogli bez trudu wyszukiwaæ ekspertów i powo-
³ywaæ siê na uczonych o europejsko brzmi¹cych nazwiskach, którzy równie za-
wziêcie sprzeciwiali siê sp³awianiu fekaliów podziemnymi kana³ami i na serio
spodziewali siê wybuchu wielkiej zarazy564. Okazuje siê zatem, ¿e opóŸnienie
w docieraniu do Polski idei zachodnioeuropejskich, jak równie¿ to, ¿e wiêkszoœæ
warszawskich lekarzy wykszta³ci³a siê w „starej” Pattenkofferowskiej epoce mia³o
mniejsze znaczenie, ni¿ mo¿e siê to wydawaæ. Czy¿ewski akcentuje, ¿e odkrycia
mikrobiologów wbrew ³atwo nasuwaj¹cym siê przypuszczeniom wywar³y nie-
znaczny wp³yw na spo³ecznoœæ Pary¿a. „Pojêcia «zara¿enia» i «ska¿enia» by³y istot-
nymi tropami w pojmowaniu ¿ycia dziewiêtnastowiecznego miasta przez klasê
wy¿sz¹”565. Ma³o tego, sam Ludwik Pasteur zalicza³ siê do osób zdecydowanie
niechêtnie nastawionych do budowy w metropolii nowoczesnej kanalizacji. Fran-
cuski odkrywca nie podda³ krytyce przenikania siê wiedzy naukowej z potocznymi
wyobra¿eniami dotycz¹cymi latrynaliów.

W Warszawie Starynkiewicz rozpocz¹³ roboty kanalizacyjne i zainaugurowa³
dzie³o oczyszczenia miasta w warunkach zamkniêtej zbiorowoœci, przychylnie na-
stawionej do „tematu wtórnego u¿ycia materii odpadowej i zysków z takich prak-
tyk”566. Przedsiêwziêcia asenizacyjne wyobraŸnia tej spo³ecznoœci umieszcza³a
jeszcze w ca³oœciowym porz¹dku rzeczy567. Nie istnia³y „utrwalone instytucjo-
nalnie przymusy wewnêtrzne” korzystania z sieci568. By³a to wci¹¿ spo³ecznoœæ
hierarchiczna, podzielona, z klasyfikacj¹ na wysokim poziomie, chocia¿ ju¿ nie tak
spójn¹ jak w homogenicznych grupach plemiennych. Za formu³owanie „zasad
regulatywnych”, wiêc ustanawianie siatki (grid), odpowiada³y w niej grupy inte-
resu. Uzale¿niona od rosyjskiej biurokracji urzêdniczej miejscowa elita, roszcz¹c
sobie prawo do kategoryzowania nieczystoœci i oczyszczania, wyznacza³a granice
miêdzy tym, co prywatne, w³asne, i tym, co publiczne, komunalne. Op³aty admi-
nistracyjne za u¿ytkowanie powstaj¹cej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej nali-
czano wiêc wed³ug liczby pomieszczeñ, stosownie do majêtnoœci. Starynkiewicz
by³ skazany na dogadywanie siê z wierzcho³kiem drabiny spo³ecznej. Z wp³ywo-
wych œrodowisk wywodzili siê cz³onkowie Komitetu Kanalizacyjnego. Postulaty
Rolnika Nadwiœlañskiego, jakkolwiek sformu³owane w interesie ekonomicznym
wsi podwarszawskich, po wcieleniu w ¿ycie zapewnia³yby „pañsk¹” wygodê i po-
czucie wywi¹zania siê z wymogów kultury sanitarnej przede wszystkim posesjo-
natom.

Obszar osobistych relacji, w których porusza³ siê przeciêtny mieszkaniec War-
szawy, pozostawa³ niewielki i ciasny, na dodatek „zagêszczony” w znaczeniu urba-
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nistycznym i demograficznym. Wra¿enie st³oczenia, co zaobserwowa³a Mary Do-
uglas, wp³ywa na postrzeganie spo³ecznych zró¿nicowañ. Im kontakty miêdzy
ludŸmi s¹ czêstsze ze wzglêdu na stosunki przestrzenne, tym mniej prawdopodob-
ne jest rozluŸnienie wzajemnej kontroli569. W „cywilizacji Ÿród³a”, spotykaj¹c siê
w ogonku po wodê z ulicznego zdroju b¹dŸ przy dzielonej ze wspó³lokatorami
podwórzowej latrynie, mieszkañcy Warszawy zmuszali siebie nawzajem do ¿ycia
w zgodzie z zastanymi regu³ami kultury sanitarnej. Zbiorowe wychodki w War-
szawie, tak jak wieloosobowe ubikacje w obejœciach zamo¿niejszych szwedzkich
ch³opów, stwarza³y „w pewien naturalny sposób poci¹gaj¹c¹ intymnoœæ”. Ka¿dy
„id¹cy za potrzeb¹” „czu³ siê po³¹czony z innymi w bliskim kontakcie z w³asnym
cia³em”570. Takie komunikowanie siê i wywieranie na siebie œcis³ej kontroli stano-
wi³o gwarancjê spo³ecznego bezpieczeñstwa, któremu zagra¿a³y przewidywane
„zalewy” z instalacji podziemnych wydzielaj¹cych „morowe powietrze” czy œliskie
i lepkie substancje. „Zalew” – to okreœlenie, którego u¿ywa³ Ludwik Natanson571.
Wci¹¿ doœæ silna grupa wzbrania³a siê przed kultur¹ opart¹ na porz¹dku techno-
logicznym.

Pod koniec XIX w. czytelna by³a „ochrona granic”, któr¹ wolno tu dookreœliæ
jako publiczn¹ formê ekspresji wiedzy o oczyszczaniu. Zanim umocni³a siê „cy-
wilizacja wodoci¹gu”, do codziennego ulicznego widoku nale¿a³y przecie¿ czynne
rynsztoki, do których wiadrami wylewano pomyje, beczki z nieczystoœciami, a tak-
¿e wozy „nadwiœlañskich rolników” i czyœciciele do³ów kloacznych. Korzystanie
z tych osi¹gniêæ kultury sanitarnej „dawnej Warszawy” dawa³o mieszkañcom mia-
sta poczucie solidarnoœci w rutynowych czynnoœciach ¿ycia codziennego572. Kana-
lizacja jawi³a siê natomiast jako „intruz” powoduj¹cy wy³omy w respektowanym
dotychczas konformizmie pojêciowym. Obraz œwiata tych, którzy za anomaliê
uwa¿ali sp³ukiwanie nieczystoœci albo spalanie œmieci, charakteryzowa³a jasno
wytyczona granica miêdzy si³ami dobra i z³a, tak jak w „ma³ej grupie” opisywanej
przez Mary Douglas. Gdy by³em dzieckiem, sam wierzy³em, ¿e to, co wpada³o do
odp³ywu w misce klozetowej, po spuszczeniu wody po prostu znika, jakby stawa³o
siê niewidzialne. Porównywanie u¿ytkowników pierwszych w mieœcie klozetów
ze sp³uczk¹ z dzieæmi by³oby nadu¿yciem. Niemniej jednak wolno przyj¹æ, ¿e
nieczystoœæ przepadaj¹ca dla oka i powonienia musia³a dziwiæ, tak jak rzeczy
dziwi¹ dziecko, skoro w tamtych warunkach nieczystoœæ „nale¿a³o” przede wszyst-
kim widzieæ i czuæ wiezion¹ przez miasto w beczkach i p³yn¹c¹ otwartymi kanali-
kami. Zreszt¹ widzia³o siê mêtne rynsztoki od ma³ego. By³y ulubionym miejscem
zabaw biednej dzieciarni, dla której stanowi³y jedyn¹ atrakcjê. Wanda Chotomska
wspomina, ¿e dzieci z drewnianych domków na Ochocie, jeszcze w latach trzy-
dziestych XX w., puszcza³y w rynsztokach pe³nych mydlin ³ódeczki z kory573.

W œrodowiskach ludzkich pieczo³owicie segmentuj¹cych swój obraz œwiata
„z³o jest niebezpieczeñstwem wprowadzonym przez obcych agentów w przebra-
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niu”574. W myœl tej zasady przyby³y „sk¹din¹d” in¿ynier Lindley mia³by zapro-
wadziæ chaos na ulicach i poró¿niæ mieszkañców. W rzeczywistoœci „niebezpiecz-
na” infiltracja, sprzyjanie „¿ydowskiemu spiskowi” polega³y na podwa¿eniu praw-
dziwoœci wiedzy na temat reakcji ekosystemów na osuszenie miasta. Przedtem
by³a to wiedza gwarantowana przez moralne zobowi¹zania, jakie Warszawianie
odczuwali, funkcjonuj¹c w systemie otwartych rynsztoków i beczek. Postrzegali
je bowiem w kontekœcie œrodowiska naturalnego istniej¹cego jako „struktura zna-
cz¹cych rozró¿nieñ”, zespó³ znaczeñ spo³ecznych i pogl¹dów moralnych575. Za
przyczynê zanieczyszczeñ uznano nie tych, którzy „przepe³niali” cuchn¹ce do³y
kloaczne, ale tych, którzy posiedli niszczycielsk¹ wiedzê umo¿liwiaj¹c¹ opano-
wywanie natury za pomoc¹ niebezpiecznych przedmiotów. Za wcielenie „grzesz-
nej wiedzy” uwa¿ano oczywiœcie zwolenników sp³ukiwanego klozetu i utylizacji
odpadów domowych576.

Klasyfikacyjn¹ solidarnoœæ w Warszawie zatrzymuj¹cej odpady (waste-retentive)
stworzy³o wyobra¿enie, ¿e przyzwoite oczyszczanie skupia siê na dzia³aniach
zewnêtrznych577. Historyk Warszawy w tym miejscu zwróci³by uwagê na „pro-
wizorycznoœæ” albo „fasadowoœæ” czystoœci578. Innymi s³owy, sama publiczna ek-
spresja, pobie¿ne usuwanie nieczystoœci starcza za faktyczne „wyczyszczenie”.
Cenione s¹ przede wszystkim zbiorowe „symbole” oczyszczania. Twierdzenia do-
tycz¹ce na przyk³ad rozrzucania fekaliów po podmiejskich polach i wyginiêcia
jesiotrów wskutek zanieczyszczenia rzeki wpuszczanymi do niej ludzkimi odcho-
dami to „porcje” wiedzy, które wymaga³y dyskursywnego wzmocnienia, a¿eby
spo³ecznoœæ warszawska przetrwa³a w niezmienionym stanie organizacji. Choæ
takie „niewydalanie nieczystoœci” jako spo³eczna ekspresja wiedzy poprzestaj¹cej
na wyobra¿eniach recyrkulacji materii zawiera³o pewne elementy konkretnych
dzia³añ prowadz¹cych do realnego oczyszczenia miasta, to dzia³ania praktyczne
oraz innowacje nie mia³y per se znaczenia podstawowego579. Dobrze pokazuje to
przyk³ad czyœcicieli kloak nieskutecznie doprowadzaj¹cych do porz¹dku nieszczel-
ne do³y kloaczne, „dziurawe szamba”. Jak powiedzia³aby Mary Douglas, ówczeœni
warszawscy „szambiarze” stanowili „oddzia³ odka¿aj¹cy”, jedynie demonstruj¹cy
„sposób roz³adowywania potencjalnie wybuchowego ludzkiego materia³u” w zbio-
rowoœci stale d¹¿¹cej do domkniêcia swoich granic poprzez „kr¹¿enie” nieczystoœ-
ci580. Idealizowanie przyrody poza miastem by³o zaœ podstawow¹ konsekwencj¹
spektaklizacji ¿ycia codziennego, wynikaj¹cej z przes¹dzonej przez wiek dziewiêt-
nasty wizualnoœci miasta581.

Mimo ¿e w kulturze sanitarnej ambicje mieszkañców Warszawy zaspokaja³y
uproszczone, naiwne w sensie technologicznym wyobra¿enia idealnej recyrkulacji
„rzeczy wstrêtnych”, zwolennicy kanalizacji angielskiej w swoim postêpowaniu
kierowali siê ju¿ przes³ankami publicznej dobroczynnoœci. Mary Douglas objaœnia,
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¿e tak postêpuj¹ ludzie, którzy dobrze pracuj¹c dla samych siebie, „przyczyniaj¹
siê do wzrostu dobrobytu innych”582. Starynkiewicz wraz z protagonistami po-
dejmowali konkretne dzia³ania asenizacyjne ju¿ nie przez wzgl¹d na „publicznoœæ
warszawsk¹” ani na kosmologiê, wyobra¿on¹ „superstrukturê” miasta samowy-
starczalnego, ale dla celów przedsiêbiorczych, wymagaj¹cych zastosowania no-
woczesnych œrodków praktycznych, nowych technologii i rzeczy czyszcz¹cych.
W tym samym czasie przeciwników klozetu absorbowa³a obrona kategorii pojê-
ciowych wywodz¹cych siê z „cywilizacji studni”, ze œwiata, którego „ostatnie”
próby podtrzymania musia³y zostaæ skutecznie udaremnione przez modernizacjê
infrastruktury miejskiej, jeœli widzieæ w tej innowacji ustanowienie nowego typu
wiedzy o oczyszczaniu.

Pomijaj¹c kwestie ekonomiczne czy hipoteczne, zawziête protesty przeciwko
sieci pokaza³y, ¿e mieszkañcy Warszawy nie potrafili odkryæ, ¿e „kosmologia, jakiej
u¿ywali poprzednio, ju¿ nie dzia³a”583. A nie potrafili tego spostrzec, poniewa¿,
nie mog¹c zidentyfikowaæ siê z obc¹, narzucon¹ w³adz¹, szukali mocniejszego
oparcia w tradycyjnej kulturze miejskiej. Innymi s³owy, upatrywali punktu opar-
cia w porz¹dku ¿ycia miejskiego sprzed zmasowanej infiltracji obcych wp³ywów,
zatem równie¿ sprzed szeregu narodowych klêsk i demograficzno-urbanistycz-
nych przemian Warszawy. Dla badacza kultury nie ma w tym jednak nic dziwnego.
Rozwi¹zywanie skomplikowanych problemów organizacyjnych niezwykle rzadko
wychodzi od osób, które przed takimi problemami staj¹. Mog¹ one myœleæ i wy-
obra¿aæ sobie porz¹dkowanie miasta tylko zgodnie z typem wiedzy, w którym
zosta³o ukszta³towane ich ¿ycie spo³eczne584.

Na koniec powstaje pytanie, do czego doprowadzi³ ostatecznie spór o kanali-
zacjê Warszawy. Otó¿ protesty przeciwko programowi „kanalizacji maksymalnej”
wspar³ Komitet Techniczny przy Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych w Peters-
burgu. Carska biurokracja, gdy za prawdopodobne uzna³a, ¿e prawo w³asnoœci jest
zagro¿one, zdecydowa³a siê udzieliæ im politycznego poparcia i tym samym ugasiæ
antykanalizacyjn¹ „rewolucjê” posesorów. Do kompromisu miêdzy zwolennikami
Sokratesa Starynkiewicza, w³aœcicielami nieruchomoœci i kancelari¹ carsk¹ dosz³o
w 1891 r. Wtedy sprecyzowano „warunki brzegowe” i zatwierdzono przepisy do-
tycz¹ce kanalizacji domów w Warszawie. Obowi¹zkowe minimum oznacza³o ka-
nalizowanie ustêpów ogólnych, zainstalowanie sp³ukiwanego klozetu w ka¿dym
mieszkaniu maj¹cym wiêcej ni¿ piêæ pomieszczeñ, skanalizowanie wpustów pod-
wórzowych, a tak¿e rynien frontowych i co trzeciej rynny podwórzowej585.

Obowi¹zkowe minimum, co prawda, nie nakazywa³o wprost kanalizacji po-
sesji, jednak do takiego rezultatu prowadzi³a uregulowana przepisami koniecz-
noœæ zlikwidowania rynsztoków i do³ów kloacznych w okresie piêciu lat, licz¹c od
uzbrojenia ulicy. Mo¿na przyj¹æ, ¿e zawarcie kompromisu sanitarnego spowodo-
wa³o przyt³umienie „z³owró¿ebnego krakania miejscowych obroñców brudu”,
ograniczenie polemik i wyst¹pieñ krytycznych, a tak¿e stopniowe kszta³towanie
siê spo³ecznej wiedzy o oczyszczaniu, która zanieczyszczenia miasta nie wi¹za³a
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ju¿ z realizacj¹ „niszczycielskich” projektów, ale z zachowaniem siê tych, którzy
toleruj¹ nieczystoœæ fizyczn¹ we w³asnym otoczeniu i nie aspiruj¹ do przy³¹czenia
siê do sieci us³ug miejskich.

Nadzieje na alternatywne sposoby utylizacji prze¿y³y w Warszawie kulturê mie-
szczañsk¹, przedwojenne „klasy posiadaj¹ce” i gospodarcze dziedzictwo Stefana
Starzyñskiego. W kampanii przed wyborami samorz¹dowymi w 2006 r. kandy-
datka na prezydenta miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowi³a zdyskontowaæ
obawy przed wyczekiwan¹ i sponsorowan¹ przez Uniê Europejsk¹ modernizacj¹
oczyszczalni œcieków oraz budow¹ ekologicznej spalarni osadów przy ulicy Czajki.
Chc¹c pozyskaæ g³osy boj¹cych siê wyziewów z komunalnych instalacji i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych obieca³a przeniesienie zak³adu na Wólkê Wêglow¹ lub M³ociny.
Powróci³a myœl o wyprowadzeniu utylizacji „za rogatki”, przerzuceniu œcieków
„na pola podmiejskie”586.

Idea ta powróci³a oczywiœcie tylko na czas kampanii wyborczej. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz obiecywa³a zaniepokojonym Warszawianom, ¿e zbada gruntownie
sprawê spalarni osadów przy oczyszczalni œcieków. Po wygranych wyborach i za-
jêciu fotela prezydenta miasta zmieni³a stanowisko, przychylaj¹c siê do opinii
swoich poprzedników. „Musi byæ jakaœ koñcowa forma utylizacji” – mówi Hanna
Gronkiewicz-Waltz niespe³na rok póŸniej587. Z punktu widzenia miejskiej in¿y-
nierii sanitarnej trudno decyzjê gospodyni Warszawy zakwestionowaæ. W³¹czenie
– nareszcie – w sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ stolicy urz¹dzeñ kompleksowo
oczyszczaj¹cych œcieki wynika nie tyle nawet z dynamiki rozwoju technologii, ile
koniecznoœci zlikwidowania wieloletnich zaniedbañ. Tym bardziej ¿e jest to od
jakiegoœ czasu rozwój sterowany z zewn¹trz. Gdyby „nadwiœlañscy” lokatorzy
z gminy Bia³o³êka chcieli ostro sprzeciwiæ siê polityce komunalnej pani prezydent,
musieliby w istocie rzeczy zmierzyæ siê z instytucjami „oczyszczonej” Europy.
Projekt modernizacji oczyszczalni zaakceptowa³a Komisja Europejska, na jego
wykonanie asygnuj¹c, bagatela, oko³o 250 mln euro. Ka¿dy rok opóŸnienia koszto-
wa³by w³adze Warszawy wielomilionowe kary. Inwestycja w dziewiêædziesiêciu
procentach musi byæ gotowa w 2010 r.
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Rozdzia³ czwarty

Empedokles w Pociejowie.

Rozwój kultury sanitarnej Warszawy

w latach trzydziestych XX w.

N
a historyczn¹ ironiê zakrawa fakt, ¿e zas³u¿eni, sprawni nad wyraz gospo-
darze Warszawy nie pochodzili z wolnego, demokratycznego wyboru. My-
œlê tu, oczywiœcie, o Sokratesie Starynkiewiczu, któremu w znacznej mie-

rze poœwiêci³em poprzedni rozdzia³, i o Stefanie Starzyñskim, którego dzia³alnoœæ
w zakresie gospodarki komunalnej i wspierania idei sto³ecznoœci Warszawy two-
rzy kontekst historyczny w rozdziale obecnym. Spo³eczny mandat Starynkiewicz
i Starzyñski wypracowali dojrza³¹ postaw¹ kulturaln¹ i swymi osi¹gniêciami. Nie-
zale¿nie jednak od niedostatku samorz¹dnoœci, z którym stolica nie upora³a siê
nawet w niepodleg³ej Polsce miêdzywojennej, „przedwojenna” Warszawa mia³a
szczêœcie do reformatorów, inicjatorów zasadniczych przemian kulturowych du-
¿ego miasta. Zarówno Starynkiewicz, jak i Starzyñski pojawili siê we w³aœciwym
czasie i to tak¿e jeœli chodzi o sprawy zwi¹zane z oczyszczaniem: walcz¹c z ryn-
sztokami, przyczynili siê do rozwi¹zania problemu latrynaliów.

Nie przez przypadek Jaros³aw Iwaszkiewicz zapamiêta³ Stefana Starzyñskiego
jako cz³owieka ¿ywo zainteresowanego kwesti¹ publicznych szaletów. Pisarz, bê-
d¹c urzêdnikiem w polskim poselstwie dyplomatycznym, oprowadza³ prezydenta
Warszawy po stolicy Belgii. Zwiedzaniu Brukseli towarzyszy³o zapoznawanie siê
z najpotrzebniejszymi urz¹dzeniami miejskimi:

Pamiêtam, ¿e zwiedzaj¹c przepiêkny koœció³ œwiêtej Guduli Starzyñski zauwa¿y³ szalet
miejski urz¹dzony w murach otaczaj¹cych wzgórek, na którym stoi koœció³.
– Niech pan patrzy, niech pan patrzy – powiedzia³ do jednego ze swoich wspó³praco-
wników – jak tutaj urz¹dzono szalet? W samych murach koœcielnych! A co ja mia³em
za awanturê od ksiêdza Nowakowskiego za urz¹dzenie szaletu w pobli¿u koœcio³a
Zbawiciela...1

Gdy we wrzeœniu 1939 r. Warszawa znalaz³a siê pod niemieckim obstrza³em,
w jednym z pamiêtnych radiowych wyst¹pieñ Starzyñski zapytywa³ wcale nie
retorycznie, czy „mieszkañcy w chwilach wolniejszych od spraw najpilniejszych
nie mogliby sprz¹taæ ulic” ze szk³a i gruzu2. Takie oczyszczanie by³o dlañ podstaw¹

1
1 Jaros³aw Iwaszkiewicz, Starzyñski i Max, [w:] Wspomnienia o Stefanie Starzyñskim, wyb., oprac. i wstêp
Marian Marek Drozdowski, Warszawa 1982, s. 313–314. Por.: Stanis³aw Lorentz, Z myœl¹ o Warszawie
przysz³oœci, [w:] tam¿e, s. 217.
2
2 Zob.: Jan Rossman, „Zak³ad Oczyszczania Miasta we wrzeœniu 1939 roku. Kartka z historii obrony
Warszawy”, maszynopis, ze zbiorów biura prasowego MPO w Warszawie, s. 10. Zob. tak¿e: Stefan



„przywracania ¿ycia w mieœcie”. W latach trzydziestych niew¹tpliwy zapa³ Sta-
rzyñskiego do oczyszczania spotyka³ siê z oporem, ale wobec „odzyskania sto-
³ecznoœci” incydentalnym3. Ju¿ nie by³ tak nasilony jak za czasów administrowa-
nia w Warszawie rosyjskiego genera³a, chocia¿ umotywowany mentalnie w rów-
nie znacz¹cym stopniu.

Proces unowoczeœnienia warszawskiej kultury sanitarnej Starzyñski przyspie-
sza³ z rozmys³em, konsekwentnie d¹¿¹c w latach 1934–1939 do realizacji pro-
gramu europeizacji miasta. W tym samym piêcioleciu nast¹pi³ najwiêkszy w miê-
dzywojennej Warszawie, prawie trzykrotnie wy¿szy ni¿ w latach 1924–1929, przy-
rost podziemnej sieci kana³ów odbieraj¹cych nieczystoœci:

[...] zbudowano sieæ nowych kolektorów, umo¿liwiaj¹c¹ rozbudowê Warszawy tak¿e
w okresie powojennym; nowa sieæ przewy¿sza³a rozwi¹zaniami i wykonaniem dzie³o
Lindleyów; wzros³a o 80 proc. liczba nieruchomoœci przy³¹czonych do sieci4.

Jeœli wierzyæ oficjalnemu raportowi z 1939 r., przyrost sieci kanalizacji podczas zarz¹dzania gos-
podark¹ miejsk¹ przez Starzyñskiego w latach 1934–1939 wyniós³ 82 km, podczas gdy miêdzy
rokiem 1924 a 1929 – 29, 6 km, a w latach 1929–1934 – 31 km. Inaczej jednak przedstawia³o siê
tempo rozwoju sieci wodoci¹gowej: 127,2 km w latach 1924–1929, 57,7 km w latach 1929–1934
i 98 km w ostatnim przedwojennym piêcioleciu5. Marian Gajewski w raporcie dotycz¹cym upo-
wszechnienia urz¹dzeñ komunalnych w miêdzywojennej Warszawie pisze: [...] w wodoci¹gach –
wybudowano filtry pospieszne, zwiêkszaj¹ce iloœæ wody pitnej nie tylko dla okresu przed- ale
i powojennego; wzros³a liczba nieruchomoœci przy³¹czonych do sieci o 129 proc., zu¿ycie wody
tylko o 40 proc.6 Najwa¿niejsze „przewody magistralne” po³o¿one w latach trzydziestych wymie-
nia w monografii Henryk Janczewski7. In¿ynier miejski wylicza, ¿e w okresie miêdzywojennym sieæ
kanalizacyjna w Warszawie „wzros³a z 205.3 km w 1918 r. do 351.5 km w 1939 r.”8. Zbli¿on¹ liczb¹
operuje Gajewski: W okresie 23 lat (1916–1939), gospodaruj¹c na powiêkszonym obszarze miasta,
za³o¿ono 303 km nowej sieci, prawie tyle, ile w 32-letnim Lindleyowskim (320 km) [...]9. Przygoto-
wany dla przedwojennych „Wiadomoœci Literackich” wyci¹g z publikacji statystycznych wykorzystuje
dane z lat 1937–1938. Jerzy Micha³owski podaje w nim, ¿e „54 proc. domów warszawskich nie
posiada kanalizacji”10.
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Starzyñski, Rozwój stolicy. Odczyt wyg³oszony w dniu 10 czerwca 1938 r. na zebraniu urz¹dzonym przez okrêg
sto³eczny Zwi¹zku Rezerwistów, Warszawa 1938, s. 18. Por.: ten¿e, Sprawozdanie prezydenta m. st. War-
szawy za okres od 3 III 1934 do 23 II 1939 roku, wyg³oszone na 50 posiedzeniu Tymczasowej Rady Miejskiej
w dniu 23 lutego 1939 roku, Warszawa 1939, s. 30–33.
3
13 Zwrot „odzyskana sto³ecznoœæ” zapo¿yczony z przedwojennej monografii: Adam Moraczewski,
Warszawa, Warszawa 1938, s. 339.
4
14 Zob.: Stefan Starzyñski, Sprawozdanie prezydenta m.st. Warszawy..., s. 30; Marian Marek Drozdowski,
Warszawiacy i ich miasto w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973, s. 318–319, 330–331.
5
15 Por.: Stanis³aw Ró¿añski, Stefan Starzyñski a urbanistyka Warszawy, [w:] Wspomnienia o Stefanie Star-
zyñskim, s. 123.
6
16 Marian Gajewski, Rozwój warszawskich urz¹dzeñ komunalnych 1918–1939, [w:] Studia Warszawskie, t. 4:
Warszawa II Rzeczypospolitej 1918–1939, z. 2, Warszawa 1970, s. 89.
7
17 Zob.: Henryk Janczewski, Warszawa. Geneza i rozwój in¿ynierii miejskiej, Warszawa 1971, s. 119.
8
18 Tam¿e, s. 166.
9
19 Marian Gajewski, Urz¹dzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Warszawa 1979, s. 95. Por.: War-
szawa w liczbach, [w:] Warszawa wczoraj, dziœ, jutro. Przewodnik i plan wystawy, Warszawa 1938.
10
10 Jerzy Micha³owski, Ile jest wróbli w Warszawie?, [w:] Niepiêkne dzielnice. Reporta¿e o miêdzywojennej
Warszawie, wyb. i oprac. Jan D¹browski, Józef Koskowski, Warszawa 1964, s. 47.



Dlatego skoncentrujê siê na tym okresie bardziej szczegó³owo. Jeœli bowiem
postrzegaæ czas rz¹dów miejskich Stefana Starzyñskiego jako czêœæ sk³adow¹
wiêkszego historycznego etapu, utworzy ona ca³oœæ z pocz¹tkiem XX w. i od-
zyskaniem niepodleg³oœci po pierwszej wojnie œwiatowej, latami dwudziestymi
oraz prze³omem lat dwudziestych i trzydziestych; jest to zale¿noœæ w tym studium
uwzglêdniona poznawczo.

W rozdziale pos³ugujê siê „próbkami” kilku rodzajów Ÿróde³. Pierwsz¹ grupê
stanowi¹ ksi¹¿ki wspomnieniowe, publikowane zapiski Juliana Kulskiego, Fe-
licjana S³awoja Sk³adkowskiego (wspó³pracowników prezydenta Warszawy), Hen-
ryka Janczewskiego, Zbigniewa Pakalskiego (in¿ynierów miejskich), a tak¿e do-
tychczas niezredagowane, zachowane w rêkopisie zapiski Tadeusza Nosarzew-
skiego (wieloletniego pracownika s³u¿b oczyszczania). Wspomnienia in¿yniera
Pakalskiego s¹ wrêcz nieocenione pod wzglêdem zasobnoœci faktograficznej. W dru-
giej czêœci rozdzia³u uzyskuj¹ status „Ÿród³a prowadz¹cego”, przewodnika po
urz¹dzeniach i technologiach stosowanych w Warszawie w drugiej po³owie lat
trzydziestych. Tom otwieraj¹cy Trylogiê warszawsk¹ miejscami przekszta³ca siê
w swoisty, gdy¿ odtworzony z pamiêci, inwentarz rzeczy. Wspomnienia Pakal-
skiego siêgaj¹ dzieciñstwa, które zbieg³o siê w czasie z prezydentur¹ Stefana
Starzyñskiego.

Na drug¹ grupê Ÿróde³ sk³adaj¹ siê prace naukowe i popularyzatorskie badaczy
pracuj¹cych w ówczesnej Warszawie i na rzecz swojego miasta, in¿ynierów miej-
skich i sanitarnych, specjalistów w dziedzinie administracji: Leona Biegeleisena,
Konstantego Krzeczkowskiego, Zygmunta Rudolfa. Do tej grupy Ÿróde³ zaliczam
tak¿e monografie pióra przedwojennych varsavianistów: Adama Moraczewskiego
i Stanis³awa Rychliñskiego. W Warszawie Moraczewski dokonuje bilansu dokonañ
prezydenta Starzyñskiego, jednak dla niepoznaki, nie wymieniaj¹c jego nazwiska,
zapewne w myœl maksymy nomina sunt odiosa. Kolejn¹ grupê wykorzystywanych
materia³ów stanowi¹ reporta¿e prasowe, zebrane po wojnie w tomie Niepiêkne
dzielnice (pierwotnie zamieszczone w „Wiadomoœciach Literackich”, „Kurierze Po-
rannym”, prasie robotniczej: „Robotniku”, „Tygodniu Robotnika”). Siêgam tak¿e
po Ÿród³a literackie: realistyczn¹ prozê „sto³eczn¹” Marii Kuncewiczowej (Dyli¿ans
warszawski i Dni powszednie pañstwa Kowalskich), przewodnik literacki po stolicy
wydany w 1938 r. „staraniem” Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich (z arty-
ku³ami Marii D¹browskiej, Ferdynanda Goetla czy Zbigniewa Uni³owskiego),
wspomnienia Jaros³awa Abramowa-Newerlego z ¿oliborskiej „rzeczpospolitej spó³-
dzielczej”, Stanis³awa Grzesiuka z Czerniakowa.

Odwo³ujê siê tak¿e do opublikowanych wypowiedzi Starzyñskiego (takich jak
broszury Rozwój stolicy, Sprawozdanie prezydenta m. st. Warszawy czy przedmowy do
albumu Piêkno Warszawy) oraz ksi¹¿ek wydawanych z jego inicjatywy (seria al-
bumów Piêkno Warszawy ze zdjêciami Tadeusza Przypkowskiego i Stanis³awa Wój-
cickiego, katalogi wystaw dokumentuj¹cych przeobra¿enia stolicy). Osobne miej-
sce wœród Ÿróde³ analizowanych w rozdziale trzecim przypada Archiwum Prezydenta
Stefana Starzyñskiego. Pod tym tytu³em kryje siê og³oszony drukiem wybór z zacho-
wanych dokumentów, zapisów wyst¹pieñ, komunikatów prasowych, materia³ów
zgromadzonych przez Komisjê Badania Dziejów Warszawy przy Instytucie Historii
Polskiej Akademii Nauk.
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Ba³agan i nieczystoœci ukryte na podwórzu za fasadami eleganckich, wielkomiejskich
kamienic w Alejach Ujazdowskich (ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)



Opracowania historyczno-varsavianistyczne, na które powo³ujê siê, odtwa-
rzaj¹c kontekst historyczny i prezentuj¹c osi¹gniêcia Starzyñskiego, nie zosta³y
wbrew pozorom dobrane w sposób wybiórczy. Przywo³ujê prace Mariana Ga-
jewskiego, £ukasza Heymana, Karola Mórawskiego, Adama Szczypiorskiego, choæ,
co prawda, przewa¿a nazwisko Mariana Marka Drozdowskiego, przewaga ta po-
twierdza siê jednak w objêtoœci jego publikacji, a przy tym uwidacznia in urbe –
jak mawia siê w Warszawie, „na mieœcie”. Drozdowski przewodniczy³ Obywatel-
skiemu Komitetowi Budowy Pomnika Stefana Starzyñskiego. Inna zupe³nie rzecz,
¿e dzie³o Andrzeja Renesa, umieszczone w 1993 r. na Placu Bankowym, donio-
s³oœæ przedwojennego urzêdnika, dzia³acza spo³ecznego i gospodarczego oddaje
nieporadnie, jakby ze wspó³czesn¹ „niepos¹gowoœci¹” znaczenia.

Oto wiêc zajmujê siê Warszaw¹, w której kultura sanitarna i wiedza o oczysz-
czaniu doczeka³y siê uznania wiêcej ani¿eli podstawowego, choæ wci¹¿ zbyt wy-
biórczego. Unowoczeœnienie kultury sanitarnej uzyska³o aprobatê spo³eczn¹ mi-
mo istnienia „drugiej strony medalu”. Braków w tej dziedzinie, wbrew temu,
czego mo¿na by by³o siê spodziewaæ po politykach i dzia³aczach gospodarczych
z lat trzydziestych, nie ukrywano, gdy¿ zataiæ skutecznie tej „drugiej strony me-
dalu” nie by³o sposobu. Nied³ugo przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej
w gmachu Muzeum Narodowego z inspiracji Stefana Starzyñskiego urz¹dzono
wystawê zatytu³owan¹ „Warszawa wczoraj, dziœ i jutro”. Prezydent pañstwa Ig-
nacy Moœciciki otworzy³ j¹ z pomp¹ w paŸdzierniku 1938 r. O „uœwietnieniu”
warszawskiej kultury sanitarnej, umacnianiu w miejskiej spo³ecznoœci wiedzy o ko-

Dó³ kloaczny wynajêty przez w³aœciciela domu na Targowej jako przestrzeñ mieszkalna
(ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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niecznoœci oczyszczania komunalnego nie zapomniano11. Ekspozycjê osiemnast¹,
która przywodzi na myœl pionierskie wystawy higieniczne organizowane w War-
szawie pod koniec XIX stulecia, nazwano po prostu „Wodoci¹gi i kanalizacja”.
Z jednej strony, owszem, wystawa dokumentowa³a znacz¹cy przyrost sieci wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnej w Warszawie w latach 1935–1938 – latach rz¹dów w mieœ-
cie Starzyñskiego, ale z drugiej strony plansze wskazywa³y na wci¹¿ niedostatecz-
ny zasiêg „cywilizacji wodoci¹gu”. Tote¿ „jutro” dla Warszawy, na wystawie w Mu-
zeum Narodowym zapowiadaj¹ce siê jeszcze optymistycznie, mia³o oznaczaæ sze-
roki front robót podziemnych (na Mokotowie, Ochocie, Woli, Targówku, Biela-
nach i Kole)12.

Za spis niedostatków kultury sanitarnej, które staram siê przedstawiaæ równo-
legle do wyznaczników cywilizacyjnego rozwoju miasta, starczy odnotowanie, ¿e
jeszcze w 1930 r. pewnej biednej kobiecie wynajêto stary dó³ kloaczny jako izbê
mieszkaln¹13; ¿e ³azienki w budowanych przez socjalistów koloniach robotniczych
na ¯oliborzu znajdowa³y siê w najwiêkszych mieszkaniach, zajmowanych naj-
czêœciej przez osoby wykonuj¹ce intratne zawody; i ¿e za naprawdê europejskimi,
„pa³acowymi fasadami” kamienic w Alejach Ujazdowskich skrywa³ siê „swojski”
rozgardiasz.

W tym samym numerze czasopisma „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, co zdjêcie przedstawiaj¹ce „dó³
kloaczny wynajêty przez niejakiego Wyczó³kowskiego, w³aœciciela domu Targowa 69 samotnej ko-
biecie z dzieckiem za 200 z³otych odstêpnego i 30 z³otych miesiêcznie”, znalaz³a siê prezentacja
zrealizowanego projektu „izby” znacznie bardziej komfortowej14. By³ to dom o skromnym metra¿u,
za to z wygodami („du¿a ³azienka s³u¿y jednoczeœnie za ubieralniê”) i kominkiem w pracowni.
Natomiast w kamienicy na Sêdziowskiej: „Ka¿de mieszkanie posiada oddzielne centralne ogrze-
wanie. Œciany kuchni, ³azienek i klozetów wy³o¿one glazur¹, pod³ogi w tych ubikacjach terakotowe,
w pokojach posadzka dêbowa. Schody z parteru na piêtro jesionowe, na strych i taras sosnowe. Na
strychach u³o¿ona pod³oga sosnowa”15. Niezale¿nie jednak od promowania nowoczesnej architek-
tury i sztuki wyposa¿ania wnêtrz, redakcja czasopisma „Dom, Osiedle, Mieszkanie” nie straci³a
wyczulenia na cywilizacyjne i socjalne kontrasty. W innym numerze, z grudnia 1930 r., jako wy-
pe³nienie miêdzy artyku³ami o wystylizowanych klamkach i ukwiecaniu mieszkañ umieszczono du¿e
zdjêcie „dokumentacyjne” z podpisem: „Co siê kryje za pa³acowemi fasadami w Alejach Ujazdow-
skich w Warszawie”. Podpisu pod fotografi¹ nie koñczy znak zapytania, lecz kropka, dlatego dopo-
wiadam: kryje siê podwórzowy „zak¹t” z wychodkiem i ba³aganem przypominaj¹cym „wystawkê”
odpadów (nieczystoœci sta³ych) spod wspó³czesnej altanki œmietnikowej. W znacznej mierze „co-
dziennoœæ nieuporz¹dkowana” trwa³a nadal na zapleczu, w „za³omach” i „zak¹tach”, z czym w po-
³owie lat trzydziestych musia³ zmierzyæ siê Stefan Starzyñski. W „republice spó³dzielczej” na ¯oli-
borzu w celu „przystosowania czynszu do mo¿liwoœci p³atniczych mieszkañca”, za wyj¹tkiem pierw-
szej kolonii, „wyposa¿enie sanitarne zosta³o zredukowane”. I tam nie by³o pe³nej równoœci w kul-
turze sanitarnej. Tylko w lokalach dla bogatszych cz³onków spó³dzielni ³azienka z „pokoju k¹pielo-
wego”, na który przestrzeñ trzeba by³o specjalnie wygospodarowywaæ, sta³a siê jednym ze sta³ych
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11
11 Zob.: Warszawa wczoraj, dziœ, jutro..., s. 35–36.
12
12 Por.: Warszawa przysz³oœci, Warszawa 1936, s. 59–60.
13
13 Zob.: „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1930, nr 1.
14
14 Zob.: Dom mieszkalny wybudowany wed³ug projektu Barbary Brukalskiej (Prasens) i arch. Stanis³awa Brukal-
skiego (SAP, Prasens), „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1930, nr 1.
15
15 Por.: Dom mieszkalny przy ul. Sêdziowskiej w Warszawie. Projekt architektów: Janiny Poznañskiej i Jerzego
Poznañskiego (SAP), „Dom, Osiedle, Mieszkanie” 1930, nr 8.



„urz¹dzeñ ogólnych” i doczeka³a siê uznania jako osobne pomieszczenie16. O tym, ¿e w Warszaw-
skiej Spó³dzielni Mieszkaniowej lokale wieloizbowe z ³azienkami i obszernymi kuchniami wynajmo-
wali ludzie zamo¿ni, pisze Abramow-Newerly. Jedno z takich mieszkañ w domu w alei Wojska
Polskiego by³o „luksusowe, œwietnie zaplanowane, z du¿ym przedpokojem, z którego wchodzi³o siê
osobno do ka¿dego pokoju, ubikacji i ³azienki z wann¹ oraz kuchni co najmniej dwa razy wiêkszej”
od pomieszczenia o identycznych funkcjach w lokalu na trzeciej klatce trzeciej kolonii17.

Podczas rz¹dów Starzyñskiego w Warszawie nie brakowa³o anomalii. Spo-
³eczny „porz¹dek rzeczy” nie zosta³ ca³kowicie uwolniony od niespójnoœci i szkod-
liwych dzia³añ.

W 1935 r., u progu kadencji, takie cywilizacyjne zastrze¿enia nie opuszcza³y
równie¿ prezydenta Starzyñskiego. Nie potrafi³ on przejœæ do porz¹dku dziennego
nad tym, ¿e w mieœcie o zaludnieniu zbli¿aj¹cym siê do pó³tora miliona w od-
leg³oœci paruset metrów od siebie znajduj¹ siê „ultracywilizacja” i „superdzicz”18.
Dalsze „stwarzanie wysp”, „dzie³ oderwanych od poziomu naszego ¿ycia ogól-
nego” da³oby ¿a³osne efekty:

Niew¹tpliwie w wygl¹dzie naszej Stolicy jest wiele do poprawienia i nad tym musimy
usilnie pracowaæ. Uœwiadamiamy sobie wszyscy grzechy w rozbudowie Warszawy po-
pe³nione, niestety, nawet w ostatnich latach kilkunastu. Ale czy¿ inne stolice œwiata
nie maj¹ swoich stron ujemnych? Czy¿ najpiêkniejsze miasta nie maj¹ brzydkich dziel-
nic lub poszczególnych ulic, o których w przewodnikach jest g³ucho i nad którymi
ka¿dy turysta przechodzi do porz¹dku dziennego jako nad tzw. drug¹, lecz praktycznie
zawsze i wszêdzie spotykan¹ stron¹ medalu?
Mo¿e ta druga strona medalu jest w Warszawie zbyt du¿a? Na pewno tak. Ale nie
zmniejszymy jej szybciej przez obrzydzanie sobie ca³oœci. Odwrotnie, musimy to, co
jest piêkne w Warszawie, a jest tego bardzo wiele, poznawaæ, uœwiadamiaæ sobie, przez
co zwiêkszaæ bêdziemy mi³oœæ do rodzinnego miasta – a to jest najlepsze Ÿród³o dalszej
pracy nad przeobra¿aniem brzydkiej strony na piêkn¹19.

Tak pisa³ Starzyñski w przedmowie do Piêkna Warszawy. Zapocz¹tkowane
przez prezydenta wydawnictwo albumowe (tom pierwszy z widokami ulic, drugi
zieleni miejskiej, trzeci pomników i rzeŸb ogrodowych) jest m.in. odpowiedzi¹ na
ukszta³towanie siê nowego wzoru wiedzy o oczyszczaniu miasta. Nie mo¿e jed-
nak¿e byæ uznane za odzwierciedlenie „form codziennych” kultury sanitarnej.
Album nie tyle „odzwierciedla”, lecz „postuluje” i „zachêca”. Na zdjêciach autor-
stwa Tadeusza Przypkowskiego, bez wzglêdu na to, czy przedstawiaj¹ one podu-
pad³¹ przecie¿ Starówkê, czy pryncypaln¹ Alejê Trzeciego Maja, miasto sprawia
wra¿enie oczyszczonego do nieprawdopodobieñstwa, wrêcz sterylnego. Chodniki,
na których nie da siê dopatrzyæ paprochów i kurzu, lœni¹ w jasnym œwietle bezch-
murnego dnia. Najpewniej to propaganda piêkna, które prezydent Starzyñski
chwali w swojej przedmowie, spowodowa³a „wymuskanie jak obiektu wystawo-
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16 Zob.: £ukasz Heyman, Nowy ¯oliborz 1918–1939, Wroc³aw 1976, s. 90–91.
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17 Zob.: Jaros³aw Abramow-Newerly, Lwy mojego podwórka, Warszawa 2002, s. 227.
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18 W epitetach oddaj¹cych „eurazyjskoœæ polsk¹” i „puchlinê” przedmieœæ celuje reporta¿ Stanis³awy
Kuszelewskiej z 1938 r.: Drogi, podmieœcia... przedmieœcia, [w:] Niepiêkne dzielnice. Reporta¿e o miêdzywo-
jennej Warszawie, s. 25.
19
19 Stefan Starzyñski, Przedmowa, [w:] Piêkno Warszawy, Warszawa 1936, t. 1, s. 7–8.



wego” stolicy i, szczególnie, jej „staranne wymiecenie miot³ami stró¿ów miej-
skich” do zdjêcia20.

Jednak¿e wolno te¿ spieraæ siê i zastanawiaæ, który z kontrastów zdaje siê
potê¿niejszy i bardziej „samooskar¿aj¹cy”: kontrast miêdzy przedwojennymi „za-
miecionymi” œródmiejskimi chodnikami i barakami na tle rynsztoku czy zna-
mienne „pêkniêcie” w dziejach Miejskiego Przedsiêbiorstwa Oczyszczania (MPO)
w Warszawie: pierwsza czêœæ kroniki spisanej przez Tadeusza Nosarzewskiego,
dotycz¹ca lat trzydziestych, przedstawia œwietne przedsiêbiorstwo, zatrudniaj¹ce
zdyscyplinowanych i oddanych pracowników umys³owych i fizycznych, podczas
gdy czêœæ druga, obejmuj¹ca dekady powojenne, przypomina jeden ze wspó³czes-
nych prasowych artyku³ów na temat tzw. absurdów PRL-u. Nosarzewski wskazuje
na powojenny upadek dyscypliny w MPO, pijañstwo i „bimbanie”21.

W latach trzydziestych mieszkañcy Warszawy uœwiadomili sobie koniecznoœæ
usuwania fekaliów do kanalizacji ogólnosp³awnej, a odpadów do spalarni b¹dŸ na
zalegalizowane wysypisko. Warszawianie w mieszkaniach i kamienicach odczu-
wali wymianê rzeczy czyszcz¹cych, stymulowan¹ przez trwaj¹cy rozwój ulicznej
sieci instalacji podziemnych. Coraz lepiej „poruszali siê” wœród znaczeñ, które,
jak wykazuje Janusz Barañski, s¹ funkcj¹ rzeczy22. Jednoczeœnie mieszkañcy War-
szawy zdawali sobie sprawê z ograniczonych mo¿liwoœci, spowolnienia europei-
zacji miejskiej infrastruktury czy k³opotów ekonomicznych z zakupem „taboru
czyszczenia”, jak asenizacyjny „park maszynowy” nazywa³ Leon Biegeleisen23.
Skierowane do osób zainteresowanych sztuk¹ urz¹dzania wnêtrz, ekskluzywne
czasopismo „Arkady” proponowa³o krajanom umiar najbardziej przeciêtny: ema-
liê, glazurê i terrakotê zamiast alabastrów. Jednoczeœnie rozkoszowa³o siê no-
winkami z zachodniego œwiata, gdzie do toalet i ³azienek wkracza³a coraz czêœciej
wystawnoœæ:

Ostatnio sporo krzyku w œwiecie dekoratorów wywo³a³a wspania³a czarna ³azienka
Ksiê¿ny Kentu. Wyrafinowanie i rozrzutnoœæ nie maj¹ w tej dziedzinie granic.
Pokoje k¹pielowe ca³e ze szk³a, alabastru lub marmuru nie nale¿¹ bynajmniej do
odosobnionych wyj¹tków. Jeden z nowszych rzeŸbiarzy ku³ wannê na obstalunek pa-
ryskiego bogacza w cennym monolicie sprowadzonym z Egiptu.
Nam wystarczy emaljowana wanna obudowana glazur¹, takie¿ œciany i posadzka ze
œciekiem wykonana z terrakotowych p³ytek, mozaiki lub t. zw. gorsecików24.

O jednym z braków, jakie mog¹ k³aœæ siê cieniem na „sterylnym” obrazie
przedwojennej Warszawy, efekcie „cylindra przy bosych stopach” pisa³ w 1930 r.
na ³amach periodyku „Dom, Osiedle, Mieszkanie” in¿ynier Aleksander Szniolis:

Jedynym w³aœciwym sposobem usuwania wód œciekowych jest wprowadzanie ich do
ogólnej sieci kanalizacyjnej osiedla; tylko w tym wypadku interesy i wygody mieszkañ-
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20 Por.: Kazimiera Musza³ówna, Kosztowne dni Marglowej, [w:] Niepiêkne dzielnice. Reporta¿e..., s. 203.
21
21 Zob.: Tadeusz Nosarzewski, „Kronika MPO”, rêkopis (Ÿród³o udostêpnione przez Miejskie Przed-
siêbiorstwo Oczyszczania w Warszawie).
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22 Janusz Barañski, Œwiat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007, s. 92.
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22 Zob.: Mary Douglas, Czystoœæ i zmaza, t³um. Marta Bucholc, Warszawa 2007, s. 55; Leon W³adys³aw
Biegeleisen, Przedsiêbiorstwa komunalne wywozu i utylizacji odpadków domowych (Stosunki polskie i wzory
zachodnie). Studium z zakresu ekonomiki komunalnej, Warszawa 1935, s. 14.
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24 L., £azienka, „Arkady” 1935, nr 4.



ców mog¹ byæ uzgodnione z potrzebami i wymaganiami zdrowia publicznego. Niestety,
wiêkszoœæ naszych miast i miasteczek urz¹dzeñ kanalizacyjnych nie posiada i prêdko
ich nie zdobêdzie. Tymczasem wymagania spo³eczeñstwa w stosunku do urz¹dzeñ hi-
gjenicznych i zwi¹zanego z niemi komfortu wci¹¿ rosn¹ i nie do pomyœlenia jest dzisiaj
nowobudowany dom bez urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wewn¹trz mieszka-
nia. Wytwarza siê, wywo³any nieprawid³owym rozwojem naszych miast w ostatnim
stuleciu, stan zupe³nie niew³aœciwy i trudny do technicznego rozwi¹zania (skanalizo-
wane domy w nieskanalizowanym osiedlu!) Sytuacja do pewnego stopnia „murzyñska”
– cylinder przy bosych nogach...25

Szniolis by³ pracownikiem Pañstwowego Zak³adu Higieny, po wojnie pro-
fesorem Politechniki Wroc³awskiej. Dostrze¿one przezeñ „bose nogi” Polaków
przynajmniej w stolicy stawa³y siê rzadkoœci¹.

Ogólny styl wiedzy o latrynaliach w okresie przedwojennym nieco koloryzuje rzeczywistoœæ em-
piryczn¹. Zasadza siê przecie¿ na wyobra¿eniach „docelowego”, postulowanego czy po¿¹danego
stanu organizacji oczyszczania miasta. Mimo ¿e „niekorzystne”, „ujemne strony” ¿ycia w stolicy
w okresie miêdzywojennym udokumentowa³a we wszelkich aspektach wydana w po³owie lat szeœæ-
dziesi¹tych antologia reporta¿u prasowego Niepiêkne dzielnice, obecnoœæ nieuporz¹dkowanej, „dru-
giej strony medalu” obecnie nie wydaje siê tak nieuchronna czy przewidywalna jak wspó³zale¿noœæ
ka¿dego rewersu i awersu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Niepiêkne dzielnice powsta³y na zamówienie po-
lityczne. Chocia¿ zbiór sk³ada³ siê z tekstów publikowanych pierwotnie w latach 1933–1939 i od-
zwierciedla³ prawdziwe problemy przedmieœæ, mia³ przede wszystkim – jako skompilowana ca³oœæ
– oskar¿aæ miêdzywojnie, kompromitowaæ nieudolne „rz¹dy sanacyjne”. O ironio, do prac varsavia-
nów, jak równie¿ ró¿nych innych form wypowiedzi bêd¹cych wynikiem zainteresowania histori¹
i kulturowymi dziejami Warszawy, dziœ znów wkradaj¹ siê przek³amania i „przebarwienia”. Z t¹
ró¿nic¹, ¿e „ideologia postêpu” zosta³a zast¹piona nostalgi¹ i pozbawionym krytycyzmu „wys³a-
wianiem” elegancji przedwojennej stolicy. W sprawie tej ideologicznej inwersji zabra³ ostatnio g³os
Igor Piotrowski26. Podtrzymywane przez prasê sto³eczn¹ zainteresowanie Warszaw¹ przedwojenn¹,
popularnie i w sposób zarazem znacz¹cy dla zjawiska zwan¹ „nieodbudowan¹”, opiera siê na za³o-
¿eniu bezwzglêdnej wspania³oœci „utraconej” Warszawy. W swoim artykule Piotrowski zauwa¿a, ¿e
nast¹pi³: „[...] prawdziwy wysyp artyku³ów prasowych, ksi¹¿ek wspomnieniowych, gawêd, wreszcie
powa¿nych wydawnictw, zarówno tych popularyzatorskich, jak i tych napisanych wysoce specjalis-
tycznym jêzykiem historii sztuki. Jest to próba zatrzymania, opisania, ukazania przy pomocy do-
stêpnych materia³ów fotograficznych Warszawy nieistniej¹cej. S¹ to pozycje w ogromnej wiêkszoœci
po¿yteczne, aczkolwiek potwierdza siê prawda, ¿e do natury ka¿dej reakcji nale¿y przesada”.
Zburzona zosta³a rzekomo europejska metropolia, „œwiatowa” pod ka¿dym wzglêdem i na ca³ym
swoim terytorium. Mo¿na by siê równie¿ o tym przekonaæ, œledz¹c w internecie dyskusje i galerie
fotograficzne prowadzone przez mi³oœników „tamtej Warszawy”. Potwierdzenia spostrze¿eñ Pio-
trowskiego w Ÿród³ach trwalszych od wypowiedzi internetowych dostarczaj¹ popularne publikacje
Jerzego S. Majewskiego27.

Sto³eczne kontrasty przemawia³y za upowszechnieniem „nowych” norm. Sku-
tecznie demaskowa³y fizyczn¹ nieczystoœæ i eksponowa³y korzyœci p³yn¹ce z raŸnie
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25 Aleksander Szniolis, Usuwanie i oczyszczanie wód œciekowych z poszczególnych posesyj, „Dom, Osiedle,
Mieszkanie” 1930, nr 12.
26
26 Zob.: Igor Piotrowski, Ideologia w varsavianach, [w:] Ideologie w s³owach i obrazach, red. Irena Kamiñ-
ska-Szmaj, Tomasz Piekota, Marcin Poprawa, Wroc³aw 2009, s. 279–285.
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27 Zob.: Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste, Warszawa 2004; ten¿e, Warszawa
nieodbudowana. Lata trzydzieste, Warszawa 2005.



podnoszonych i bez retorycznej przesady: wydobytych z rynsztoka standardów
kultury sanitarnej. O materialn¹ czystoœæ, jak równie¿ porz¹dek kategorii po-
znawczych reguluj¹cych oczyszczanie i nadaj¹cych mu czytelny wzór za Starzyñ-
skiego dbano „zupe³nie odwrotnie ni¿ obecnie”28. Odzyskiwanej czystoœci nie
lekcewa¿ono mimo sytuacji zasadniczo „murzyñskiej”, istnienia dwóch trzecich
nieruchomoœci bez urz¹dzeñ kanalizacyjnych29. Jak podaje historyk:

W grudniu 1931 nawet po³owa nieruchomoœci warszawskich nie by³a przy³¹czona do
sieci kana³owej. Sieæ wodoci¹gowa w 1938 r. obejmowa³a 72.5 proc. ulic i nierucho-
moœci, a obs³ugiwa³a 90 proc. ludnoœci, natomiast sieæ kana³owa zaledwie 40 proc. ulic
i nieruchomoœci, i oko³o 70 proc. ludnoœci30.

Spo³eczn¹ wiedz¹ o oczyszczaniu w Warszawie lat trzydziestych nale¿y jednak
zajmowaæ siê z tym wa¿nym dopowiedzeniem, ¿e fascynuj¹ca odbudowa, spo-
³eczna oraz infrastrukturalna, poprzedza³a nadchodz¹c¹ zag³adê, katastrofê: nalo-
ty bombowe, okupacjê, organizowanie sieci „po³¹czeñ kana³owych” w sierpniu
1944 r. Zryw powstañczy przypisa³ sto³ecznym kana³om funkcjê nadzwyczajn¹,
zastêpcz¹: s³u¿bê „spiskowi podziemnemu”, który w odró¿nieniu od zmowy „ju-
daizmu i szarlatanerii”31 by³ najwy¿sz¹ spraw¹ narodow¹ i zadaniem moralnym.
Zaprojektowana za Starynkiewicza i rozbudowana za Starzyñskiego sieæ kana³ów,
kolektorów i burzowców leg³a u podstaw powstañczej sieci ³¹cznoœci. Podziemna
struktura miasta da³a wtedy podstawê strukturom dowodzenia. W kana³ach War-
szawa ukry³a siê przed „wrz¹cym” chaosem „na górze”, panuj¹cym wœród ulic
i w otwartych przestrzeniach placów32.

W relacji El¿biety Ostrowskiej, kierowniczki ³¹cznoœci i tzw. przewodniczki
kana³owej, wrogie wydaje siê miasto pozostawiane w po¿odze na „górze”. Tym-
czasem „autentyczna” Warszawa ukrywa siê pod powierzchni¹ ulic uzbrojonych
przez swoich przedwojennych gospodarzy w rozwiniête instalacje kana³owe. W³a-
zy, studzienki kanalizacyjne nie zamykaj¹ kanalizacyjnych „czeluœci”, lecz „otwie-
raj¹” miasto:

Przy pootwieranych w³azach nieraz dawa³o siê s³yszeæ dochodz¹ce z góry fragmenty
nawo³ywañ, urywki zdañ z rozmów niemieckich. W kana³owe œciany wsi¹ka³a ich wro-
ga bliskoœæ, wisia³a w powietrzu, trwa³a przyczajona w œwiadomoœci, we wstrzymanym
oddechu, w rytmie serca. I rozrasta³a siê w lêku, ¿e w ka¿dej chwili któryœ mo¿e tu
zajrzeæ, z ciekawoœci, z przypadku, z rozkazu33.
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28 El¿bieta Kaczyñska, Pejza¿ miejski z zaœciankiem w tle, Warszawa 1999, s. 153.
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29 Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego, wyb. i red. Marian Marek Drozdowski, przed-
mowa Lech Kaczyñski, Warszawa 2004, s. 33 (informacja „Gazety Polskiej” na temat wspólnych obrad
przedstawicieli ludnoœci z prezydentem miasta).
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30 Adam Szczypiorski, Od Piotra Drzewieckiego do Stefana Starzyñskiego (Gospodarka komunalna m.st.
Warszawy w latach 1915–1939), Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1968, s. 107–108.
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31 F.R. Rolnik Nadwiœlañski, Kanalizacja m. Warszawy jako narzêdzie judaizmu i szarlatanerii w celu znisz-
czenia rolnictwa polskiego oraz wytêpienia ludnoœci s³owiañskiej nad Wis³¹, Kraków 1900.
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32 Zob.: Marta Zieliñska, Warszawa – dziwne miasto, Warszawa 1995, s. 77; Henryk Janczewski, Ca³e
¿ycie z Warszaw¹, Warszawa 1986 (rozdzia³ „Kana³y w Powstaniu Warszawskim i ich odbudowa”).
33
33 El¿bieta Ostrowska, Kana³y. £¹cznoœæ dowodzenia i ewakuacje na trasach po³udniowych, Warszawa 2003,
s. 66.



Zdarza³o siê, ¿e gdy próby przejœcia któregoœ z podziemnych korytarzy nie
udawa³y siê (np. z powodu mocnego strumienia wody), patrol decydowa³ o zbu-
dowaniu dodatkowych „instalacji”. Choæby specjalnej k³adki z przewieszon¹ lin¹
asekuracyjn¹34. Taka przebudowa „sieci kana³owej” oraz znaczeniowa inwersja
nie znalaz³y siê przedtem w planach magistratu ani indywidualnych prefigura-
cjach!

Uderzaj¹ce, ¿e nadzwyczajne funkcje warszawskiej sieci kana³owej zafascyno-
wa³y w 2004 r. (roku obchodów szeœædziesi¹tej rocznicy Powstania Warszaw-
skiego) publicznoœæ francusk¹, goœci z Pary¿a. Pe³en reporta¿ wyjœcia z kana³ów
bêd¹cy czêœci¹ wystawy zdjêæ powstañczych fotografów okaza³ siê jej najznakomit-
szym, newralgicznym punktem. Francuzi, którzy w historii pod ziemiê schodzili
okazjonalnie, aby pod powierzchni¹ swojej stolicy podziwiaæ szczególn¹ „wy-
stawê” miejsca pracy, roboty dla czyœcicieli kana³ów, wystawê przygotowan¹ przez
Polaków, jeœli wierzyæ prasie sto³ecznej, ogl¹dali po kilka razy35. Odkrywaj¹c
Powstanie, jednoczeœnie odkrywali kana³y mog¹ce zaistnieæ w odmiennym od
paryskiego uk³adzie kategorii pojêciowych. Ale, co najciekawsze, burzowce ogl¹-
dane – ju¿ przez Polaków – bynajmniej nie ulegaj¹ „semioforyzacji”, tzn.: nie staj¹
siê przedmiotami wizualnymi36. Mieszkañcy Warszawy od kana³u zrekonstruo-
wanego w ramach ekspozycji sta³ej Muzeum Powstania Warszawskiego domagaj¹
siê jak najwiêcej grozy. Narzekaj¹ na niezgodne z wojennymi realiami wra¿enie
suchoœci, czystoœci, jasnoœci i bezpieczeñstwa.

Owocne prowizorium

W tym podrozdziale przejdê do zarysowania ogólnego t³a historycznego. Tworzy
je wprawdzie wiedza z dziedziny historii, historii przede wszystkim „wydarzenio-
wej” i dziejów Warszawy, jednak¿e jest to faktografia konieczna do prawid³owego
zrozumienia postêpu cywilizacyjnego w dziedzinie kultury sanitarnej. Przejawia³
siê on w doœæ precyzyjnym i powszechnym – w porównaniu z sytuacj¹ z prze³omu
XIX i XX stulecia – spo³ecznym kategoryzowaniu czystoœci fizycznej. Ogóln¹
kondycjê miasta prezentujê ze szczególnym uwzglêdnieniem warszawskiej spo-
³ecznoœci. Przedstawienie sylwetki Stefana Starzyñskiego zawê¿am do danych
biograficznych istotnych dla rekonstrukcji postawy w³odarza stolicy i dzia³acza
spo³ecznego. Obszernoœæ politologicznej dygresji objaœniaj¹cej „chronicznie pro-
wizoryczny” charakter i nie³atw¹ pozycjê w³adzy prezydenta t³umaczê potrzeb¹
wykazania, ¿e d³ugo oczekiwane polityczne oswobodzenie kraju i miasta nie ozna-
cza³o automatycznej przemiany obyczaju, zaprowadzenia samorz¹dnego porz¹dku
na „odzyskanym œmietniku”.
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Pisz¹c o „odzyskiwaniu œmietnika”, nawi¹zujê do minorowej oceny spo³ecznego optymizmu, któ-
rego czo³owa fala przetoczy³a siê przez Polskê zaraz po odzyskaniu niepodleg³oœci. Entuzjazm
Polaków jako nieuzasadniony przedstawi³ Juliusz Kaden-Bandrowski w powieœci Genera³ Barcz, wy-
danej w formie ksi¹¿kowej w 1923 r. (wczeœniej by³a publikowana w odcinkach w „Kurierze Poran-
nym”). Pierwowzorem tytu³owego bohatera, jak nale¿y siê domyœlaæ, by³ marsza³ek Józef Pi³sudski.
Wyra¿enie „«ociekaæ entuzjazmem» w walce o radoœæ «odzyskiwanego œmietnika»” Kaden-Ban-
drowski u³o¿y³ wiêc jako zgryŸliw¹ metaforê dziejów tworzenia nowej polskiej pañstwowoœci.
Gorzkie rozczarowanie redaktora Rasiñskiego, bohatera powieœci („Bo my nie chcemy ¿yæ w œmiet-
niku!!...”), nie odnosi³o siê do kultury sanitarnej stolicy, zw³aszcza ¿e „rewolucja, Polski nastanie”
zasta³o Rasiñskiego pod Sukiennicami w Krakowie. Opisany przez Kadena-Bandrowskiego „œmiet-
nik” rozci¹gam na ¿ycie codzienne w Warszawie i „konkrety” kultury wielkomiejskiej. Polakom
„s³abym duchem – jak w roku 1920-ym” Stefan Starzyñski ju¿ na pocz¹tku swojej kariery w nie-
podleg³ej Polsce zaleca³ wytrwa³¹ pracê, „pracê spo³eczno-wychowawcz¹”. Zachêca³ do budowania
podstaw „samowiedzy narodowej” ju¿ nie w idei, ale w „pracy codziennej”. Bez niej idea wolnoœci
runê³aby w „œmietnik”. W po³owie lat dwudziestych Starzyñski napisa³: „Nie orê¿em w tej chwili
walczyæ nam nale¿y, lecz prac¹ i dlatego rz¹d pracy do ¿ycia powo³aæ musimy”37.

Nie sposób tu zrezygnowaæ z krótkiego porównania prezydentury Starzyñ-
skiego z „za³o¿ycielskimi” osi¹gniêciami Sokratesa Starynkiewicza. Takie porów-
nanie – równie¿ w sferze wiedzy o oczyszczaniu i komunalnych praktyk sani-
tarnych – uwydatnia rezultaty spójnej postawy, z któr¹ Starzyñski przyst¹pi³ do
wykonywania programu modernizacji stolicy Polski: rozbudowy, „przewietrzenia”
i oczyszczenia.

Na pocz¹tku lat dwudziestych, tu¿ po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci,
Warszawa prezentowa³a siê jak prowincjonalne miasto na rubie¿ach carskiego
imperium. Zdaniem Adama Moraczewskiego, nie mia³a „wygl¹du godnego stolicy
wielkiego pañstwa”. O nieprzygotowaniu Warszawy do podjêcia funkcji sto³ecz-
nych po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci Moraczewski, badacz-varsavia-
nista, pisa³ w po³owie lat trzydziestych38. Natomiast wed³ug Konstantego Krzecz-
kowskiego stolica stanowi³a wcielenie „niskiej kultury mieszkaniowej” ca³ego
kraju39. Nadal mo¿na by³o j¹ opisywaæ w „wypróbowanych” kategoriach odpo-
wiadaj¹cych dziewiêtnastowiecznej Warszawie 40. Kamienice nie wygl¹da³y na
„umyte, podstrojone”, lecz, jak powiedzia³by narrator z radiowej powieœci Marii
Kuncewiczowej, zdawa³y siê „takimi kochanymi brudasami jak dawniej”41.

Ksi¹¿ka Dni powszednie pañstwa Kowalskich stanowi zapis pierwszej polskiej „powieœci mówionej”
(czytanej w odcinkach na falach radiowych), pisanej przez Kuncewiczow¹ z tygodnia na tydzieñ
w 1937 i 1938 r. Kolejne odcinki pionierskiej „audycji tego typu nie tylko w Polsce, ale i w radiofonii
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41 Maria Kuncewiczowa, Dni powszednie pañstwa Kowalskich, Warszawa 1984, s. 6.



œwiatowej” sk³ada³y siê na swoisty kalejdoskop ¿ycia sto³ecznego, uwzglêdniaj¹cy nastêpuj¹ce w nim
wówczas zmiany cywilizacyjne42. „Kalejdoskop” ów przedstawia istotn¹ wartoœæ Ÿród³ow¹, gdy¿
wykreowany przez Kuncewiczow¹ narrator w najdrobniejszych detalach „podpatruje byt m³odej
pary inteligencko-wyrobniczej w mieœcie”43. Irenka i Pawe³ stali siê ju¿ na tyle nowoczeœni, ¿e na
przyk³ad doœæ swobodnie dyskutuj¹ o idei separacji w sytuacji niezgodnoœci zawodowych aspiracji
ma³¿onków. Kowalscy Kuncewiczowej s¹ „przeciêtnymi Kowalskimi” czasów prezydentury Starzyñ-
skiego. Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli w roku 1935, narrator poznaje ich dwa lata póŸniej.

Ze Starzyñskim po³¹czy³o pisarkê zrozumienie dla idei europeizacji Warszawy.
W dowód uznania otrzyma³a w 1937 r. nagrodê literack¹ m.st. Warszawy za „ca-
³okszta³t dzia³alnoœci literackiej, a przede wszystkim za utwory zwi¹zane z War-
szaw¹”44.

Podczas gdy na prze³omie XX i XXI w. Jerzy S. Majewski w tomach Warszawy
nieodbudowanej zaj¹³ siê wytwornoœci¹ fasad, „przodem miasta”, Moraczewski bez
za¿enowania wskazywa³ na ra¿¹c¹ „dwudzielnoœæ” przestrzennego zagospodaro-
wania stolicy i jej kultury sanitarnej – na to, i¿ eleganck¹, „nieodbudowan¹”
Warszawê oplata³ wieniec gmin podsto³ecznych i biednych siedlisk robotniczych.
Godne przywo³ania s¹ przyczyny powstania takiej niejednolitoœci wymieniane
przez przedwojennego autora. Pierwsza to wyniesione z lat zaborów przyzwycza-
jenie notorycznego omijania obowi¹zuj¹cych regu³: „wszystkie istniej¹ce – cza-
sami bardzo rygorystyczne – przepisy mo¿na by³o przy odpowiednim postêpo-
waniu obejœæ”. Drugiej przyczyny nale¿a³oby upatrywaæ w zadawnionym braku
samorz¹dnoœci lub raczej w spo³eczno-gospodarczych skutkach tego braku. Insty-
tucje teoretycznie podporz¹dkowane zarz¹dowi miejskiemu pod rosyjskim za-
borem sta³y siê „w³asnoœci¹ prywatnych, zagranicznych koncesjonariuszy, którzy
z przedsiêbiorstw o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, zrobili sobie Ÿród³o olbrzy-
mich zysków”. Powsta³ obyczaj „wyprzedawania siê”. To, co „nasze”, mog³o byæ
przez w¹sk¹ grupê decydentów powierzane tym, z którymi mo¿na by³o b¹dŸ
nale¿a³o pertraktowaæ we w³asnym interesie. Natomiast trzeci¹ przyczynê, odno-
sz¹c¹ siê ju¿ do ludzi sobie wspó³czesnych, Moraczewski odnalaz³ w kompensa-
cyjnym nadu¿ywaniu wolnoœci.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci wiêkszoœæ obywateli chcia³a u¿yæ Ÿle pojêtej wolnoœci
i lekcewa¿y³a lub ³ama³a obowi¹zuj¹ce przepisy, a tym samym przyczynia³a siê do
jeszcze gorszego wygl¹du Warszawy45.

Podstawowym zwiastunem tego, ¿e zacz¹³ siê dla Warszawy okres bardziej
pomyœlny, gdy to magistrat naprawdê czyni³ wysi³ki w kierunku poprawy wygl¹-
du stolicy, by³, oczywiœcie, „szybki rozwój przewodów wodoci¹gowych i kanali-
zacyjnych”46. Adam Moraczewski zaniedbania i „zadawnienia” przedstawia³ bez
ogródek:
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Zewnêtrznie wygl¹da³a Warszawa raczej rozpaczliwie. Na g³ównych ulicach obok no-
woczesnych, porz¹dnych kamienic sta³y parterowe domki drewniane lub murowane
o najprymitywniejszych urz¹dzeniach, ulice nierówno brukowane, by³y pe³ne do³ów,
tramwaje kursowa³y tylko w œródmieœciu, porz¹dki w wielu sklepach, a zw³aszcza tzw. ba-
zarach, sprzeciwia³y siê najskromniejszym nawet wymaganiom higieny i wreszcie wszê-
dzie panowa³ brud i nieporz¹dek. I jeszcze rzecz najbardziej obcemu przybyszowi rzu-
caj¹ca siê w oczy – dziwny kontrast miêdzy œródmieœciem a przedmieœciami. Mimo
tego, co powiedzia³em [...] o wygl¹dzie œródmieœcia, by³o ono naprawdê europejskim
miastem w porównaniu z przedmieœciami, gdzie przy b³otnistych, ciemnych drogach
sta³y domki prawie z regu³y drewniane, przypominaj¹ce swym wygl¹dem chaty z naj-
bardziej zapad³ych miejscowoœci Polski47.

Nap³yw ludnoœci do oswobodzonej stolicy powodowa³ ciasnotê w „domach
koszarowych” i zaduch w mieszkaniach. Wed³ug redaktorów Niepiêknych dzielnic
prawie 37 proc. mieszkañców Warszawy zajmowa³o mieszkania jednoizbowe48.
„Domy koszarowe” – takiego okreœlenia w stosunku do przeludnionych domów
czynszowych u¿ywa³ profesor Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie, Konstan-
ty Krzeczkowski, podejmuj¹cy w okresie miêdzywojennym problematykê komu-
naln¹49. W przekonaniu przedwojennego uczonego nieuporz¹dkowanie polityki
rozbudowy stolicy i skoszarowanie domów mieszkalnych by³y syndromem stylu
„wczesnego kapitalizmu”, pocz¹tków europeizacji:

Szpetne, tandetnie budowane i szybko rujnuj¹ce siê wielkie domy czynszowe sta³y siê
stylem czasu. Przesz³y przez ni¹ i przechodz¹ wszystkie kraje œwiata kapitalistycznego.
Koszarowoœæ przechodzi³a ró¿ne fazy – ujawnia³a jednak zawsze jedn¹ cechê. By³a
œrodkiem do wydobycia z kapita³u w³o¿onego w budownictwo jak najwiêkszego zysku,
a wskutek tego w swych sposobach zaspokajania potrzeby mieszkaniowej daleka od
zaspokajania jej w pe³ni. Raczej nawet jako regu³ê mo¿na postawiæ, ¿e domy te za-
spakaja³y potrzeby mieszkaniowe w najmniejszej mierze i st¹d w³aœnie powsta³a nowo-
czesna sprawa mieszkaniowa50.

W s³owach Krzeczkowskiego krytykuj¹cego „eksploatacjê” zainwestowanych
kapita³ów bez uwzglêdniania czynnika socjalnego i sanitarnego zaznacza siê spo-
³eczne uœwiadomienie „nowoczesnej sprawy mieszkaniowej” (ongiœ trosk¹ Hen-
ryka Sienkiewicza i jemu podobnych by³o raczej to, aby w zaniedbanym przez
w³aœciciela „domu koszarowym” nie run¹³ dach). Krzeczkowski uzna³ ten stan
rzeczy za nieunikniony w czasie „wielkiej zmiany”:

Im gdzieœ póŸniejszy jest rozwój kapitalizmu wspó³czesnego, tym silniej znaczy siê on
w³aœnie tym typem domów. I je¿eli ewolucja kapitalizmu odbywa³a siê od zachodu na
wschód, to w³aœnie ten szlak na wschodzie przedstawia najmocniejszy stopieñ nasilenia
domami koszarowymi. Gdy na zachodzie dom ten jako typ zanikn¹³ ju¿ lub zanika, to
na wschodzie dopiero powstaje, lub w najlepsze siê rozwija. Na typie budownictwa
widoczna jest ca³a historia kapitalizmu europejskiego51.
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Warszawa rozrasta³a siê samowolnie, w nie³adzie, bez ¿adnego programu
regulacyjnego, planowania infrastruktury technicznej. Budowniczowie dopusz-
czali siê partactwa, pog³êbiaj¹c „blagê warszawsk¹”52.

Karol Wiktor Zawodziñski ocenia³ w 1938 r., ¿e korzenie tego „tr¹du estetyczne-
go”, b³êdów urbanistyki warszawskiej tkwi¹ w „przyziemnym, ciasnym utylitaryz-
mie, ujawniaj¹cym siê zarówno w postêpowaniu osób prywatnych, jak i dzia³alnoœ-
ci czynników pañstwowych i spo³ecznych”53. Œwiadom tego Starzyñski zapytywa³:

Jaka¿ istnia³a w Warszawie polityka rozbudowy? £atwo odpowiedzieæ: ¿adna. Przecie¿
ka¿dy budowa³, gdzie chcia³, no i jak chcia³. Obszar Warszawy jest tak du¿y, ¿e przy
naszych szczup³ych œrodkach finansowych z góry wiadomo, ¿e ca³ego obszaru prêdko
w najniezbêdniejsze inwestycje nie zaopatrzymy. Ale Komitet Rozbudowy zamiast kie-
rowaæ ruch budowlany na te tereny, które maj¹ byæ w najbli¿szej przysz³oœci zaopatrzo-
ne w inwestycje – zatwierdza³ wnioski takie, jakie mu sk³adano.
Ale i w inwestycjach ¿adnej koordynacji nie by³o i ka¿de przedsiêbiorstwo inwestowa³o
bez ogólnego zharmonizowania planu.
A bruki – jaki by³ plan w ich rozbudowie? Mamy ca³y szereg odcinków drugorzêdnych
lub drobnych bocznych uliczek wyasfaltowanych – (dlaczego, wyjaœniæ ³atwo, gdy siê
zbada, kto tam mieszka), a jednoczeœnie wszystkie wyjœciowe arterie s¹ niemo¿liwe do
przejechania54.

Spostrze¿enia Starzyñskiego wspó³czeœnie przywodz¹ na myœl sytuacjê panu-
j¹c¹ na przyk³ad w Konstancinie pod Warszaw¹, zwanym czy to luksusowym
salonem, czy to ekskluzywn¹ sypialni¹ stolicy. Tam, gdzie ostatnie wolne skrawki
ziemi osi¹gaj¹ ceny astronomiczne, a powstaj¹ na nich nowe polskie dworki
i wielce okaza³e wille, mo¿liwe do przejechania okazuj¹ siê tylko domowe pod-
jazdy (dojazdy do „posesyj”), a „dlaczego, wyjaœniæ ³atwo, gdy siê zbada, kto tam
mieszka”. Natomiast „wyjœciowa arteria”, szosa gminna Piaseczno–Skolimów–Kon-
stancin, obfituje w niebezpieczne wyrwy, do³y i koleiny z g³êbokimi ka³u¿ami.
Jeœli moje w³asne obserwacje nie uleg³y dezaktualizacji, w³adzom samorz¹dowym
nie uda³o siê po³¹czyæ ¿adnych z dotychczasowych remontów instalacji podziem-
nych z odnowieniem nawierzchni „drugorzêdnej” drogi.

W okresie miêdzywojennym nowe osiedla wznoszono nieraz dos³ownie na ukos:

Na Rakowcu, obok al. ¯wirki i Wigury prez. Miasta stwierdzi³ skandaliczny sposób
budowania osiedla, które zosta³o rozmieszczone w stosunku do ulicy ukosami domów.
Wyda³ on szereg doraŸnych zarz¹dzeñ, zabezpieczaj¹cych miasto przed stratami i wy-
mierzonych przeciwko nieskoordynowanej pracy agend miejskich lub tolerowaniu sa-
mowoli ze strony w³aœcicieli nieruchomoœci55.

Fuszerowaniu „uporz¹dkowania” tkanki miejskiej Warszawy zapobiega³a so-
lidnoœæ wybijaj¹cych siê in¿ynierów nowego pokolenia, „przedwojenna œwiado-
moœæ” znaczenia rozbudowy miejskiej infrastruktury (w przypadku budowniczych
stolicy Drugiej Rzeczypospolitej – wiedza profesjonalna). Nie przeczy temu przy-
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k³ad in¿yniera Henryka Janczewskiego. Oto rozpoczynaj¹cy karierê zawodow¹
Janczewski zosta³ w po³owie lat trzydziestych zatrudniony „w charakterze m³od-
szego technika Dzia³u Budowy w Dyrekcji Wodoci¹gów i Kanalizacji m.st. War-
szawy”. Jako jedno z pierwszych zadañ powierzono mu opracowanie odcinka
kana³u pod ulic¹ Wawelsk¹ na Ochocie. Pope³ni³ wtedy istotny techniczny b³¹d,
przepe³niaj¹cy go dog³êbnym poczuciem wstydu, ale zarazem uruchamiaj¹cy me-
chanizm „autokontroli” jakoœci wykonywanej pracy. Janczewski wspomina w Ca-
³ym ¿yciu z Warszaw¹:

Kiedy roboty przy realizacji tej inwestycji by³y ju¿ zaawansowane, spostrzeg³em, ¿e
znaczn¹ czêœæ kana³u wybudowa³em z odwrotnym spadkiem. Dla m³odego in¿yniera,
zaczynaj¹cego swoj¹ karierê na budowie, tego rodzaju b³¹d by³ kompromituj¹cy, wrêcz
niewybaczalny. Podj¹³em sam decyzjê przerobienia kana³u. Ca³y wykop przykry³em doœæ
szczelnie balami, a¿eby nie by³o widaæ, jakiego rodzaju roboty w g³êbokim wykopie s¹
wykonywane. Przeróbkê prowadzi³em intensywnie przez kilka dni, i to w godzinach
ponadobowi¹zkowych. Mój bezpoœredni szef, zastêpca naczelnika Wydzia³u Budowy,
in¿ynier Józef Dziuba dwukrotnie odwiedza³ budowê, ale mojej fuszerki nie zauwa¿y³56.

Jednak stopniowo miasto pozbywa³o siê „barbarzyñskiego”, „azjatyckiego ob-
licza” i „najtañszej wielkomiejskoœci”. Te dosadne epitety zaczerpn¹³em z relacji
Ferdynanda Goetela. Pisarz przyjecha³ do Warszawy po raz pierwszy „na parê lat
przed Wielk¹ Wojn¹”. By³ przygotowany na najgorsze. Jak pisze, „po prawdzie
pomiata³ z góry Warszaw¹”57. Chocia¿ w stolicy zobaczy³ „dzikie pola cywilizacji”,
które go najpierw przerazi³y i przygnêbi³y, niebawem polubi³ tê „brzydk¹” War-
szawê. Mimo wszystko nast¹pi³y w niej zintensyfikowane przekszta³cenia: urbani-
zacyjne, terytorialne i administracyjne, demograficzne. WyraŸnie zahamowany zo-
sta³ proces wyludniania Warszawy:

W latach 1918–1939 ludnoœæ Warszawy wzros³a z 758.4 tys. do 1289.5 tys., a wiêc
o 531.1 tys., czyli o 70 proc., podczas gdy ogó³em ludnoœæ Polski wzros³a w tym czasie
tylko o 39 proc.58

Przez zasadnicze przekszta³cenia strukturalne, które niedawn¹ „stolicê gu-
berni” zaczê³y upodabniaæ do europejskiej metropolii, nale¿y rozumieæ kilka prêd-
ko nastêpuj¹cych po sobie zmian. Warszawa zosta³a wreszcie wydobyta z ciasnej
obrêczy fortów59. Rozbudowa miasta przesta³a wiêc byæ krêpowana przez obronne
znaczenie Cytadeli. Zagospodarowano niezabudowany b¹dŸ charakteryzuj¹cy siê
jedynie nisk¹ zabudow¹ drewnian¹ obszar przewidziany przez w³adze zaborcze na
poligon lub pole obstrza³u na wypadek wojny. Na wiosnê 1916 r., po opuszczeniu
Warszawy przez wojska rosyjskie, nast¹pi³a inkorporacja przedmieœæ, tych, które
mia³y przedtem ogrodniczo-rolniczy charakter i by³y zamieszkiwane przez „rol-
ników nadwiœlañskich”, trudni¹cych siê tradycyjnym odbieraniem z miasta nie-
czystoœci. Wyliczenia przedwojennego badacza, oparte na spisach ludnoœci i ma-
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szynopisie pracy E. Schirlego Podzia³ zawodowy ludnoœci Królestwa Polskiego, wy-
kazuj¹, ¿e odsetek spo³ecznoœci warszawskiej trudni¹cej siê ogrodnictwem i rol-
nictwem w stosunku do „okresu niewoli” znacznie spad³ i zatrzyma³ siê na po-
ziomie 0,9 proc. w 1931 r., podczas gdy w roku 1862 wynosi³ 3,0. W tym samym
czasie odsetek czynnej zawodowo ludnoœci Warszawy w ga³êzi pracy okreœlonej
jako „s³u¿ba publiczna” wzrós³ od 13,4 do 18,1 proc. (przy czym w rachubie
uwzglêdniono równie¿ „najmniejsze instytucje czyszczenia” – pralnie)60.

Decyzjê o przy³¹czeniu „zielonych przedmieœæ”, czêœci tzw. gmin wiejskich do
obszaru Warszawy podj¹³ dzia³aj¹cy tymczasowo – jednak ju¿ „odzyskany” –
magistrat. Rozszerzenie granic miasta podporz¹dkowa³o w³adzom stolicy obszary
w pasie fortecznym „nadanym Warszawie przez Moskali”, który po opuszczeniu
Warszawy przez wojska rosyjskie by³ nadal „czêœci¹ sk³adow¹ gmin wiejskich”61.
Powoli zanika³y kliny terenowe kompromituj¹ce „metropoliê” z powodu panu-
j¹cej w nich sytuacji sanitarnej. Oto dawne „pola irygacyjne” stawa³y siê nowymi
i „oczyszczanymi” dzielnicami. Z „rdzeniem” miasta mia³y po³¹czyæ je „marno-
trawne” podziemne kana³y, do których si³¹ rzeczy musiano sp³ukiwaæ nieczystoœ-
ci. Pierwszymi przedmieœciami, przejêtymi na wiosnê 1916 r., by³y Grochów,
Kawêczyn, Saska Kêpa, Goc³aw, Górce, Czyste. Obszar administracyjny Warszawy
powiêkszono jeszcze dwukrotnie w latach trzydziestych: w roku 1930, gdy in-
korporowano Bielany z tamtejszymi polami i lasem, i 1938, gdy do stolicy przy-
³¹czono Wilanów ze S³u¿ewem i Bródno z Annopolem. W konsekwencji prze-
kszta³ceñ terytorialnych i ustalania nowych granic miasta po drugiej, gminnej
stronie administracyjnego obszaru Warszawy, wed³ug Felicjana S³awoja Sk³adkow-
skiego, zamieszkuj¹ ju¿ nie tyle „rolnicy nadwiœlañscy”, ile badylarze, którzy
„zamiast jak dawniej powoli po zaœmieconej, wyboistej, zakurzonej drodze” za-
czêli w latach trzydziestych woziæ „swe produkty po g³adkiej szosie granitowej”,
jednej z nowoczesnych „arterii wypadowych”62.

W 1920 r. powsta³ pierwszy oficjalny plan zabudowy Warszawy, opracowany
przez Ko³o Architektów (spoœród cz³onków tego ko³a rekrutowali siê pracownicy
Wydzia³u Architektury Politechniki Warszawskiej, utworzonego jeszcze podczas
pierwszej wojny œwiatowej), a w 1923 r. schemat regulacyjny uœciœlony przez
geodetów i zaaprobowany przez Radê Miejsk¹. Pe³n¹ akceptacjê Ministerstwa
Robót Publicznych uzyska³a zaœ w 1931 r. praca in¿yniera Stanis³awa Ró¿añ-
skiego, który potem, na stanowisku kierownika Wydzia³u Planowania Miasta,
podj¹³ œcis³¹ wspó³pracê ze Stefanem Starzyñskim. Wdro¿ony plan regulacyjny
„kategoryzowa³” stolicê, „przymierza³” do niej „siatkê” nowoczesnych inwesty-
cji63. Zamiast nieostrego i „niezobowi¹zuj¹cego” podzia³u na miasto i przedmieœ-
cia, czy to robotnicze, czy to „wiejskie”, zak³ada³ strefowanie, tzn. rozró¿nienie
na zabudowê zwart¹, szeregow¹, grupow¹ i luŸn¹, czyli willow¹. Jednoczeœnie
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precyzyjnie okreœla³ wysokoœæ czy gêstoœæ zabudowy. Wprowadzenie takiego po-
rz¹dku mia³o istotne znaczenie dla kultury sanitarnej i podniesienia wiedzy spo-
³ecznej o oczyszczaniu. Pomijaj¹c samo przeciwdzia³anie dawnej anarchii urbani-
zacyjnej, wi¹za³o siê z przys³uguj¹cym zarz¹dowi miasta prawem do wydawania
ca³kowitego zakazu zabudowywania dzia³ek przy ulicach pozbawionych najwa¿-
niejszych instalacji, w tym wodoci¹gu, kanalizacji, a tak¿e utwardzonej nawierzch-
ni. Niedostatek tych urz¹dzeñ w stolicy uznano za niedopuszczalny. Obecnoœæ
nowoczesnych rzeczy czyszcz¹cych, przynajmniej w sferze za³o¿eñ, postulatów
in¿ynieryjnych i technologicznych, traktowano jako warunek niezbêdny owocnego
rozwoju „metropolii”.

Co siê zaœ tyczy samych Warszawian, nie dotyka³y ich zaostrzone podzia³y ani
szczególnie uderzaj¹ce ró¿nice spo³eczne. Jak zapewnia³ historyk, Marian Droz-
dowski, w pracy wydanej w 1973 r.:

Silne prze¿ytki postfeudalne, brak tradycji radykalnej rewolucji bur¿uazyjno-demo-
kratycznej i odrêbnego etapu kapitalistycznej industrializacji w okresie miêdzywojen-
nym, przyspieszaj¹cej ruchliwoœæ spo³eczn¹, wszystkie te warunki nie sprzyja³y wy-
stêpowaniu ostrych ró¿nic miêdzy subkultur¹ ziemiañsk¹, bur¿uazyjn¹ i inteligenck¹.
Chocia¿ w subkulturze bur¿uazyjnej i inteligenckiej mo¿emy dostrzec szereg nowych
zjawisk, to jednak trudno nie zauwa¿yæ dziedziczenia przez inteligencjê i bur¿uazjê
wielu wzorców subkultury szlacheckiej. Wœród ch³opów polskich panowa³o silne po-
czucie pañskoœci kultury ziemiañskiej, bur¿uazyjnej i inteligenckiej, g³ównie jej górnych
warstw64.

W latach trzydziestych krócej wyt³umaczy³ to socjolog Stanis³aw Rychliñski:
wzory warszawskie zbli¿aj¹ siê do „widnokrêgów inteligenckich i drobnomiesz-
czañskich”65. Z pewnoœci¹ nie by³o to spo³eczeñstwo a¿ tak zantagonizowane, jak
wynika³oby z oœwiadczeñ gospodarzy Warszawy po drugiej wojnie œwiatowej.
Podzia³y okresu miêdzywojennego nie zaznacza³y siê dobitnie w spo³ecznej „mor-
fologii”, do której musia³by odnieœæ siê opis socjologiczny, bo tak odczytujê myœl
historyka-varsavianisty. Wszelako mog³y pojawiaæ siê ju¿ w strukturze miejskiej
zabudowy. El¿bieta Kaczyñska zastrzega, ¿e w latach miêdzywojennych:

[Wystêpowa³y] wyraŸniej tendencje do separowania siê spo³ecznie odmiennych grup
ludnoœci – wyrasta³y dzielnice willowe lub takie jak na ¯oliborzu, budowane przez
Warszawsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ dla „bia³ych ko³nierzyków”66.

Po wypreparowaniu z wypowiedzi Drozdowskiego frazeologii podyktowanej
przez episteme epoki Gierkowskiej prosperity stwierdziæ by nale¿a³o, ¿e dominuj¹cy
wzorzec kulturowy, ów ogólny wzorzec „dziedziczony”, jaki obowi¹zywa³ w latach
miêdzywojennych w spo³ecznoœci warszawskiej, jeœli nie czerpa³ z kultury szla-
checkiej wprost, to wobec niej przede wszystkim siê okreœla³. Tym bardziej ¿e
jedna czwarta sto³ecznych robotników pochodzi³a z „gmin wiejskich” i ³atwo na-
wi¹zywa³a wiêzi towarzyskie oraz rodzinne z warstwami drobnomieszczañskimi.
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Mo¿na by wiêc mówiæ za samym Stefanem Starzyñskim o fa³szywym arysto-
kratyzmie le¿¹cym u podstaw psychiki wszystkich grup spo³ecznych. Takie za³o-
¿enie u³atwia dociekanie przyczyn „konformizmu logicznego”, „publicznych, ujed-
noliconych wartoœci” charakterystycznych dla Warszawian czasów przedwojen-
nego prowizorium. Na „fa³szywy arystokratyzm”, przenikaj¹cy mentalnoœæ po-
szczególnych warstw spo³ecznych w kraju w nastêpstwie kszta³towania siê „kul-
tury narodowej” pod przemo¿nym wp³ywem „kultury szlacheckiej”, prezydent
wskaza³ w oficjalnym wyst¹pieniu na zjeŸdzie dzia³aczy spo³ecznych ze Zwi¹zku
Miast Polskich w marcu 1937 r. W „kongresie mieszkaniowym” wziê³o udzia³
czterystu delegatów ze stu piêædziesiêciu miast. Sfalsyfikowanemu arystokratyz-
mowi w odniesieniu do zarz¹dzania stolic¹ Polski, jak te¿ sterowania industriali-
zacj¹ i urbanizacj¹ ca³ego kraju Starzyñski przeciwstawi³ autentyczne wspó³dzia-
³anie i „entuzjazm pracy”67. Taki entuzjazm, jak myœlê, w Warszawie oznacza³
potraktowanie „komisarycznych” inwestycji miejskich – wœród nich szczególnie
urz¹dzania ulic i oczyszczania domów – jako „sprê¿yny” czy „motoru” ogólnospo-
³ecznego ruchu inwestycyjnego, a tak¿e jako zachêty do zaanga¿owania prywat-
nych kapita³ów w budowê wspólnego dobra i komfortu ¿ycia w du¿ym mieœcie68.

Aczkolwiek nawi¹zuj¹cy do tradycji szlacheckich „konsens” przyjmowa³ dwie
postaci: miejsk¹ (pañsk¹) i podmiejsk¹ (wiejsk¹). Na te dwie formy dzieli³ siê
p³ynnie, „w poprzek”, niezale¿nie od podzia³ów – wedle nieco zwietrza³ej, socjo-
logicznej terminologii Drozdowskiego – na „subkultury warstwowo-klasowe”69.
ZwiêŸle odda³ to Ferdynand Goetel, gdy stwierdza³, ¿e spo³ecznoœæ warszawska:

[...] jest rzutka, obdarzona potê¿nym nerwem ¿ycia, w razie potrzeby wielkoduszna,
pomimo obyczajów, nawyków i sposobów ¿ycia, zalatuj¹cego prowincj¹, a nawet za-
œciankiem. Rozwój jej, zawsze pe³en polotu, mo¿e nawet i niedoœæ opanowanego, ma
w sobie ¿ywio³owoœæ nowoczesnego rozwoju miast70.

Jako istotne „nowe zjawisko” trzeba tu wymieniæ upadek „odwiecznego wzoru
rodziny patriarchalnej”, ju¿ to w starym œrodowisku mieszczañskim („wielko-
bur¿uazyjnym”), ju¿ to wœród nowoprzyby³ych mieszkañców miasta, robotników,
a wiêc i potencjalnych kanalarzy71. Kres tradycyjnego modelu rodziny, „odwiecz-
nego” w tym sensie, ¿e zwi¹zanego historycznie ze star¹ obyczajowoœci¹ zie-
miañsk¹, wymusi³o nastanie swobody gospodarczej, która do ¿ycia spo³ecznego
wprowadza zjawisko konkurencyjnoœci. W du¿ym mieœcie rodzinn¹ solidarnoœæ
rozbija³ stopniowo wolny rynek, rodz¹cy potrzeby „innowacji”: rywalizacji, wybi-
jania siê, pomna¿ania maj¹tku, awansu spo³ecznego. Przedtem rodzina tradycyjna
skupia³a w sobie „liczne funkcje w stopniu niemal monopolistycznym (na przy-
k³ad wychowanie, obs³uga wielu potrzeb bytowych)”72. Zmiana, któr¹ najlepiej
uzmys³awia powstanie nowoczesnej spó³ki handlowej, opieraj¹cej swoj¹ dzia³al-
noœæ na mobilnoœci anonimowego, „bezosobowego” kapita³u, oznacza³a przejœcie
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od „rodziny pozycyjnej” (positional family) do „rodziny zorientowanej na osobowoœæ”
(personal family). Innymi s³owy, w antropologicznych kategoriach Mary Douglas
jest to przejœcie od silnej do s³abej grupy73.

Grupa jako jeden z dwóch wymiarów konstytuuj¹cych koncepcjê i diagram grid and group (zob. roz-
dzia³ drugi, s. ????) nawi¹zuje do typologii systemów rodzinnych, tj. rodziny pojmowanej jako œrodo-
wisko socjalizacyjne. Tak¹ typologi¹ pos³ugiwa³ siê brytyjski socjolog edukacji Basil Bernstein, znany
bardziej jako autor prac poœwiêconych kodom jêzykowym (kodowi ograniczonemu i rozbudo-
wanemu). Przy s³abej grupie, per analogiam do rodzin zorientowanych na osobowoœæ, „sta³y wzorzec
nie znajduje uznania, podkreœla siê raczej autonomiê i jedyn¹ w swoim rodzaju wartoœæ jednostki”74.
Gdy zaœ grupa okazuje siê silna, jej cz³onkowie, tak jak progenitura w rodzinie pozycjonalnej, s¹
ograniczani i kontrolowani „przez nieustanne nasilanie siê poczucia istnienia wzorca spo³ecznego,
przypisanych kategorii ról”75. Wzorow¹ realizacjê tego typu stanowi tradycyjna rodzina robotnicza.
U Bernsteina, rzecz jasna, angielska, nie warszawska.

Postêp ku „s³abej grupie” i cywilizacyjny rozwój Warszawy w okresie miêdzy-
wojennym by³yby znacznie efektywniejsze i przez to, by tak powiedzieæ, wiarygod-
niejsze z dzisiejszej perspektywy, gdyby nie szalej¹ca inflacja i za³amanie eko-
nomiczne, bêd¹ce m.in. nastêpstwem kryzysu ogólnoœwiatowego76. W stolicy wol-
nej Polski w wielu dziedzinach gospodarczych wytwórczoœæ rzemieœlnicza i cha-
³upnicza (manualna) w dalszym ci¹gu dominowa³a nad produkcj¹ przemys³ow¹
(maszynow¹). Dla ekonomistów stanowi to dowód zacofania gospodarczego, na-
tomiast dla kulturoznawcy przypieczêtowanie tendencji do konstytuowania siê
gospodarki „nie-konsumpcyjnej”, w której odpadki, nieczystoœci sta³e s¹ pomniej-
szone o wtórne u¿ycie rzeczy. Jest to zatem wyt³umaczenie dla utrzymywania siê
wœród mieszkañców miasta, jak ujê³aby to Susan Strasser, poczucia nieodzownoœci
reperowania wszelkich niepotrzebnych przedmiotów. Na przyk³ad: szycia nicó-
wek77. Towarzyszy³ temu nawyk odk³adania œcinek, okruchów i innych resztek
konsumpcyjnych z myœl¹ o dorodnoœci kalafiorów czy potrzebie wykarmienia ¿y-
wego inwentarza w podsto³ecznych chlewikach. Stanis³aw Grzesiuk zapisa³:

Po fajrancie chodzi³em jeœæ do sto³ówki fabrycznej. Ka¿dego dnia zostawa³o im du¿o
jedzenia, które podwarszawscy ch³opi kupowali dla œwiñ78.

Zmiotki zbierane i odk³adane do specjalnych pojemników na mostach przez
pracowników Zak³adu Oczyszczania Miasta (ZOM), zbiurokratyzowanego przed-
siêbiorstwa posiadaj¹cego francusk¹ pó³ciê¿arówkê, w latach trzydziestych i póŸ-
niej, podczas okupacji, nadal trafia³y za miasto jako ceniony nawóz pod warzywa:
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Ka¿dy badylarz ubiega³ siê o zmiotki czyste bez zawartoœci papierów i œmieci. Zmiotki
najlepsze by³y komasowane w pojemnikach stoj¹cych na mostach: Poniatowskiego,
Kierbedzia i Kolejowym oraz z bazarów i hal targowych. Badylarze op³acali w Dyrekcji
Z.O.M. za ka¿dy wóz zmiotek, otrzymuj¹c kwit, celem okazania go dzielnicowemu
Z.O.M. Ma³kowskiemu, który zajmowa³ siê wysy³k¹ wozów ze zmiotkami do poszcze-
gólnych gospodarzy podwarszawskich. Do kontroli wywo¿enia zmiotek z terenu War-
szawy i Pragi dzielnicowy Ma³kowski mia³ przydzielony samochód pó³ciê¿arowy marki
„De Dion Bouton”. Najpowa¿niejszym odbiorc¹ zmiotek z Zak³adu Oczyszczania Mia-
sta by³ zamo¿ny gospodarz z W³och z pod Warszawy Jan Borkowski, który wysy³a³ za
granicê kilka wagonów dziennie kalafiorów i innych warzyw79.

Jednak przyzwyczajenie do „pierwotnego recyklingu” wystêpowa³o w War-
szawie w wê¿szym zakresie ni¿ na prowincji. W „kronikarskiej” powieœci Marii
Kuncewiczowej stary rzemieœlnik z Kazimierza Dolnego ubolewa, ¿e obstalunki
stolarskie dla „warszawskich” id¹ wprost „na przepad³e”. W mieœcie ludzie nie
maj¹ „poszanowania ¿adnego” dla przedmiotów80.

W latach powojennych Kazimierz Dolny nad Wis³¹ w relacji Marcina Czerwiñskiego stanie siê
egzemplifikacj¹ rustykalnego bez³adu estetycznego i funkcjonalnego miast polskich. „Dolega mi –
pisa³ socjolog i eseista w po³owie lat siedemdziesi¹tych – bezmiar niechlujstwa i nieforemnoœæ tego
wszystkiego, co zale¿y tylko i wy³¹cznie od poczucia ³adu mieszkañców. Od lat dziesiêciu pamiêtam
p³oty, które wystarczy³oby wesprzeæ kilkoma palikami, aby siê nie pochyla³y. Od wielu lat myœlê
sobie, ¿e ogródki kwiatowe niemal trac¹ sens, jeœli zag³usza je ³an pokrzyw i ³opianów. Kazimierz nie
jest gorszy od tysiêcy innych miejsc. Ile¿ smutnych refleksji dostarcza na przyk³ad piêkna droga
œwiêtokrzyska obrze¿ona zdegradowanymi siedzibami ludzkimi”81.

Niemniej jednak narzekania stolarza z Lubelszczyzny nie mog³y dotyczyæ mie-
szkañców baraków, u których puszki po konserwach „wyrzucone na œmietnik
w œródmieœciu” zastêpowa³y kuchenne garnki i zastawê sto³ow¹82. W domu prze-
znaczonym do rozbiórki u dozorczyni hoduj¹cej w oknie pelargonie w „blaszanym
pude³ku od szprotek” puœci³ cudownie „«aplegierek» od oleandra”83.

Tak¿e zarz¹d miejski „oszczêdza³”. Plan regulacyjny, ów plan „porz¹dkuj¹cy”
dla Warszawy nie sta³ siê rzeczywistoœci¹ natychmiast. Ze wzglêdu na niekorzyst-
n¹ sytuacjê bud¿etow¹ miastu nie udawa³o siê œciœle egzekwowaæ jego postanowieñ.
Trudno by³o narzuciæ w³asn¹ strategiê prywatnym inwestorom i nie poddaæ siê po-
lityce kredytowej Banku Gospodarstwa Krajowego. W rezultacie nie tyle budowa-
no w zgodzie z interesami miasta i spo³ecznoœci warszawskiej, ile dostosowywano
siê do „stopnia nasycenia poszczególnych rejonów urz¹dzeniami komunalnymi”84.
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Tote¿ rozbudowywano zw³aszcza te ulice i tereny, które zosta³y uprzednio „oczysz-
czone”, czyli gdzie sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjna by³a ju¿ „na swoim miejscu”,
a k³opoty z przestrzeni¹ mieszkaniow¹ rozwi¹zywano przez dokwaterowywa-
nie, a wiêc „zagêszczanie”.

Wprawdzie w latach dwudziestych Warszawie przyby³o nowych lokali, wygod-
nych i „czystych”, suchych, bez ohydnego zaduchu, nie zaspokoi³o to jednak
silnego g³odu mieszkaniowego. Ponad jedna trzecia Warszawiaków gnieŸdzi³a siê
w mieszkaniach jednoizbowych, bêd¹cych budowlan¹ zmor¹ czasów Sokratesa
Starynkiewicza85. Jeszcze w 1933 r. dziennikarz „Gazety Polskiej” sprawozdawa³:

Mieszkanie jednoizbowe to na przedmieœciu warszawskim regu³a tak œciœle zwi¹zana
z ¿yciem i obyczajem, ¿e w gwarze u¿ywa siê nawet wyrazu mieszkanie na okreœlenie
pokoju, ¿e ci ludzie, którzy wzroœli i wychowali siê w jednej izbie, w wypadku przenie-
sienia siê do dwu- lub trzyizbowego mieszkania musz¹ przyzwyczajaæ siê zeñ korzystaæ,
w nim mieszkaæ86.

Przed nastaniem rz¹dów Stefana Starzyñskiego nie zatarto drastycznych nie-
rzadko kontrastów. Wed³ug historyka: „Pod koniec lat dwudziestych Warszawa
posiada³a ponad 19 tys. ciemnych, wilgotnych mieszkañ ur¹gaj¹cych elementar-
nym wymogom higieny”. Na sto zbadanych w 1927 r. mieszkañ robotniczych
„zaledwie 4.3 proc. mia³o ³azienki, 7.6 ustêpy, 9.8 przedpokoje”87. Wspomnienia
Stanis³awa Grzesiuka o¿ywaj¹ dziêki obrazowi nieskanalizowanej uliczki na Czer-
niakowie. Blisko by³o stamt¹d nie tylko do sadów i ogrodów badylarzy z grochem
po praskiej strony Wis³y, na „zielone przedmieœcia”, lecz tak¿e do zadbanego
„górnego miasta”, £azienek i Belwederu.

Na ulicy Tatrzañskiej „cywilizacja studni” mia³a siê bardzo dobrze jeszcze
w drugiej po³owie lat trzydziestych. Pewn¹ oznak¹ czy zapowiedzi¹ kszta³towania
siê nowoczesnego, przedsiêbiorczego podejœcia do us³ug komunalnych by³o tam,
co najwy¿ej, sprzedawanie czystej wody na kub³y przez woziwodów albo samo-
dzielne, „pajêczarskie” pod³¹czanie siê do sieci elektrycznej:

Ulica Tatrzañska to ma³a uliczka, mo¿e oko³o dwustu metrów d³uga, na której w okresie
mojego dzieciñstwa sta³o zaledwie kilka domów. Le¿y miêdzy ulicami Górsk¹ i Na-
bielaka. W tamtych czasach nie by³o na niej bruku, chodników i latarni, a w domach
œwiat³a i wody. Po wodê trzeba by³o chodziæ na inn¹ ulicê, p³ac¹c jeden grosz za wiadro.
By³ te¿ jeden woziwoda, który rozwozi³ wodê w du¿ej, specjalnie do tego zrobionej
beczce, krzycz¹c na ulicy i w podwórzach: „Woda-woda-woda!”. U niego wiadro wody
kosztowa³o piêæ groszy. Ulica otrzyma³a bruk i oœwietlenie wczeœniej, lecz w naszym
domu dopiero na wiosnê 1939 roku za³o¿ono na korytarzach œwiat³o i wodê. Do tego
czasu trzeba by³o, jak mówi³em, wiadrem przynosiæ wodê i wiadrem wynosiæ brudn¹
do zlewu na podwórzu, a z podwórza dopiero rynsztokiem sp³ywa³a ona do ulicznego
œcieku. Œwiat³o elektryczne w mieszkaniu mia³ tylko w³aœciciel sklepu, który prze-
ci¹gn¹³ liniê bezpoœrednio z ulicy, ja zaœ w 1938 przeci¹gn¹³em od niego liniê do swego
mieszkania88.
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Opieka spo³eczna nie wywi¹zywa³a siê z ustawowego obowi¹zku œwiadczenia
„pomocy w dziedzinie higieniczno-sanitarnej” w stosunku do najubo¿szych, po-
stanowienia ustawy o opiece spo³ecznej z pocz¹tków lat dwudziestych nie zosta³y
dotrzymane89. Schronisko na Annopolu na przyk³ad urz¹dzono, w zdewastowa-
nym gmachu, w którym by³ sk³ad gnij¹cych kartofli:

[...] pod³ogi nie na³o¿ono, wielkich dziur okiennych nawet nie oszklono ani na zimê
niczym nie zabezpieczono, nawet deskami; nie ma sufitu, œciany nie otynkowane; nie
ma pieców; wilgoæ nie do opisania, deszcz leje siê do wewn¹trz bez ¿adnej przeszkody;
po k¹tach tego d³ugiego i szerokiego „schroniska” – gnojówki cuchn¹ce z odpadków
¿yj¹cych tu dwudziestu oœmiu rodzin, pupilów Wydzia³u Opieki Spo³ecznej. „Opieka”,
która nawet nie usunê³a gnij¹cych ziemniaków, gdy nie wykoñczone sklepienia Wydzia³
Opieki Spo³ecznej oddawa³ ludziom na mieszkanie. „Ci ludzie”. W zgniliŸnie, b³ocie
i brudzie, gdzieniegdzie stoi ma³a kuchenka, gdzieniegdzie bar³óg, a na nim czworo,
piêcioro dzieci lub niemowl¹t [...]. Ze zgroz¹ patrza³am na to schronisko w „œwietlicy”,
tak wspaniale wyœwiêcanej piêæ lat temu90.

Pracownicy „Opieki” stwierdzali jednak, ¿e wskaŸnik zachorowañ i œmier-
telnoœci wœród mieszkañców dzielnicy rynsztoków jest niski, poniewa¿ „przeby-
waj¹ na œwie¿ym powietrzu”91. Tymczasem w schronisku dla bezdomnych przy
Terespolskiej, jak czytamy w reporta¿u anonimowego autora opublikowanym w „Ro-
botniku” w 1934 r., „nieznoœny, przenikliwy fetor wierci w nozdrzach”. Lokatorzy
„Polusa” zape³niaj¹ sale „przypominaj¹ce ponuroœci¹ Miejskie Zak³ady Oczysz-
czania Miasta”92.

W roku 1935 autorka sprawozdania opublikowanego w periodyku „W s³u¿bie
zdrowia” tragiczny stan sanitarny mieszkañ robotników i ubogiej ludnoœci War-
szawy ³¹czy³a z przeludnieniem, ale tak¿e z brakiem „przy³¹czeñ”, wiêc brakiem
dostêpu do urz¹dzeñ sanitarnych:

Za normê zaludnienia przyjmuje siê 2 osoby na izbê. W Polsce przeciêtne zaludnienie
mieszkañ I-izbowych stanowi do 4 osób na izbê, 2-izbowych do 3 osób [...]. Z po-
wy¿szych wywodów wynika, ¿e najwiêksz¹ klêsk¹ mieszkañ robotniczych jest ich nad-
mierne przeludnienie. W ciasnych izbach z trudem gnie¿d¿¹ siê liczne rodziny robo-
tnicze. Bardzo czêsto w jednej izbie mieszka po dwie lub wiêcej rodzin. (Wg obliczeñ
Komisji Ankietowej w Warszawie istnieje oko³o 60.000 rodzin bezdomnych). Uwzglêd-
niæ przytem nale¿y, ¿e ma³e mieszkania robotnicze s¹ przewa¿nie pozbawione klozetów,
wanien i nawet zlewów. Wg danych, opracowanych na podstawie spisu mieszkañ w War-
szawie, 89,2 proc. mieszkañ jednoizbowych nie posiada ¿adnych instalacyj œwietlnych.
Wiele z tych mieszkañ mieœci siê w suterenach; lub poddaszach; b. wiele pozostaje
w wilgoci, zimnie, bez s³oñca. S¹ nawet mieszkania (pod schodami) pozbawione zu-
pe³nie okien. Nie mówi siê ju¿ tutaj o ró¿nych „bieda-domach” zamieszka³ych przez
bezdomnych przewa¿nie bezrobotnych. S¹ to nory, których ludzkiem mieszkaniem
nazwaæ nie mo¿na93.

4. EMPODOKLES W POCIEJOWIE. ROZWÓJ KULTURY SANITARNEJ WARSZAWY... 253

89
89 Zob.: Justyna Budzyñska-Tylicka, Jeszcze raz – Annopol. Sto³eczne siedlisko nêdzy i bezrobocia, [w:]
Niepiêkne dzielnice. Reporta¿e..., s. 142.
90
90 Tam¿e, s. 146.
91
91 Tam¿e, s. 144.
92
92 Por.: H.K. (inicja³y nierozszyfrowane), Pa³ace nêdzarzy, [w:] Niepiêkne dzielnice. Reporta¿e..., s. 150.
93
93 L. Nowak-Markowiczowa, Higjena mieszkañ robotniczych, „W s³u¿bie zdrowia” 1935, nr 11. Por.:
Stefan Starzyñski, Rozwój stolicy..., s. 22; Franciszek Lewicki, Ró¿ne bywaj¹ dachy nad g³ow¹, [w:] Nie-
piêkne dzielnice. Reporta¿e..., s. 59; Konstanty Krzeczkowski, Kwestia mieszkaniowa..., s. 28.



WyraŸnie Nowak-Markowiczowa koncentruje siê na starych, przeludnionych
izbach robotniczych bez instalacji sanitarnych. Ale nawet w niebêd¹cych „nora-
mi”, nowoczesnych mieszkaniach robotniczych, budowanych „na zupe³nym pust-
kowiu, a nawet, niestety, dos³ownie w pustyni piaszczystej” i udostêpnianych
lokatorom po przystêpnych op³atach przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych na
Kole, jedna ³azienka przypada³a na dziewiêæ mieszkañ94. W tych rzeczywiœcie
tanich, suchych, czystych domach dla robotników na Woli zadbano jednak o do-
stêp do wody bie¿¹cej i sieci elektrycznej. Mimo kreowania obrazu wytwornoœci
Warszawy lat trzydziestych, zauwa¿a takie fakty i Jerzy S. Majewski95.

Wprawdzie wiêc z kryzysu mieszkaniowego miasto wydobywa³o siê powoli,
lecz zarazem dokona³o siê w nim ju¿ gigantyczne „przyspieszenie” budowlane,
porównywalne do b³yskawicznego wzniesienia ex nihilo œredniej wielkoœci miasta.
Drozdowski zauwa¿y³:

Warszawa by³a najwiêkszym placem budowy II Rzeczypospolitej. W okresie 1918–1939
wybudowano tutaj oko³o 202 tys. izb mieszkalnych, co mo¿na porównaæ orientacyjnie
do budowy nowego miasta dla 300 tys. mieszkañców96.

Blisko 80 tys. mieszkañ z podanych 200 tys. zbudowano ju¿ za rz¹dów Sta-
rzyñskiego. Dla porównania: oko³o 350 tys. mieszkañców ma wspó³czeœnie Byd-
goszcz, niewiele ponad 200 tys. Toruñ. Starzyñski 31 lipca 1934 r. podj¹³ dzie³o
wyrównywania ra¿¹cych ró¿nic: zasypania rynsztoków, likwidowania „œwietlic”,
„bar³ogów”, „gnojowisk”, cuchn¹cych wygódek do szorowania97. Historia nie po-
zwoli³a mu go dokoñczyæ. Przejmuj¹ce wra¿enie wywo³uje lektura zapisów infor-
muj¹cych o tym, ¿e prezydent snu³ plany wybiegaj¹ce daleko w bardziej pomyœlne,
wed³ug w³asnych przewidywañ, lata czterdzieste. Rozpatrywa³ budowê Trasy £a-
zienkowskiej, dziœ kojarzonej g³ównie z Gierkowsk¹ „modernizacj¹ na kredyt”, czy
mostu na Pragê na przed³u¿eniu ulicy Karowej98. W powa¿nych planach by³o
równie¿ zorganizowanie w 1944 r. wielkiej wystawy krajowej dla uczczenia dwu-
dziestej pi¹tej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci. Jeszcze w wydanym w po³owie
lat siedemdziesi¹tych XX w. przez Robotnicz¹ Spó³dzielniê Wydawnicz¹ tomie
zbiorowym Jaka bêdziesz Warszawo? (w domyœle: w roku 2000), z³o¿onym ze swo-
bodnych wypowiedzi varsavanistów i ró¿nych osobistoœci warszawskich zachêco-
nych do puszczenia wodzy fantazji, mówi siê o Trasie £azienkowskiej i budowie
innych nowych arterii w kategoriach inwestycji „koniecznych” i „rozpoczêtych”99.

Przedwojenny kryzys gospodarczy nie powstrzyma³ ca³kowicie rozbudowy
Warszawy. Trwa³ym tego œladem sta³y siê powsta³e wtedy reprezentacyjne bu-
dynki, by wymieniæ tylko Bank Gospodarstwa Krajowego na rogu Alej Jerozo-
limskich i Nowego Œwiatu czy siedzibê Muzeum Narodowego. To z tymi mo-
numentalnymi i „metropolitalnymi” gmachami, nie z zapchanymi rynsztokami
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Tanie mieszkanie robotnicze w Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
(ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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czy cuchn¹cymi „zak¹tami”, kojarz¹ siê nade wszystko lata trzydzieste100. W roku
1935 W³odzimierz Rabczewski, dyrektor Wodoci¹gów i Kanalizacji, na ³amach
periodyku „W s³u¿bie zdrowia” oznajmia³ przywrócenie „normalnej” statystyki
zu¿ycia wody bie¿¹cej – wody spo¿ywczej i przep³ukuj¹cej instalacje sanitarne. By³
to jednak nieprêdki postêp w konsumpcji wody, skoro, co zauwa¿a³ Stanis³aw
Szwalbe, takiego wzrostu nie odzwierciedla³o oficjalne sprawozdanie:

Jak¿e wiêc charakterystyczna jest uwaga Starzyñskiego w rocznym sprawozdaniu z 12 lu-
tego 1936 r. dla Tymczasowej Rady Miejskiej w pierwsz¹ rocznicê jej ukonstytuowania:
„niepomyœlnie przedstawia³a siê w okresie sprawozdawczym i konsumpcja wody. Ujaw-
nia³a ona spadek w stosunku do roku ubieg³ego101.

W rozwijaj¹cej siê Warszawie spo¿ycie filtrowanej wody w przeliczeniu na
jednego mieszkañca spad³o w 1934 r. do poziomu 80 litrów, podczas gdy tu¿
przed kryzysem, w 1929 r., wynosi³o oko³o 95 litrów. Wielce jednak jest instruk-
tywne, ¿e Rabczewski t³umaczy³ to za³amanie nie tylko zmniejszonym zapotrzebo-
waniem na wodê miejsk¹ w przemyœle i rzemioœle, lecz równie¿ „wtórn¹” zmian¹
zachowañ higienicznych lokatorów:

[...] wskutek kryzysu ekonomicznego zu¿ycie wody od 1929 roku poczyna spadaæ, na
co w g³ównej mierze sk³adaj¹ siê kurczenie siê przemys³u, d¹¿enie w³aœcicieli nie-
ruchomoœci, op³acaj¹cych zu¿ycie w nich wody, do zmniejszenia tego zu¿ycia do naj-
dalej posuniêtych granic, oraz zubo¿enie ludnoœci, siêgaj¹cej w oszczêdnoœciowych
d¹¿eniach do naj¿ywotniejszych podstaw swego dobrobytu zdrowotnego (oszczêdzanie
na k¹paniu i myciu siê, wywo³ane g³ównie d¹¿eniem do oszczêdzania na gazie i mydle,
a jednak poœrednio bij¹ce w zu¿ycie wody, i t. d.) [...]102.

O umiarkowanym zu¿yciu wody i œrodków czystoœci na pocz¹tku lat trzydzie-
stych decydowa³a ju¿ nie wiedza spo³eczna, ale strach przed ruin¹ finansow¹
bud¿etów domowych wywo³any przez œwiatowy kryzys gospodarczy.

Przystêpuj¹c do prezentacji sylwetki Stefana Starzyñskiego, nie zamierzam
drobiazgowo opisywaæ jego dokonañ jako legionisty, polityka gospodarczego, pre-
zydenta Warszawy103.

Wystêpuj¹ przes³anki, które pozwalaj¹ Starzyñskiemu oprócz miana legionisty, polityka gospodar-
czego i prezydenta Warszawy przydaæ czwarty tytu³: „gospodarza kultury” – animatora i mece-
nasa104. W 1938 r. pisa³ Jan Lechoñ: „[...] jestem zdania, ¿e prezydent Starzyñski jest od dawna
pierwszym, jednym z niewielu, prawdziwym mecenasem sztuki polskiej w renesansowym rozu-
mieniu tego s³owa, ¿e nie tylko ma ten instynkt i wy¿sze pojêcie, aby dla piêkna i s³awy stolicy u¿ywaæ
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prawdziwej sztuki, a nie grafomañstwa i pacykarstwa – ale poza tym prac¹ swoj¹, jej ciep³em, jej
rozmachem, jej wielkim oddechem stwarza klimat zdolny uskrzydliæ s³owo lub zestroiæ nowe bu-
downicze harmonie”105. Twierdzê, ¿e brak podkreœlonej koniunkcji, brak spójnika „i” w podtytule
monografii pióra Mariana Drozdowskiego – Starzyñski. Legionista, polityk gospodarczy, prezydent
Warszawy – nie jest przypadkowy, jest wyraŸnie intencjonalny. Oto w mieœcie wyzbywaj¹cym siê
rynsztoków „prezydentem” zosta³ ktoœ, kto wykazywa³ wiêcej ni¿ podstawow¹ orientacjê w „poli-
tyce gospodarczej”, przy tym nosz¹c legitymacjê ¿o³nierza-„legionisty”. Oto przewodnictwo w mieœ-
cie obj¹³ ktoœ, czyja postawa scali³a w sobie ró¿ne kompetencje i odrêbne dziedziny ¿ycia, by tak
zintegrowane s³u¿y³y historycznemu zadaniu unowoczeœnienia stolicy Polski. Oczyszczenie, mo-
dernizowanie miejskiej infrastruktury sanitarnej by³o tego zadania sk³adnikiem kluczowym.

Wskazujê wy³¹cznie na niektóre elementy bogatej biografii Stefana Starzyñ-
skiego, które maj¹ znaczenie dla wypracowanej przez niego postawy kulturalnej.
Dlatego od katalogu presti¿owych posad i obejmowanych kolejno funkcji (urzêd-
nik do szczególnych zadañ przy Prezesie Rady Ministrów, dyrektor generalny
w Ministerstwie Skarbu, wiceminister, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, cz³onek rady nadzorczej polsko-francuskiego Banku Œl¹skiego, prezes Zwi¹zku
Miast Polskich) du¿o wa¿niejsza zdaje siê okolicznoœæ, ¿e dla domowej biblioteki
kompletowa³ on dzie³a Stefana ¯eromskiego, a bêd¹c podsekretarzem stanu znaj-
dowa³ czas i œrodki na to, aby wspieraæ klub „Gospodarka Narodowa”, dla którego
cz³onków obowi¹zkow¹ lektur¹ i pobudk¹ do obywatelskiej aktywnoœci by³a Le-
genda M³odej Polski Stefana Brzozowskiego.

Pojêcie postawy kulturalnej, bêd¹cej synonimem pewnego ca³oœciowego spo-
sobu istnienia w kulturze, zapo¿yczam od historyka idei Andrzeja Mencwela.
Chodzi, œciœlej, o taki sposób bycia, w którym zamiast wielu sprzecznoœci wystê-
puje zgodnoœæ miêdzy interesem gospodarczym, wiêzi¹ spo³eczn¹, wyobra¿eniami
spo³ecznymi i dominuj¹cym typem osobowoœci. Jak przyznaje autor studium po-
staw polskich w XX w., jest to adaptacja kategorii wzoru kultury – kategorii
zaczerpniêtej z podstawowego instrumentarium antropologii kulturowej. Ale o ile
wzór kultury jest narzêdziem idealnym i mo¿e s³u¿yæ dalszym idealizacjom, to –
poniewa¿ zosta³ on pomyœlany dla kultur tradycyjnych, których pierwotnoœæ upa-
da wraz z pojawieniem siê w izolowanej ludzkiej siedzibie etnografa – postawa
kulturalna rysuje siê ju¿ w perspektywie, w jakiej dezintegracja kultury i prze-
miany strukturalne ¿ycia spo³ecznego stanowi¹ doœwiadczenie „wyjœciowe”, pod-
stawowe. Filozoficzn¹ inspiracj¹ dla Andrzeja Mencwela sta³a siê niew¹tpliwie
idea wymagaj¹cej powtórnej integracji „duszy kulturalnej”, bêd¹ca przedmiotem
namys³u Stanis³awa Brzozowskiego w Legendzie M³odej Polski. Nale¿yte zintegro-
wanie „duszy kulturalnej” warunkuje „taki sposób bycia, w którym to, co gos-
podarcze, spo³eczne, symboliczne i osobowe, zostaje scalone”106.

Po przewrocie majowym Stefan Starzyñski trafi³ do najbli¿szego otoczenia
Józefa Pi³sudskiego. Tak¿e po œmierci marsza³ka znalaz³o siê dla niego miejsce
w elicie politycznej. Nie reprezentowa³ lewicy spo³ecznej i nie móg³by uto¿samiæ
siê ani ze spadkobiercami, ani z intelektualnymi pobratymcami warszawskich
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„kulturników”, z którymi m.in. ideê postawê kulturalnej ³¹czy Mencwel107. Nie-
mniej jednak szczególny etos polskiego socjalizmu ewolucyjnego nie by³ Starzyñ-
skiemu zupe³nie obcy ani ca³kowicie obojêtny. Zetkn¹³ siê z nim w m³odoœci,
w latach pracy dla Warszawy zaœ, wprawdzie pod³ug odrêbnych przemyœleñ i na
mocy w³asnych interwencjonistycznych przekonañ, nie przeciwdzia³a³ i nie szko-
dzi³ inicjatywom kulturalistycznej lewicy. Odnosz¹c siê do jednego z najwa¿niej-
szych aforyzmów Legendy M³odej Polski, nale¿y przyznaæ, ¿e Starzyñski nie po-
traktowa³ pracy dla Warszawy i kultury du¿ego miasta jako „czegoœ, co trzeba
tylko przyj¹æ”, lecz jako rzeczywistoœæ, któr¹ cz³owiek powinien œwiadomie kszta³-
towaæ108.

Starzyñski by³ ¿o³nierzem Legionów i Wojska Polskiego109. Wiêziono go w Cy-
tadeli, internowano w fortach w Beniaminowie razem z innymi oficerami Legio-
nów odmawiaj¹cymi pos³uszeñstwa Niemcom (okupantowi „podmieniaj¹cemu”
Rosjan na skutek zmian w sytuacji militarnej na frontach pierwszej wojny œwiato-
wej). Z obozem politycznym marsza³ka Pi³sudskiego zwi¹za³ siê w wojsku. Pierw-
sz¹ powa¿n¹ misjê otrzyma³ ju¿ w roku 1921, gdy z wyswobodzonej Warszawy,
podnosz¹cej siê powoli z marazmu niesamodzielnego finansowo i podrzêdnego
miasta rosyjskiego imperium, wyjecha³ do Moskwy. W imieniu rz¹du Rzeczypos-
politej zajmowa³ siê w Komisji Reewakuacyjnej rewindykacj¹ polskiego mienia,
strzeg³ realizacji postanowieñ Traktatu Ryskiego i obserwowa³ poczynania So-
wietów. Nauczy³ siê w ten sposób twardych regu³ porozumieñ miêdzynarodo-
wych, naby³ politycznej intuicji i wyczucia w stosunkach z urzêdnikami, niezmier-
nie potem przydatnego w „usto³ecznionej” Warszawie. Po powrocie do kraju
odebra³ szko³ê s³u¿by spo³ecznej od za³o¿yciela Banku Polskiego W³adys³awa
Grabskiego, z którym wspó³pracowa³ jeszcze jako zwyczajny urzêdnik, sekretarz
Komitetu Ekonomicznego Ministrów w Ministerstwie Skarbu. Od twórcy reformy
walutowej uczy³ siê uczciwego zarz¹dzania i kapitalizmu, budowanego wszak¿e
od samych podstaw.

Starzyñski za uczciwoœæ wpajan¹ przez premiera Grabskiego przyp³aci³ bezro-
bociem. W 1926 r. zosta³ przez nowego szefa resortu, Jerzego Zdziechowskiego,
zwolniony z pracy za oprotestowanie propozycji œci¹gania od parlamentarzystów
zaleg³ych d³ugów wobec Skarbu Pañstwa bezpoœrednio z diet poselskich. Starzyñ-
ski mimo niepowodzenia w ministerstwie nie zarzuci³ wytê¿onej pracy nad swoj¹
postaw¹ i wiedz¹. Zasady moralne kszta³towa³, udzielaj¹c siê w Zakonie, „tajnej”
organizacji czerpi¹cej z idei wolnomularstwa narodowego. Starzyñski nale¿a³ do
kapitu³y Zakonu, któremu ideowo i formalnie przewodzi³ Adam Skwarczyñski,
wieloletni redaktor „Drogi”, prasowego organu „lewicy Pi³sudskiego”, i za³o¿yciel
Konfederacji Ludzi Pracy. Na „wieczorach” Skwarczyñskiego spotykali siê oprócz
dzia³aczy pi³sudczykowskich cz³onkowie PPS i PSL Wyzwolenie. Do udzia³u w ze-
braniach Zakonu wokó³ „programu rz¹du pracy” zapraszano Tadeusza Ho³ówkê,
Tadeusza Szturm de Sztrema, Kazimierza Dobrowolskiego, Juliusza Poniatow-
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skiego czy Zygmunta Zarembê110. Ideologiczne stowarzyszenie, którego, jak czy-
tamy we wspomnieniach kolegi ze studiów i wieloletniego wspó³pracownika Sta-
rzyñskiego, Aleksandra Ivánki, pe³na nazwa brzmia³a Zakon Dobra i Honoru
Polski, wytyczy³o sobie jednak cel nic niemaj¹cy wspólnego z tradycj¹ podziem-
nych knowañ, chodzi³o mianowicie o „pracê kulturaln¹” zmierzaj¹c¹ poprzez wza-
jemne dyskusje wewn¹trz organizacji i wysi³ek dociekañ intelektualnych do uzgod-
nienia interesu w³asnego z interesami pañstwa111. W 1926 r. Starzyñski wypo-
wiada³ siê jeszcze nader patetycznie:

Wielkie stoj¹ przed rz¹dem uzdrowienia pañstwa zadania i wielkich wymagaj¹ wy-
si³ków. Ale tylko jednoczesne natychmiastowe podjêcie racjonalnej pracy na wszystkich polach,
¿ywe, szybkie tempo tej pracy, mo¿e naród i pañstwo od niechybnej zguby uchroniæ112.

W ideach Zakonu to podporz¹dkowanie silnej w³adzy centralnej nie by³oby
¿adnym ograniczeniem dla osoby ludzkiej, gdy¿ projektowany ustrój, w tym nowy
ustrój spo³eczny, opiera³by siê na jasnych zasadach moralnych. Atmosfera „zros³ej
z rzeczywistoœci¹ moralnoœci” zosta³aby przy takich za³o¿eniach wytworzona „w
rytmie za³atwiania i przepracowywania codziennych zadañ”113.

W Zakonie znajduje siê Ÿród³o postulatów etatyzmu i pañstwowego inter-
wencjonizmu, wysuwanych przez Starzyñskiego – prowadzenia przez silne pañ-
stwo dzia³alnoœci gospodarczej przy pomocy w³asnych instytucji i przedsiêbiorstw.
Jednak¿e „interwencjê” pañstwa (kapitalistycznego) wi¹zano tu nie z protekcjo-
nizmem, lecz etyk¹ s³u¿by. Pojêcie pracy zapo¿yczono od Stanis³awa Brzozow-
skiego, pozbawiaj¹c je jednoczeœnie jakichkolwiek konotacji antykapitalistycz-
nych: zwi¹zku z alienacj¹ robotnika, niewspó³miernoœci¹ jego zarobków w sto-
sunku do codziennego wysi³ku. Praca jest tu zatem synonimem twórczoœci po-
ch³aniaj¹cej cz³owieka bez reszty, ugruntowaniem wszelkiej myœli, w tym te¿
myœli organizacyjnej. Skwarczyñski chcia³ z grupy m³odych ludzi stworzyæ œrodo-
wisko „pracowników”, które zasili³oby szeregi dzia³aczy starszego pokolenia, doœ-
wiadczonych w walce o niepodleg³oœæ przy boku marsza³ka. Zakon nadto opo-
wiada³ siê za rozwojem samorz¹du terytorialnego i ograniczeniem biurokracji,
któr¹ Polacy kompensacyjnie rozwijali po odebraniu w³adzy z r¹k okupantów.
Brzozowski w Legendzie M³odej Polski wyrazi³ pogl¹d, ¿e „historia nie przygotowa³a
narzêdzi pracy” dla Polaków, przez co obci¹¿y³a ich „nawyknieniami nie maj¹cymi
nic wspólnego z zakonem pracy”114. Zakon Dobra i Honoru Polski aspirowa³ wiêc
do miana „duchownej braci” wytwarzaj¹cej narzêdzia dzia³añ pañstwowych, spo-
³ecznych i kulturalnych.

Oparcie praktyki dzia³ania na zapleczu naukowym, to, jak postawê realizuje
siê w konkretnej pracy, Starzyñski, absolwent i wyk³adowca Szko³y G³ównej Hand-
lowej, podpatrywa³ tak¿e u wybitnego ministra przemys³u i handlu Eugeniusza
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Kwiatkowskiego, wykonuj¹cego z poœwiêceniem przemyœlany plan inwestycyjny
modernizacji krajowego przemys³u. W resorcie skarbowym póŸniejszy gospodarz
Warszawy stworzy³ specjalny departament (Wydzia³ Polityki Finansowo-Gospo-
darczej pod kierownictwem Tytusa Fabierkiewicza), który biurokracji przeciwsta-
wia³ refleksjê, przekszta³caj¹c siê w ma³y instytut badawczy. Z tego samego wzglê-
du Stefan Starzyñski sekundowa³ pracom Instytutu Gospodarstwa Spo³ecznego.
Bra³ równie¿ udzia³ w pracach jego œcis³ego kierownictwa. Nale¿eli do niego
Ludwik Krzywicki, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, i Ta-
deusz Szturm de Sztrem, aktywny cz³onek PPS-u. Instytut, zas³u¿ony m.in. dziêki
publikacji w latach trzydziestych pamiêtników bezrobotnych, ch³opów i emigran-
tów, bada³ ¿ycie gospodarcze i spo³eczne niepodleg³ej Polski w kontekœcie wa-
runków ¿ycia ludnoœci najubo¿szej.

Publikacje Instytutu Gospodarki Spo³ecznej podobnie jak Legenda M³odej Polski
Brzozowskiego przypomina³y Starzyñskiemu o m³odzieñczych „czerwonych” idea-
³ach, zaniedbanych, ale jednak dostatecznie uwewnêtrznionych. Z tej przyczyny
praca w „Ozonie” (OZN – Obozie Zjednoczenia Narodowego) sprawia³a mu nie-
raz gorzkie zawody115. Starzyñski, bêd¹c ju¿ w OZN, utrzymywa³ serdeczn¹ przy-
jaŸñ ze Szturm de Sztremem. U³atwia³, jak tylko móg³, dzia³alnoœæ Warszawskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej.

Fakt, ¿e „sanacyjny prezydent” dobrze oceni³ wagê dzia³alnoœci Warszawskiej Spó³dzielni Miesz-
kaniowej, podkreœla³ sam Stanis³aw Szwalbe. Sk³onnoœæ do ingerowania przez „pañstwowców”
w dziedzinê budownictwa spo³ecznego, przed wojn¹ „opanowan¹ przez opozycyjn¹ spó³dzielczoœæ”,
nie dotyczy³a Starzyñskiego, sk¹din¹d zwolennika interwencjonizmu i „ozonowca”116. O tej przed-
wojennej tendencji w latach siedemdziesi¹tych pisa³ doœæ jednostronnie historyk £ukasz Heyman
w monografii Nowy ¯oliborz 1918–1939. Jeœli zbrojenia podziemne, „uwzglêdnienie podstawowych
wygód” zale¿a³o od miejskich przedsiêbiorstw, a sfinansowanie budowy na ¯oliborzu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego warunkowa³a pozytywna opinia Miejskiego Komitetu Rozbudowy, to los
osiedli WSM spoczywa³ w rêkach Stefana Starzyñskiego. Ruch reformy mieszkaniowej móg³ on
zd³awiæ w dowolnej chwili. Starzyñski jednak dawa³ „zawsze prymat sprawie spo³ecznej”, „kon-
cernowi jednoznacznie ideologicznemu” nie przysparza³ przeszkód biurokratycznych ani technicz-
nych, nie zainterweniowa³117. W „koncernie” na ¯oliborzu, jak powie bohaterka opowieœci Kun-
cewiczowej, ludzie mieszkali jak ludzie: „To prawda, ¿e tam te¿ i nietanio i nie³atwo. Ale przy-
najmniej, jak siê wejdzie do domu – widaæ, ¿e ludzie mieszkaj¹, nie upiory. Nowo, œwie¿o, oddychaæ
mo¿na”118. W 1933 r. dziennikarz „Robotnika” tak oto porównywa³ osiedle WSM z barakowym
Marymontem: „Luksus, higiena, ogródki, du¿o powietrza i œwiat³a, a dwa kilometry dalej karze³ko-
wate chatki z ciê¿kimi okiennicami, brudne obejœcia, na ulicy studnie – centra ¿ycia «towarzyskiego»
mieszkañców”. Nadal by³a to wiêc ró¿nica miêdzy „cywilizacj¹ studni” i „cywilizacj¹ wodoci¹gu”, ale
niew¹tpliwie porównanie wypada³o na korzyœæ „centrum ¯oliborza”119. Stefan Starzyñski, jak podaje
Wac³aw Lenga, zetkn¹³ siê ze spó³dzielczym budownictwem mieszkaniowym osobiœcie. W latach
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dwudziestych zapisa³ siê do Spó³dzielni Mieszkaniowej „Domy Spó³dzielcze”. Dzia³a³ w niej aktyw-
nie, ubiegaj¹c siê o budowê mieszkañ na wtedy jeszcze peryferyjnym Mokotowie, w obszarze
miêdzy dzisiejsz¹ al. Niepodleg³oœci i ul. Kazimierzowsk¹120.

NajwyraŸniej tak¿e prezydent Warszawy podziela³ obsesjê brudu, która przed-
tem nie dawa³a spokoju powieœciopisarzowi Stefanowi ¯eromskiemu. Do kon-
tynuowania rozbudowy sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej i wspierania projektu
nowoczesnych zmian w zakresie wywozu miejskich odpadów zabra³ siê niezwykle
prê¿nie, z oddaniem godnym cz³owieka lewicy spo³ecznej. Jak po wojnie wspomni
Stanis³aw Ró¿añski, kierownik Wydzia³u Planowania Miasta:

Niew¹tpliwie drzema³ w nim [Starzyñskim] od m³odoœci duch socjalisty. Budowa³ nie tyl-
ko kana³y, wodoci¹gi, ulice, œrodki transportu, szko³y. Usuwaj¹c podstawowe braki chcia³
daæ tak¿e trochê przyjemnoœci buduj¹c parki, organizuj¹c wystêpy, koncerty, tañce121.

Propozycja zorganizowania „wielkiej wystawy ukazuj¹cej rolê Warszawy, jej
potrzeby, koniecznoœæ d³ugofalowego planowego rozwoju” wysz³a od sympatyków
lewicy (Szymona Syrkusa, Teodora Toeplitza, Stanis³awa Brukalskiego), kryty-
kuj¹cych zbytnie uleganie inicjatywie prywatnej przy rozbudowie stolicy122. Stefan
Starzyñski popar³ projekt wystawy z oczekiwanym przez socjalistów skutkiem.
Niemniej jednak w praktyce swoich dzia³añ nie pozwala³ sobie na kompromisy
polityczne czy pragmatyczne. Czes³aw Nusbaum wyrazi³ to jasno:

Starzyñski (wybitny zwolennik marsza³ka) by³ pañstwowcem per excellence. Racja stanu
Rzeczypospolitej, interes pañstwa, jego spoistoœæ i moc – to by³y podstawy jego pracy
i g³êbokiego patriotyzmu123.

Prezydent Warszawy mieœci³ siê w „ró¿owych”, lewicuj¹cych tradycjach i spo-
sobach postêpowania stronników naczelnego wodza. St¹d wybór etatyzmu, st¹d
pochwa³a pañstwowego interwencjonizmu, nie zaœ d¹¿enie do „spo³ecznej zmo-
wy” przeciwko rz¹dz¹cym.

Œwiadczyæ mo¿e o tym puenta prywatnej rozmowy Starzyñskiego z Nusbau-
mem po imieninowej kolacji w domu wspólnego znajomego:

Œciskaj¹c mi d³oñ na po¿egnanie dorzuci³, jakby uzupe³niaj¹c bieg naszej rozmowy
prowadzonej w czasie kolacji.
– Widzi pan – panie redaktorze – my wszyscy musimy siê spieszyæ i budowaæ odrodzone
pañstwo od podstaw, od fundamentów. A fundamenty musz¹ byæ mocne, jak granit.
Fundamenty – to organizacja pañstwa.
– Dziêkujê Panu. Du¿o mi pan dziœ powiedzia³. I ma pan wiele, wiele racji. Tylko ¿e
budowa tych fundamentów w naszym pañstwie, dla którego dziêki wieloletniej niewoli
pañstwo jest niemal synonimem przemocy, bêdzie bardzo trudna...
– Tak – bêdzie trudna, ale konieczna i musimy to wykonaæ124.
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Trzeba zaznaczyæ, ¿e „bycie pañstwowcem”, interwencjonizm i etatyzm, tak
jak „re¿im” oczyszczania, by³y u Starzyñskiego rezultatem osobistych umys³o-
wych dociekañ i poszukiwañ. Nie wynika³y z politycznej perfidii czy „szlachec-
kiego” zacietrzewienia. Zreszt¹ do zbli¿onego wniosku, pogl¹du o potrzebie „sil-
nego rz¹du” dla Warszawy dosz³a w 1938 r. pisarka Stanis³awa Kuszelewska. Acz-
kolwiek na stanowisku administratora stolicy widzia³a raczej... króla Stefana Ba-
torego, nie prezydenta Stefana Starzyñskiego125:

Liszajów przedmieœæ nie umiej¹ wyleczyæ ani biura regulacji, ani talenty architektów,
tworz¹ce nieliczne cacka, ani mocna rêka obecnych gospodarzy stolicy. Mo¿e tu winien
b³¹d ustawodawstwa, mo¿e nasz wybitny antytalent urbanistyczny, mo¿e jakaœ swoista
cecha charakteru, ³¹cz¹ca warcholstwo z niechlujstwem? Na warszawskie przedmieœcia
poradzi³by chyba tylko... Stefan Batory, zmieszany starannie w jednego dyktatora ze
Stanis³awem Szczepanowskim. Poradzi³by mo¿e (trawestuj¹c s³owa ¯eromskiego) na
wszystkie rzeczy – i niektóre inne126.

Zapewne historycy powinni w postawie mianowanego prezydenta Warszawy
wyczuwaæ niebezpieczn¹ sympatiê dla autorytaryzmu – i Marian Marek Drozdow-
ski to uczyni³127. Badaczowi kultury sanitarnej w tym samym punkcie godzi siê
raczej zastanowiæ nad tym, czy sprawny gospodarz Warszawy, który czystoœæ
„zaci¹gn¹³” tunelami pod ziemi¹ na przedmieœcia, a centrum skutecznie uwolni³
od kurzu i „obsypa³” kwiatami, nie wypracowa³ optymalnego sposobu postêpo-
wania, jak na specyficzne warunki spo³eczne, kszta³towane zarówno przez historiê
ustrojowo-gospodarcz¹, jak i znacznie wolniej zmieniaj¹cy siê i du¿o trudniej
reintegruj¹cy wzór kultury. Warszawianie potrzebowali „genera³a” lub chocia¿
„komisarza”. W trzeciej dekadzie XX stulecia powinien by³ odrodziæ siê samorz¹d,
nie odrodzi³ siê, ale nie zawiód³ zarz¹d. Kulturaln¹ postawê Starzyñskiego na-
znacza pêkniêcie, jednoczesne uznanie dla samorz¹dnoœci i jednoosobowego ad-
ministrowania, akceptacja idei lewicy „spó³dzielczej” oraz etatyzmu i pañstwo-
wego interwencjonizmu128.

Mo¿e nie dowodem, ale z pewnoœci¹ wiarygodnym znakiem tego, ¿e Starzyñ-
ski pracê kulturaln¹ w Warszawie wykona³, wydaje siê zgoda Jerzego Giedroycia,
redaktora-Ksiêcia, na wydrukowanie w paryskiej „Kulturze” wspomnienia o po-
lityku pióra Jana Zieji. Tekst zosta³ zapowiedziany na ok³adce. W numerze po-
przedza „nades³an¹ z kraju” wypowiedŸ Teodora G¹bczewskiego Jakiej pragn¹æ
Polski? i odredakcyjn¹ Potrzebê realn¹, notê o realizmie politycznym, który depra-
wuje i „hipnotyzuje”, zwalnia od rzeczywistego podtrzymywania myœli niepod-
leg³oœciowej. Tekst ksiêdza Zieji Pamiêci Stefana Starzyñskiego to zapis przemówie-
nia wyg³oszonego na cmentarzu Pow¹zkowskim w Warszawie przy symbolicznym
grobie prezydenta w trzydziest¹ pi¹t¹ rocznicê jego aresztowania. Przemówienie
zawiera tezê, ¿e Starzyñskiemu:
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[Godzi siê przyznaæ] niezmordowan¹ pracowitoœæ, umi³owanie Warszawy, ogromne
zdolnoœci ekonomiczne, po³¹czone jednoczeœnie z szerokim œwiatopogl¹dem przy po-
dejœciu do dóbr kulturalnych i sztuki, które wyniós³ z czasów Komisji Reewakuacyjnej
w Moskwie roku 1922129.

Je¿eli publikacjê w „Kulturze” wypowiedzi ksiêdza Zieji rozpatrywaæ w œwiet-
le analiz Andrzeja Mencwela, wolno przyj¹æ, ¿e nie mamy tu do czynienia z „ser-
witutem” dla kombatanckich w istocie pocz¹tków czasopisma ani przypomnie-
niem tragedii wojennej. Martyrologii w „Kulturze” przecie¿ nie umniejszano. Na-
potykamy natomiast na œlad poprzedzaj¹cej wojnê „rewolucji kulturalnej”, któr¹
w Warszawie wszcz¹³ Starzyñski, jakkolwiek przyst¹pi³ do niej poza „rzeczpospo-
litymi spó³dzielców”, w³aœciwie w osamotnieniu, z garstk¹ starannie dobranych,
najbli¿szych wspó³pracowników i oddan¹ sekretark¹130. To kulturalne „przeisto-
czenie” nie mia³o ju¿ po wojnie ci¹g³oœci. Podczas gdy w siedzibie „Kultury” pod
Pary¿em, miastem Haussmanna, zmianê cywilizacyjn¹ dyskutowano i przyczynia-
no siê do niej przy pomocy s³owa, w Warszawie cenzura pañstwowa s³owu za-
k³ada³a kaganiec. Prezydent miasta Stanis³aw To³wiñski, chocia¿ przyzna³, ¿e
Starzyñski chcia³ dla Warszawy zostaæ Hausmannem, w 1946 r. oœwiadczy³:

Chcia³bym zapobiec pewnemu nieporozumieniu. Nowa Warszawa – stolica demo-
kratycznej Polski, któr¹ projektujemy i zaczynamy realizowaæ dzisiaj, nie jest bynaj-
mniej identyczna z wizj¹ Warszawy prezydenta Starzyñskiego, Warszawy g³êboko zroœ-
niêtej z ustrojem kapitalistycznym, trwa³oœæ którego Starzyñski zak³ada³ na d³ugie
lata131.

Medal, który z wahaniem w³adze odbudowywanej Warszawy przyzna³y poœ-
miertnie Starzyñskiemu, okaza³ siê wiêc w zasadniczej mierze wyró¿nieniem za
przesz³oœæ i jej warunkowym upamiêtnieniem, w stopniu nik³ym zaœ zobowi¹-
zaniem na przysz³oœæ i „tamtej Warszawy” przemyœlanym uobecnieniem.

Nieodzowna w tym miejscu wydaje siê dygresja z wyjaœnieniem faktycznej
pozycji Stefana Starzyñskiego oraz przedstawieniem genezy statusu jego w³adzy,
zwanej nie ca³kiem s³usznie komisaryczn¹.

Pewn¹ wad¹ okreœlenia „rz¹dy komisaryczne”, które zachêca do nazywania Stefana Starzyñskiego
komisarzem miasta b¹dŸ, mniej zgrabnie pod wzglêdem jêzykowym, komisarycznym prezydentem,
jest gmatwanie dwóch porz¹dków: form w³adzy i tytu³ów stanowisk urzêdniczych. Stanowisko
„komisarz rz¹dowy na miasto sto³eczne Warszawa” by³o osobnym urzêdem. Prezydent miasta,
mimo ¿e tak¿e mianowany, sta³ na czele zarz¹du miejskiego, dajmy na to, quasi-samorz¹du war-
szawskiego. Z tej oto pozycji Starzyñski jako niecodzienny „prezydent-mianowaniec” zabiega³ o ut-
worzenie demokratycznych rad dzielnicowych oraz biur zarz¹du miejskiego. Tymczasem komisarza
mianowa³ rz¹d centralny, wiêc „nasy³a³o” go pañstwo. Stanowisko to okaza³o siê instrumentem
nadzoru (sterowania „z tylniego fotela”!) i zaw³aszczania w³adzy lokalnej przez administracjê naj-
wy¿szego szczebla. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prezydent Stefan Starzyñski pozostawa³ w permanentnym
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konflikcie z szefem komisariatu rz¹du na Warszawê, W³odzimierzem Jaroszewiczem. Julian Kulski
wspomina, ¿e „nadzór Komisarza Rz¹du nad niektórymi agendami dzia³alnoœci Zarz¹du Miejskiego
sta³ w sprzecznoœci z tendencj¹ Starzyñskiego do usuniêcia [...] zeœrodkowania uprawnieñ nadzor-
czych bezpoœrednio w rêkach Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych”132. W³adys³aw Jaroszewicz, pre-
torianin marsza³ka Pi³sudskiego, piastowa³ swoje stanowisko od jesieni 1926 r. do koñca Drugiej
Rzeczpospolitej. St¹d te¿ dzia³ania Starzyñskiego „nadzorowa³” nieprzerwanie133. „Prezydent Sta-
rzyñski – podkreœla Stanis³aw Ró¿añski – nale¿a³ do obozu Pi³sudczyków, wynika³y st¹d dla niego
powi¹zania polityczne, co odbi³o siê oczywiœcie na jego dzia³alnoœci. Trzeba przyznaæ, ¿e jeœli chodzi
o dobro miasta, a nawet wspó³pracê ze swoimi przeciwnikami politycznymi dla dobra tego¿ miasta,
umia³ przeciwstawiæ siê pogl¹dom góry swojego obozu”134. Zreszt¹ okreœlenie „tymczasowy”, które
mog³oby na pozór bardzo dobrze zastêpowaæ epitet „komisaryczny”, równie¿ jest „niedok³adne”,
niezgodne z faktografi¹. Jesieni¹ 1934 roku Rada Ministrów (nie Rada Warszawy!) podjê³a decyzjê
o odjêciu przymiotnika „tymczasowy” z tytu³u stanowiska prezydenta m.st. Warszawy, które wtedy
od niespe³na trzech miesiêcy zajmowa³ Starzyñski. Jak napisano w „Gazecie Polskiej” na jesieni
1934 roku: „Na podstawie rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o tymczasowych organach
ustrojowych gminy m.st. Warszawy, zarz¹dzeniem Rady Ministrów dotychczasowy, tymczasowy
prezydent m.st. Warszawy p. Stefan Starzyñski zosta³ powo³any na stanowisko prezydenta m.st.
Warszawy”135. Zwrot „prezydent-mianowaniec” zaczerpn¹³em z felietonu Felicjana S³awoja Sk³ad-
kowskiego Zabita S³awojka. Genera³ zapewnia³ w nim: [...] „wolna stolica uczci godnie swego naj-
dzielniejszego prezydenta, zwanego za ¿ycia wzgardliwie: prezydentem-«mianowañcem»”136. Po-
nadto, zanim sta³o siê jasne, ¿e ów „mianowaniec” d¹¿y do uchwalenia odpowiedniej ustawy o sa-
morz¹dzie miejskim i demokratycznego ustroju gminy m. Warszawy, z racji jego niewielkiego wzro-
stu, ale du¿ej przebojowoœci przezywano go „ma³ym impertynentem”137. Okreœlenie to jeszcze by³o
ca³kiem serdeczne w porównaniu z inwektywami, którymi „mianowanego, niepowo³anego admi-
nistratora” obrzuca³ niejaki W³adys³aw Studnicki138 – do czasu wygranej przez Starzyñskiego roz-
prawy w s¹dzie!

Otó¿ Starzyñski najwiêksze zas³ugi dla Warszawy po³o¿y³ w latach 1934–
–1938, zatem jeszcze jako „prezydent-mianowaniec”, decydent obrany w sposób
niedemokratyczny. Jednak nawet wtedy, gdy po wyborach zorganizowanych je-
sieni¹ 1938 r. wed³ug nowo uchwalonej ordynacji wyborczej prezydentem zosta³
wybrany legalnie i demokratycznie, nie uda³o mu siê uwolniæ od koniecznoœci
„narzucania” swoich ustawowych uprawnieñ. Do samego koñca, 27 wrzeœnia
1939 r., rz¹dzi³ bez mandatu wiêkszoœci w Radzie Miejskiej. Zmiany praw i prze-
pisów dla instytucji samorz¹dowych w burzliwych dla kraju i miasta latach miê-
dzywojennych nie prowadzi³y bowiem do rozwoju lokalnej demokracji, nie dzia-
³a³y na rzecz organów samorz¹du, lecz s³u¿y³y podtrzymaniu tego, co Karol Mó-
rawski nazwa³ „prowizorium”139. Przytaczaj¹c fakty z „historii wydarzeniowej”
(historii politycznej), staram siê tu wykazaæ jak najzwiêŸlej, ¿e „tymczasowoœæ
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w³adzy” nie by³a dla Starzyñskiego polityczn¹ dekoracj¹ czy pró¿n¹ deklaracj¹, lecz
przygotowaniem do samorz¹dnoœci, nauk¹ koordynacji pracy administracyjnej
i spo³ecznego wspó³dzia³ania140. Starzyñski in imo pectore zgadza³ siê z ocen¹ dzia-
³acza lewicy spo³ecznej Adama Próchnika, ¿e „nawet najlepsza biurokracja nie
zast¹pi samorz¹du, nie zast¹pi demokracji”141. Samorz¹du maj¹cego osobowoœæ
prawn¹ i prawn¹ niezawis³oœæ w Warszawie nie by³o od czasu rozbiorów. „Ostatni
akt prawny Niepodleg³ej Rzeczpospolitej Obojga Narodów – to prawo o miastach
z kwietnia 1791 r. w³¹czone nastêpnie do Konstytucji 3 maja 1791 r. jako jej
czêœæ”142.

Zw³aszcza dla zagranicy sytuacja w warszawskim urzêdzie by³a niezrozumia-
³a. Z humorem podniós³ tê kwestiê bliski wspó³pracownik Starzyñskiego, Tadeusz
Przypkowski:

Od pocz¹tku mego urzêdowania przy Starzyñskim do mnie kierowano ca³¹ korespon-
dencjê zagraniczn¹, jaka przychodzi³a do niego jako prezydenta miasta. By³y tam nie-
kiedy pociesznoœci, gdy starano siê pisaæ po polsku i przyjmowano okreœlenia oficjalne
„Tymczasowy Prezydent Warszawy” (taki by³ oficjalny, nigdy przez nas nie u¿ywany
tytu³ komisarycznego prezydenta, jakim by³ Starzyñski do dnia wyboru; ja go zawsze
pociesza³em: si plus résistable que le provisoir!) z „tymczasowym” jako honorowym
okreœleniem, jak np. „szanownym”, i pisano: „Tymczasowy Panie Starzyñski” ze zbytku
gorliwoœci! Bardzo go to bawi³o!143

W administracji warszawskiej „magistrackie porz¹dki”, synonim niekompe-
tencji, protekcjonizmu i chaosu, tzw. procederów maj¹cych miejsce nie tylko w sze-
mranych, „niepiêknych dzielnicach”, trwa³y a¿ do roku 1938144. Chaos sprzyja³
czerpaniu zysków przez tych decydentów, którzy byli ³asi na osobiste korzyœci
i potrafili balansowaæ na granicy uczciwoœci. Nie pomyli³ siê Tadeusz Przyp-
kowski: si plus résistable que le provisoir – prowizoria naj³atwiej „uodparniaj¹ siê” na
zmianê.

Co mo¿e dziwiæ, zacz¹tki demokracji lokalnej pojawi³y siê w Warszawie pod-
czas pierwszej wojny œwiatowej, jeszcze za okupacji niemieckiej i „samorzutnej”
prezydentury ksiêcia Zdzis³awa Lubomirskiego. Zawczasu istnia³a mo¿liwoœæ stwo-
rzenia solidnych ram organizacyjnych dla przysz³ego, wybieranego samorz¹du.
Obsadzony przez „tuziemców” Komitet Obywatelski (zasiada³ w nim m.in. Lud-
wik Krzywicki) i zale¿ny od tego cia³a przedstawicielskiego Tymczasowy Zarz¹d
Miejski wydawa³y siê po latach politycznego podporz¹dkowania prawdziw¹, doj-
rza³¹ reprezentacj¹ spo³eczeñstwa na ziemiach dawnego Królestwa Kongreso-
wego, mimo i¿ reprezentowa³y ca³¹ paletê barw politycznych (Lubomirski by³
konserwatyst¹, Krzywicki sympatyzowa³ z marksizmem) i uformowa³y siê bez
podstawy prawnej. „Legalizacja powsta³ych faktów dokonanych – stwierdza his-
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toryk Adam Szczypiorski – narzuca³a siê sama przez siê”145. Ten samozwañczy
„samorz¹d” by³ precedensowo prowizoryczny, dawa³ œwiadectwo kokietowania
spo³ecznoœci miejskiej przez Rzeszê Niemieck¹. Pierwsza Rada Miejska pocho-
dzi³a, co prawda, z wyborów zorganizowanych za zgod¹ nowego okupanta przez
Komitet Obywatelski latem 1916 r., jednak z g³osowania pomyœlanego nieegali-
tarnie, przeprowadzonego w tzw. systemie kurialnym. Nie by³y to wiêc wybory
powszechne w œcis³ym znaczeniu tego pojêcia, poniewa¿ z czynnego prawa wy-
borczego mogli skorzystaæ jedynie cz³onkowie okreœlonych grup: kurii w³aœcicieli
nieruchomoœci, kurii przedsiêbiorców itd.146 Wa¿nym faktem jest, ¿e obywatel-
skiej Radzie przez trzy miesi¹ce przewodniczy³ Adolf Suligowski, który w swojej
dzia³alnoœci publicystycznej (powo³ywa³em siê na ni¹ w poprzednim rozdziale)
zaakcentowa³ znaczenie samorz¹dnoœci dla harmonii ¿ycia spo³ecznego.

W pierwszych powszechnych wyborach po odzyskaniu niepodleg³oœci, 23 lu-
tego 1919 r., miasto „wziê³o” stronnictwo nacjonalistyczne (Endecja). Lewica
spo³eczna zbojkotowa³a g³osowanie, uznawszy demonstracyjnie Drug¹ Rzeczy-
pospolit¹ za pañstwo bur¿uazyjne. Lewica nie ruszy³a do urn równie¿ na wybory
parlamentarne. Prezydentem miasta zosta³ wtedy „bezpartyjny fachowiec” Piotr
Drzewiecki, dzia³acz zas³u¿ony, niezale¿ny materialnie (wspó³w³aœciciel fabryki
pomp i maszyn hydraulicznych), ale w ówczesnej sytuacji politycznej zupe³nie
pozbawiony prerogatyw. Musia³ on cierpliwie znosiæ wszystkie spory partyjne, nie
doceniano te¿ jego bezinteresownoœci – zrzeczenia siê prezydenckiej pensji na
rzecz specjalnych nagród dla wyró¿niaj¹cych siê urzêdników i organizatorów ¿ycia
publicznego w Warszawie. Odnotujê równie¿ na marginesie, ¿e nastêpcami ksiê-
cia Zdzis³awa Lubomirskiego (lipiec 1916–paŸdziernik 1917) i urzêduj¹cego do
1921 r. Paw³a Drzewieckiego, tak wiêc poprzednikami Starzyñskiego na stano-
wisku prezydenta Warszawy, byli kolejno: Stanis³aw Nowodworski (1921–1924),
W³adys³aw Jab³oñski (1924–1927), Zygmunt S³omiñski (1927–1934) i – przej-
œciowo – Marian Zyndram-Koœcia³kowski (marzec–lipiec1934) oraz Józef O³piñski
(lipiec–sierpieñ 1934).

Ukonstytuowana zaraz po zakoñczeniu pierwszej wojny œwiatowej Rada Miej-
ska dzia³a³a zamiast do 1922, jak wynika³oby z prostej kalkulacji, to a¿ do wiosny
1927 r. W roku 1922 zapad³a bowiem specjalna uchwa³a sejmowa, przed³u¿aj¹ca
kadencjê Rady ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê stolicy w okresie gospodarki infla-
cyjnej. Z tego samego powodu – potrzeby rozwik³ania wielorakich k³opotów gos-
podarczych i organizacyjnych w pierwszych latach powojennych – zdecydowano
siê na dotowanie gospodarki miejskiej przez w³adze pañstwowe. Na tym wszelako
nie poprzestano. Ideê samorz¹du ostatecznie zniweczy³o ograniczenie kompe-
tencji administracyjnych samorz¹du przez ustanowienie komisarza rz¹dowego,
wprowadzenie tzw. „komisariatu rz¹du”, w ocenach Starzyñskiego „kosztownego,
k³opotliwego dla obywatela, a niebezpiecznego dla powagi w³adz problemu dwu-
torowoœci administracji spo³ecznej”147. Problem ten sprowadza³ siê do zniesienia
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w samorz¹dzie „wolnoœci od poruczeñ” i legalizacji podporz¹dkowania Rady Miej-
skiej w³adzom pañstwowym we wszystkich dziedzinach nale¿¹cych do dotych-
czasowych kompetencji w³adz lokalnych. W wyniku tej politycznej decyzji wszyst-
kie bie¿¹ce zadania administracji Warszawy przerodzi³y siê w zadania odgórne:
stanowione i zlecane przez rz¹d centralny. Historyk, Adam Szczypiorski, objaœnia:

Ten z³y i niebezpieczny dla rozwoju Samorz¹du usus sta³ siê prawem w okresie uzdra-
wiania skarbowoœci za rz¹dów W³adys³awa Grabskiego. Na podstawie rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 grudnia 1924 r. minister skarbu otrzyma³ prawo no-
minowania i delegowania komisarzy rz¹dowych do Samorz¹du, gdy uzna³ za konieczne
wkroczyæ w gospodarkê Samorz¹du. Do wydania takiego rozporz¹dzenia uprawnia³a
prezydenta ustawa z 31 lipca 1924 r. o naprawie skarbu pañstwa148.

Nowe wybory samorz¹dowe rozpisano w roku 1927. Zakoñczy³y siê one prze-
grupowaniem si³ w zarz¹dzie stolicy. Co prawda, obóz stronników marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego umocni³ siê w strukturach warszawskich, ale bynajmniej nie
pali³ siê do przejêcia w³adzy i „demokratyzacji” miejskiej ordynacji wyborczej.
Prawdopodobnie dzia³acze zwi¹zanego z Pi³sudskim obozu politycznego celowo
grali na zw³okê. Szykowali siê do przejêcia w³adzy w dogodnym dla siebie mo-
mencie, chc¹c wpierw poczekaæ, a¿ si³y przeciwników politycznych wyczerpi¹ siê
czy te¿ ulegn¹ ca³kowitemu zniszczeniu wskutek d³ugotrwa³ych rz¹dów w mieœ-
cie. „Ozonowcy” zak³adali, ¿e w rozpisanych pospiesznie wyborach nie otrzy-
maliby wiêkszoœci g³osów (i mandatów w zarz¹dzie Warszawy). OpóŸnianie wy-
borów by³oby dlatego równoznaczne z obarczeniem Endecji odpowiedzialnoœci¹
za nieudolnoœæ w ³agodzeniu spo³ecznych skutków kryzysu gospodarczego149.
W 1933 r. w ustawie o ustroju samorz¹du terytorialnego (nie nale¿y jej myliæ
z ustaw¹ o ustroju Warszawy) zosta³ umieszczony zapis umo¿liwiaj¹cy rozwi¹-
zanie Rady Miasta przez rz¹d z przes³anek politycznych. Niebawem, ju¿ w 1934 r.,
skorzystano z odpowiedniego paragrafu pod pretekstem za ma³ego wp³ywu pañ-
stwa na zarz¹dzanie Warszaw¹. W miejsce dotychczasowej Rady powo³ano komis-
aryczny zarz¹d miejski, zdecydowanie powolny stronnictwu rz¹dowemu. Tak¿e
takiemu „prowizorycznemu” zarz¹dowi przed³u¿ono wkrótce kadencjê – do paŸ-
dziernika 1938 r. Z pocz¹tku na czele tego organu zastêpuj¹cego samorz¹d stan¹³
Marian Zyndram-Koœcia³kowski, ale po paru miesi¹cach stanowisko prezydenta
przekaza³ de la main à la main Stefanowi Starzyñskiemu.

Latem 1938 r., dopiero na rok przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej,
która oprócz kariery „komisarza” przerwa³a jakoœciowy rozwój warszawskiej „cy-
wilizacji wodoci¹gu”, sejm przyj¹³ w g³osowaniu „w³aœciw¹” ustawê o samorz¹-
dzie stolicy. W owej uchwalonej „na przedwojenne miesi¹ce” ustawie Rada Miej-
ska otrzyma³a od legislatorów szerokie uprawnienia. Mia³a byæ wybierana na piêæ
lat, tworzyæ „organ stanowi¹cy i kontroluj¹cy”, podczas gdy na w³adzê „zarz¹-
dzaj¹c¹ i wykonawcz¹” z³o¿yliby siê prezydent, piêciu zastêpców (wiceprezyden-
tów) i dziewiêciu ³awników. Prezydent by³by równie¿ przewodnicz¹cym Rady,
przy czym jego kadencja, podobnie jak wiceprezydentów, trwa³aby dziesiêæ lat.
Kosztem kolegialnoœci w administracji i gospodarce miejskiej prezydentura Sta-
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rzyñskiego w œwietle prawa nabra³a mocy podwójnej: z prezydentem bêd¹cym
prze³o¿onym gminy i zwierzchnikiem Rady zarz¹d miejski sta³ siê prawie jedno-
osobowy. By³oby to istotne wzmocnienie w³adzy prezydenckiej, gdyby nie fakt, ¿e
demokratyczne wybory samorz¹dowe nie da³y stronnictwu rz¹dowemu bezape-
lacyjnego zwyciêstwa. Nie spe³ni³o siê marzenie Starzyñskiego zostania wybranym
na prezydenta miasta „przez wszystkie od³amy spo³eczeñstwa reprezentowane
w Radzie Miejskiej”150. Ugrupowanie Starzyñskiego nazwane Narodowo-Gospo-
darczym Komitetem Samorz¹dowym, bêd¹ce sto³ecznym wcieleniem „Ozonu”,
zdoby³o w nowej Radzie czterdzieœci mandatów spoœród stu mo¿liwych do uzys-
kania. Zarz¹d ukszta³towa³ siê w sk³adzie sprzed wyborów, a uk³adanka koalicyjna
przedstawia³a siê beznadziejnie. Starzyñski, w celu uzyskania „przekonywaj¹cej”
wiêkszoœci w g³osowaniu nad sk³adem prezydium miasta chcia³ wprawdzie za
poœrednictwem radnego Adama Próchnika porozumieæ siê z opozycj¹, g³ównie
klubem PPS, z którym znajdowa³ wspólny jêzyk, jednak nie zdo³a³ siê w tej spra-
wie porozumieæ z w³asnymi prze³o¿onymi. Zwierzchnicy „Ozonu” blokowali per-
traktacje. Logika rozgrywek politycznych przezwyciê¿y³a elementarn¹ zgodnoœæ
podstaw. W sytuacji takiego pata wyborczego ordynacja przewidywa³a przed³u-
¿enie rz¹dów komisarycznego prezydenta151. Najistotniejsze g³osowania Starzyñ-
ski wygrywa³ g³osami opozycji z PPS.

Po d³u¿szej dygresji przedstawiaj¹cej dzieje i sens „komisariatu”, w miêdzy-
wojennej Warszawie „symuluj¹cego” samorz¹dnoœæ, nasuwa siê krótkie porów-
nanie Sokratesa Starynkiewicza ze Stefanem Starzyñskim. Rodzi siê potrzeba
poznawczego „skoligacenia” dwóch „prezydentów-mianowañców” przyk³adaj¹-
cych wagê do cywilizacyjnego postêpu w dziedzinie kultury sanitarnej. Uczyni-
wszy to, przejdê do szczegó³owych argumentów, pozwalaj¹cych wykazaæ praktycz-
ny charakter realizacji przez Starzyñskiego spójnej, wypracowanej postawy kultu-
ralnej.

„Mianowañcy”, s³awojki, likwidacja miasta

W monografii Warszawy, której drugie wydanie ukaza³o siê w 1938 r., Adam
Moraczewski konstatowa³:

Dziêki staraniom Starynkiewicza, uzyska³a w swoim czasie Warszawa wzorowe wodo-
ci¹gi i kana³y, ale póŸniej, gdy tego energicznego i zas³u¿onego prezydenta miasta nie
sta³o, brakowa³o zawsze pieniêdzy na rozbudowê sieci lub na wzniesienie nowoczes-
nych targowisk, spalarni odpadków i wielu innych koniecznych urz¹dzeñ [...]152.

Wolno œmia³o przyj¹æ, ¿e jest to sformu³owanie metonimiczne, poczynione
w perspektywie uznania dla zmian „w³aœnie wydarzaj¹cych siê”. Jakkolwiek ba-
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oœwiaty... s. 228.
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152 Zob.: Adam Moraczewski, Warszawa, s. 351.



dacz wypowiada siê na temat Starynkiewicza, a Starzyñskiego nie wymienia w ogó-
le, chce przez to powiedzieæ: nareszcie Warszawa ma drugiego znakomitego prezy-
denta. W³adza obu zas³u¿onych gospodarzy Warszawy, boleœnie odczuwaj¹cych
potrzebê przywrócenia samorz¹du i prowadz¹cych œwiat³e „przewidywania na
przysz³oœæ”, by³a ustanowiona niedemokratycznie, chocia¿ wykorzystywana nie
autorytarnie i pro publico bono. O ile Starynkiewicz jedynie pe³ni³ obowi¹zki prezy-
denta miasta, o tyle Starzyñski sprawowa³ w Warszawie równie prowizoryczne
„rz¹dy komisaryczne”, tyle ¿e z upowa¿nienia „stronnictwa rz¹dowego”, ju¿
„swoich”, odzyskanych w³adz pañstwowych. Podobnie jednak do rosyjskiego ge-
nera³a da³ siê poznaæ jako dzia³acz o ogromnej œwiadomoœci s³u¿by publicznej,
jakiej polska mentalnoœæ zwykle nie sprzyja, a przy tym jako urzêdnik o wysokich
kwalifikacjach moralnych i humanitarnych. Bez nich by³by na przyk³ad niemo¿-
liwy zasadniczy postêp w dziedzinie opieki spo³ecznej, nieoddzielanej wszak¿e od
„zdrowia publicznego”. Spo³eczna inspekcja sanitarna, której zacz¹tki powsta³y
w œrodowisku higienistów warszawskich za rz¹dów genera³a Sokratesa Staryn-
kiewicza, zosta³a w 1935 r. wyró¿niona w strukturach miejskich. Z inicjatywy Sta-
rzyñskiego wesz³a w sk³ad miejskiego Wydzia³u Opieki Spo³ecznej i Zdrowia
Publicznego jako tak zwany Sanitariat153.

Nie inaczej ni¿ Starynkiewicza pod koniec XIX w. trapi³y Starzyñskiego w la-
tach trzydziestych wieku XX k³opoty wynikaj¹ce z „wybuja³ego indywidualizmu”
polskich kadr urzêdniczych. Podkreœla³, ¿e oprócz tradycji niepodleg³oœciowych
Warszawa podtrzymuje tradycje niechlubne, dezorganizuj¹ce funkcjonowanie miej-
skich instytucji:

Z³e tradycje – to z³a gospodarka w³adz miejskich, to prywata, rozpolitykowanie „Ojców
Miasta”, brak dobrej woli i fachowoœci.
Dobre tradycje musz¹ wzi¹æ gorê nie tylko w wa¿nych chwilach dziejowych, lecz i w co-
dziennej pracy dla dobra i rozwoju miasta154.

Pocz¹tkowo, w po³owie lat trzydziestych, Stefan Starzyñski nie by³ wiêc by-
najmniej uwielbiany przez spo³ecznoœæ warszawsk¹, zw³aszcza przez tak skrytyko-
wanych „niedo³êgów, fuszerów i pesymistów”155. By³ ledwie tolerowany, o czym
i póŸniej najlepiej œwiadczy wynik wyborów samorz¹dowych – niepe³ne zwy-
ciêstwo w 1938 r. Dodam, ¿e rezultaty gospodarki miejskiej Starzyñskiego na rok
przed wojn¹ sta³y siê w mieœcie „widzialne” i „odczuwane”. Musia³y tak¿e kon-
trastowaæ z wczeœniejszymi „magistrackimi porz¹dkami”. Zas³u¿onego urzêdnika
jednak wiêcej ludzi szanowa³o ni¿ lubi³o. W takim œwietle ³atwiej przychodzi
zrozumieæ etatystyczny charakter pogl¹dów Starzyñskiego. Wszak¿e tylko silne
pañstwo czy – odpowiednio – umocniona miejska administracja s¹ zdolne oprzeæ
siê, nie licz¹c zwyk³ej niechêci, z³ym, destrukcyjnym charakterom, wykazuj¹cym
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upodobanie do nadu¿yæ i samowoli w rozmaitych dziedzinach ¿ycia, nieczystoœci
oraz nieporz¹dku.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Stefan Starzyñski by³ równie¿ „owarszawiony”, chocia¿
to neologizm dotychczas zastrze¿ony dla „najezdnego”, rosyjskiego genera³a Sta-
rynkiewicza, który, byæ mo¿e, cieszy³ siê nawet wiêksz¹ sympati¹ mieszkañców
Warszawy ni¿ Starzyñski w po³owie lat trzydziestych, przed wybuchem wojny
i obron¹ miasta.

Stefan Starzyñski odznacza³ siê osobowoœci¹ budz¹c¹ respekt; wypowiada³ siê rzeczowo i zawsze
twardo. Julian Kulski mówi nawet o apodyktycznoœci prezydenta, czêsto jednak powodowanej nie-
chêci¹ do ludzi bez postawy, w³asnego zdania, nieukszta³towanych156. Ksi¹dz Zieja uj¹³ tê szorstkoœæ
jeszcze mniej oglêdnie, powiadaj¹c, ¿e Starzyñski nale¿a³ do ludzi trudnych, ¿e „by³ pod wieloma
wzglêdami cz³owiekiem nielubianym, jako cz³owiek twardy, nieprzystêpny, wymagaj¹cy bardzo wiele
od innych, tak jak bardzo wiele wymaga³ od siebie”157. Wra¿enie jakiejœ odwzajemnianej serdecznoœci
i bezwarunkowej „adoracji” dla gospodarza miasta, nieprzystaj¹cej do realiów historycznych, za-
wdziêczamy, jak s¹dzê, szkolnej recepcji wiersza Antoniego S³onimskiego Alarm, poœwiêconego
bohaterskiej postawie Starzyñskiego w czasie hitlerowskiej agresji na Polskê, a zw³aszcza podczas
bombardowania Warszawy. Recepcja ta musia³a „rymowaæ siê” z odpowiedni¹ interpretacj¹ historii,
w której to poœmiertne honory nale¿a³y siê Starzyñskiemu za rzekome „przebudzenie” polityczne.
Stanis³aw To³wiñski stwierdza³: „Chocia¿ Starzyñski by³ dzia³aczem sanacyjnym, wiernym swemu
re¿imowi do chwili wybuchu wojny, obudzi³o siê serce patrioty, nast¹pi³ wstrz¹s i protest przeciwko
tchórzostwu i panice, protest zdecydowany i gor¹cy”158. Nie sposób jednak zaprzeczyæ, ¿e legenda
prezydenta wyros³a na tle wydarzeñ jesieni 1939 r. Najpierw bohaterskiego zorganizowania obrony
stolicy, potem aresztowania, uwiêzienia na Pawiaku i œmierci w niewyjaœnionych nigdy okolicznoœ-
ciach. Wypar³y one ze zbiorowej pamiêci mieszkañców miasta – dziêki szkolnym elementarzom kilku
ju¿ pokoleñ Warszawiaków – przymusowy charakter rz¹dów Starzyñskiego. Jego „wieczn¹” legendê
buduj¹ tak¿e inne utwory poetyckie mniej lub bardziej znamienitych autorów: Pieœñ o Stefanie Sta-
rzyñskim Jana Lechonia, Popió³ i wiatr Antoniego S³onimskiego, Panie pu³kowniku Kiliñski Jerzego
Jurandota159. Gdzie, kiedy i w jaki sposób nast¹pi³a œmieræ prezydenta, nie wiadomo. Losy Starzyñ-
skiego po wywiezieniu z Pawiaka to historyczna ³amig³ówka. Dochodzenie prowadzone w nie-
mieckich archiwach – jak przypuszczam, bêd¹ce faktem propagandowym, „gazetowym” przede
wszystkim, wszak¿e pomagali w tym œledztwie antyfaszyœci z Niemieckiej Republiki Demokratycznej
– nie da³o konkretnej odpowiedzi. Zeznania œwiadków, zbierane w ró¿nym czasie i bardzo ró¿nych
miejscach (np. Wittenberdze i okolicach Bartoszyc), s¹ wyraŸnie sprzeczne i trudno oszacowaæ, ile
w nich prawdy160.

Zanim jeszcze Starzyñski, zdyscyplinowany ¿o³nierz legionów, zacz¹³ pe³niæ
najwa¿niejsz¹ funkcjê w mieœcie, spontanicznie przyst¹pi³ do grona „mi³oœników
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fragment monografii Mariana Marka Drozdowskiego: Stefan Starzyñski prezydent..., s. 310–321 (tam te¿
opis dokumentacji).



Warszawy”. Nale¿a³ do sto³ecznego Towarzystwa Mi³oœników Historii i Ko³a Przy-
jació³ Mokotowa. Wzorem Starynkiewicza zapoznawa³ siê z najnowsz¹ literatur¹
naukow¹, wynajdywa³ doradców wœród przenikliwych uczonych, obdarzonych
b³yskotliw¹ inteligencj¹ i na przekór atmosferze panuj¹cej w opinii spo³ecznej
szuka³ porozumienia z rozmaitymi elitami. Zdradza³ tak¿e w³asne ambicje nauko-
we. Podczas gdy Starynkiewicz studiowa³ rozprawy o bobrach, drozdach, budowie
wszechœwiata i tezy z filozofii religii, Starzyñski zg³êbia³ zagadnienia stosunków
narodowoœciowych w Rosji czy gospodarki na Litwie161. Zostawi³ po sobie sporo
publikacji (analiz, broszur informacyjnych, drukowanych odczytów i zapisów urzê-
dowych przemówieñ), przy pomocy których kontaktowa³ siê z mieszkañcami mia-
sta. Tak jak Starynkiewicz, podawa³ do publicznej wiadomoœci wszystkie plany
i aktualne osi¹gniêcia162. Prasê warszawsk¹ przegl¹da³ regularnie, a szczególnym
wyrazem uwagi poœwiêcanej mediom by³a reorganizacja Biura Prasowego Zarz¹du
Miasta, wydaj¹cego specjalny biuletyn zwany „Dziennikiem Zarz¹du m.st. War-
szawy”163.

W podsumowaniu tego porównania mo¿na by stwierdziæ, ¿e je¿eli Sokrates
Starynkiewicz zasta³ Warszawê osiemnastowieczn¹ i pozostawi³ dziewiêtnasto-
wieczn¹, to autor Programu Rz¹du Pracy brzydk¹ stronê miasta przemieni³ na
piêkn¹164. Przy tym, stroni¹c od spychania pilnych spraw Warszawy na pozycje
„bie¿¹cego dojutrkowania”, okreœli³ „drogi postêpowania podjête po ostatniej
wojnie”165. Dalekowzrocznoœci¹ dorówna³ Starynkiewiczowi, gdy na przyk³ad g³o-
si³ pogl¹d, ¿e przysz³oœæ komunikacji w nowoczesnym mieœcie nale¿y do pojazdów
elektrycznych, ¿e nale¿y w miarê mo¿liwoœci ograniczaæ uci¹¿liwy tabor autobuso-
wy, poniewa¿ autobusy „robi¹ zabójczy smród”166. Modernizatorzy z lat siedem-
dziesi¹tych XX w. byli w tym wzglêdzie opinii przeciwnej, której konsekwencje
musz¹ dzisiaj prostowaæ nu¿¹ce agitacje stowarzyszeñ ekologicznych. W PRL
spekulowano i „planowano”, ¿e w XXI w. nad Warszaw¹ wprawdzie nie pojawi¹
siê statki kosmiczne, „ale na ulicach nie bêdzie ju¿ tramwajów”167. Burzycieli
torów tramwajowych w Warszawie i zwolenników „importu” licencji na masow¹
produkcjê autobusów cechowa³ nieuleczalny dziewiêtnastowieczny industrializm.
Ha³as maszyny, zu¿ycie paliwa-surowca, spalinê przeciwstawili stanowisku – jak
mawia siê wspó³czeœnie, proekologicznemu – jako rzekomemu wypaczeniu idei
unowoczeœnienia168. Zaprzeczyli zatem zdrowemu rozs¹dkowi, w ramach którego
równie¿ w metropolii daje siê wprowadziæ niektóre ekologiczne idee „czystego”
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168 Por.: Andrzej Mencwel, Kaliningrad, moja mi³oœæ. Dwa pokrewne eseje podró¿ne, Olsztyn 2003, s. 24–25, 34.



miasta-ogrodu. Propagowanie idei miasta-ogrodu Starzyñski sugerowa³ socjolo-
gowi Stanis³awowi Szanterowi169.

Stefan Starzyñski, zajmuj¹c fotel prezydenta Warszawy, pragn¹³ m¹drze zdys-
kontowaæ zmiany ju¿ rozpoczête, zainicjowaæ przeobra¿enia niezbêdne i uprzed-
nio pomijane, ale przede wszystkim wcieliæ w ¿ycie idee zmierzaj¹ce do przy-
wrócenia miastu w sposób widomy i odczuwalny funkcji europejskiej stolicy. Za-
siêg idei modernizacji by³ jednak sporo szerszy, ni¿ siê wydaje. „Usto³ecznienie”
Warszawy mia³o uruchomiæ „jedyny normalny proces rozwojowy”, proces kszta³-
towania siê i upowszechniania w ca³ym kraju kultury miejskiej – kultury bez
rynsztoków, otwartych rowów melioracyjnych, wyziewów, ruder i bezho³owia w ad-
ministracji:

Rozwój miast, tworzenie nowych warsztatów pracy przemys³owej, rzemieœlniczej i hand-
lowej – to jedyny normalny proces rozwojowy, jaki czeka Polskê i jaki winniœmy przy-
œpieszaæ. Inne czynniki walki z kryzysem mog¹ byæ pomocne, nigdy jednak nie zdo³aj¹
wywrzeæ decyduj¹cego wp³ywu. W okresie miêdzy jednym spisem powszechnym a dru-
gim ludnoœæ miast wzros³a o 25 proc., podczas gdy ludnoœæ wsi – tylko 17 proc. Iloœæ
miast o ludnoœci powy¿ej 100 000 podwoi³a siê w Polsce. Miasta stanowi¹ i stanowiæ
bêd¹ jedyny rynek, do którego odp³ywaæ mo¿e nadmiar ludnoœci wiejskiej, dowodem
czego jest fakt, i¿ Warszawa, Katowice, Gdynia i inne oœrodki nawet w dobie najo-
strzejszego kryzysu potrafi³y powiêkszaæ swe zaludnienie.
Ten rynek miejski, poch³aniaj¹cy nadwy¿ki ludnoœciowe, nale¿y uczyniæ jak najbardziej
pojemnym, zdatnym do wch³aniania nowych r¹k roboczych. Naturaln¹ drog¹ do tego
celu prowadz¹c¹ jest rozwój urz¹dzeñ miejskich, rozwój warunków niezbêdnych dla
wiêkszych skupieñ ludzkich, jak budowa ulic, wodoci¹gów, uzbrajanie terenów budow-
lanych [...]170.

Zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Miast Polskich przekona³o Starzyñ-
skiego, ¿e sprawa powszechnoœci podstawowych udogodnieñ komunalnych ma
rentownoœæ spo³eczn¹. Trzeba przygotowaæ miasta na przyjêcie du¿ej fali migracji
i jednoczeœnie zapobiec ich rustykalizacji. Ludnoœæ pochodzenia wiejskiego, adap-
tuj¹c siê w œrodowisku wielkomiejskim, ma przystosowaæ siê od razu do wa-
runków „cywilizacji wodoci¹gu”. Upowszechnienie udogodnieñ komunalnych po-
œrednio stwarza³oby szansê na zniesienie nierównomiernoœci postêpowania zmian
cywilizacyjnych wynikaj¹cej z ró¿nic „dzielnicowych”, dysproporcji miêdzy obsza-
rami dawnych zaborów. Jak w swojej monografii podawa³ Konstanty Krzeczkow-
ski, badacz problematyki komunalnej, nowoczesne urz¹dzenia sanitarne i rzeczy
oczyszczaj¹ce pod koniec lat trzydziestych XX w.:

[...] s¹ najczêstsze w woj. zachodnich, wzglêdnie rozpowszechnione s¹ w woj. po-
³udniowych, a znacznie ju¿ gorzej w œrodkowych, a zw³aszcza wschodnich. Tutaj dawna
przynale¿noœæ do pañstw o wy¿szej kulturze gospodarczej i spo³ecznej odbi³a siê wy-
datnie171.
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Warszawa oczyszczona, uporz¹dkowana i rozbudowana mia³aby wiêc pod rz¹-
dami Starzyñskiego staæ siê miastem uprzywilejowanym, godnym bycia „cen-
trum”, które równomiernie promieniowa³oby na ca³y kraj172.

Stanis³aw Rychliñski w 1936 r. przydawa³ temu promieniowaniu sto³ecznoœci
miano metropolizacji kultury:

Dokonywa siê proces wciskania siê w g³¹b wszystkich przejawów ¿ycia kulturalnego
pierwiastków, wytwarzanych w stolicy, czy przetwarzanych ze wzorów obcych na jej
gruncie. Ta metropolizacja kultury przebiega w ca³ej pe³ni i nasilenie jej stale roœnie173.

Rozci¹gniêcie kultury sto³ecznej na „kresy Pañstwa” uzna³ Rychliñski za wiel-
ce potrzebne z trzech powodów. Po pierwsze, dostrzega³ oddzia³ywanie stolic
oœciennych na ziemie polskie, postulowa³ wiêc przeciwstawienie siê sile przy-
ci¹gania kultur s¹siedzkich (od Wschodu jak i Zachodu)174. Po drugie, by³ zdania,
¿e „oœrodki prowincjonalne” bez wzorca i wsparcia nadchodz¹cego z Warszawy
nie poradz¹ sobie z wytworzeniem „kultury dnia codziennego” na poziomie ta-
kim, który „ludnoœci ca³ych dzielnic” zapewni³by równomierny i zauwa¿alny roz-
wój. Po trzecie, sta³ na stanowisku, ¿e tylko stolica zdo³a zbudziæ wieœ polsk¹ do
„samodzielnego ¿ycia”.

Nie chodzi³o zatem Rychliñskiemu o to, ¿eby metropolizacjê sprowadziæ do
promieniowania pewnego rodzaju unarodowionej kultury masowej – z kinami,
teatrami, literatur¹ wydawan¹ w stolicy (ponad po³owa ksi¹¿ek ukazywa³a siê
wtedy w Warszawie), ale przede wszystkim o to, by metropolizacja polega³a na
upowszechnieniu „miejskoœci”, w tym planowania przestrzennego oraz infras-
trukturalnego:

Rozwój piêknej architektury, przygotowanie harmonijnych i monumentalnych rozwi¹-
zañ urbanistycznych, które w kraju ca³ym sta³yby siê wzorami, – oto równie¿ zadania,
le¿¹ce przed stolic¹, które zreszt¹ dobrze rozumie samorz¹d miejski175.

Rychliñski utrzymywa³, ¿e Poznañ w latach miêdzywojennych by³ miastem
(re)polonizowanym w orbicie „centrum” kraju, nie zaœ Wielkopolski ani tym
bardziej Ma³opolski:

Gdyby naprzyk³ad sumienny, bezstronny badacz wnikn¹³ w ca³okszta³t elementów kul-
turalnych dzisiejszego Poznania, odkry³by w procesach polonizacji, tego ludnoœciowo
najbardziej polskiego z miast naszych, przemo¿ne oddzia³ywanie wzorców warszaw-
skich. Polonizacja ¿ycia codziennego (nie chodzi tu o idea³y patrjotyczne, ale w³aœnie
o ¿ycie codzienne) dokona³a siê w Wielkopolsce w du¿ym stopniu pod wp³ywem sto-
licy, w wiêkszym mo¿e, ni¿ pod wp³ywem Ma³opolski176.

O ile w pochwale przemo¿nego wp³ywu Warszawy na ¿ycie codzienne Po-
znania mo¿na upatrywaæ propagandowego wybiegu, retorycznej zachêty do spo-
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³ecznego poparcia metropolizacji kultury, to sama idea promieniowania „kultury
z Warszawy”, przyœwiecaj¹ca Stefanowi Starzyñskiemu, a przez Stanis³awa Rych-
liñskiego rozpatrywana naukowo zas³uguje na powa¿ne potraktowanie, zw³aszcza
gdy skontrastowaæ j¹ z niepe³nym powodzeniem g³oœnego i obros³ego w histo-
ryczne anegdoty przedsiêwziêcia Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego.

Prze³o¿ony sanitarnych oddzia³ów Wojska Polskiego i autor elementarza „hi-
gieny wojskowej”, bêd¹c ministrem spraw wewnêtrznych, spróbowa³ jednoczeœnie
swoich si³ w naœladownictwie prefektów Sekwany177. Przejawia³ „chêæ pokiero-
wania obyczajami ludowymi”178. Sk³adkowski przyj¹³ na pocz¹tku okresu miêdzy-
wojennego stanowisko nadzwyczajnego komisarza do walki z epidemiami. Pod-
czas gdy paryscy urzêdnicy musieli „u¿eraæ siê” o czystoœæ z nieca³ym milionem
mieszkañców europejskiej stolicy, minister, jak sam to z dystansem scharakteryzo-
wa³, „wymachuj¹c higienicznym tomahawkiem rzuci³ siê w walkê” nie tylko z mie-
szkañcami Warszawy, lecz od razu ze wszystkimi Polakami, „dos³ownie z trzydzie-
stu piêciu milionami mieszkañców Polski”179. Zanim Warszawa zaczê³a promie-
niowaæ za rogatki, na „cich¹ wieœ” – bo dziêki dzia³aniom Starzyñskiego mia³a
mieæ wiele do zaoferowania „regionom” i „kresom” – chwilowym, doraŸnym
rozwi¹zaniem problemu sanitarnego „w terenie” mia³y byæ proste s³awojki180. Nie
spotka³y siê wszak¿e z takim zrozumieniem, na jakie liczy³ „nadzwyczajny komis-
arz do walki z nieczystoœci¹” i zaniedbaniami higieny publicznej. „Naród wiejski”
odczyta³ d¹¿enia ministra jako wtr¹canie siê do spraw gospodarskich i nie szczê-
dzi³ mu z tego powodu ¿arcików. Jedn¹ z „gadek” zwi¹zanych z akcj¹ Sk³adkow-
skiego przytacza Melchior Wañkowicz. W Têdy i owêdy wspomina, ¿e osobiste
inspekcje ministra „siêga³y a¿ do gmin, które urz¹dza³y konkursy czystoœci ustê-
pów”. Ponoæ ustêp nale¿¹cy do laureata gdzieœ na KielecczyŸnie rzeczywiœcie lœni³
czystoœci¹, ale to z tego powodu, ¿e wzorowo urz¹dzon¹ toaletê gospodarz zamk-
n¹³ zawczasu na klucz: „Ba, jeszcze kto by tam za swojo potrzebo poszed³”.
Wañkowicz objaœnia, ¿e klucz do s³awojki zagubi³ siê i to z jeszcze bardziej nie-
s³ychanego powodu: „kmiotek, otrzymawszy premiê, najspokojniej zainstalowa³
tam suszarniê serów”181. Sk³adkowski wyznaje:

¯a³ujê wiêc, ¿e nie wiem nawet, komu podziêkowaæ za to weso³e, dowcipne i dosyæ
trwa³e spopularyzowanie mojego imienia. Dobry pomys³ zosta³ podchwycony przez
legiony naœladowców, którzy rozwijali go, jak umieli, w czasie, gdy s³awojki jeszcze
pasjonowa³y nasze spo³eczeñstwo. Wymyœlali ró¿ne gadki i opowieœci, niby to praw-
dziwe. A to, ¿e jakiœ bogaty ch³op zamkn¹³ wychodek na k³ódkê, bo trzyma³ w nim
kie³basy i szynki po zabiciu wieprza; a to, ¿e ch³opi stawiali s³awojki rzêdem blisko
drogi, bo mówili, ¿e jakiœ minister ich potrzebuje, gdy jeŸdzi po drogach. Taki z mia-
sta w polu s... nie potrafi! I dlatego kaza³ dla siebie budowaæ, bo ch³opi przecie¿ tego
nie potrzebuj¹.
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Szkoda jednak wyliczaæ te wszystkie bardziej lub mniej dowcipne kawa³y, w które ma³o
wierzy³em, a¿ przekona³em siê w czasie jednej z inspekcji, ¿e byæ mo¿e nie s¹ dalekie
od prawdy182.

Oto w pewien wiosenny wieczór w towarzystwie starosty ciechanowskiego
minister Sk³adkowski wraca³ z wizytacji gmin. Podró¿ przerwa³a awaria samocho-
du. Za skarp¹, na któr¹ wspina³a siê szosa, w jasnym œwietle ksiê¿yca urzêdnicy
dojrzeli nowiutki wychodek. Jak siê wnet okaza³o, zabita gwoŸdziem ubikacja
czeka³a zamiast na codziennych u¿ytkowników na wizytê inspekcji miejskich
„ciarachów”:

Postanowiliœmy, przy s³abym zreszt¹ poparciu ze strony starosty, zwiedziæ ten „technicz-
ny” budynek, b³yszcz¹cy w œwietle ksiê¿yca biel¹ swych œwie¿o postawionych œcian.
W¹skim przejœciem, po mostku doszliœmy pod zwisaj¹cymi ga³êziami drzew owoco-
wych do du¿ej bielonej chaty, przy piekielnym ujadaniu, na szczêœcie przywi¹zanego
jeszcze kundla. Przez jasno oœwietlone okno chaty widaæ by³o pisz¹ce przy stole dzieci.
W smudze œwiat³a otwartych nagle drzwi stan¹³ wysoki têgi mê¿czyzna, wo³aj¹c g³oœno:
– A kto tam chodzi?!
Starosta podszed³ do gospodarza i po paru chwilach przyciszonej rozmowy dosz³o mnie:
– Aze z samy Warsiawy jecho³ ogl¹daæ mój wychodek?
Po czym zaszemra³ znów polubowny szept starosty.
Po d³u¿szych pertraktacjach gospodarz wszed³ do chaty, sk¹d wróci³ wkrótce z lampk¹
kuchenn¹ i przywitawszy siê ze mn¹, poprowadzi³ nas b³otnist¹ œcie¿k¹ do s³awojki.
Przed drzwiami odda³ do trzymania lampê staroœcie, a sam wyj¹³ z kieszeni marynarki
d³uto i m³otek i pocz¹³ podwa¿aæ zabite du¿ym gwoŸdziem drzwi. Gdyœmy wyrazili
nasze zdziwienie z tego powodu, gospodarz, otwieraj¹c wejœcie, powiedzia³ spokojnie:
– Dzieckom we szkole przewrócili we ³bie i nie chc¹ ju¿ chodziæ za stodo³ê ino s... we
wychodku. A tu musi byæ czysto dla komisyi. Takem zabi³ gwoŸdziem i mom spokój.
Weszliœmy do œrodka, gospodarz oœwietla³ wnêtrze, trzymaj¹c wysoko lampkê nad
g³ow¹. By³o czysto i zacisznie. Na œcianie, na gwoŸdziu wisia³y nawet pociête kartki
papieru z jakiejœ gazety. Gospodarz wskaza³ rêk¹ do góry i powiedzia³: „Kryte pap¹” –
z tak¹ dum¹ w g³osie, z jak¹ przewodnik zwraca zwiedzaj¹cym uwagê na ostro³uki sali
gotyckiej.
Potem na pó³ ¿artem, na pó³ serio spyta³ mnie:
– Czy aby pan nie potrzebuje?
Podziêkowa³em za zaproszenie i wyszliœmy w ciemn¹ noc. Gospodarz odda³ znów lampkê
staroœcie i wyj¹³ z kieszeni gwóŸdŸ, by zabiæ nim drzwi s³awojki. Na protesty starosty
powstrzyma³ swój zapa³, mrucz¹c:
– Zaro bachory na...j¹ do œrodka!183

Mimo ¿e minister „z samy Warsiawy” szczerze podniós³ zalety ubikacji zbudo-
wanej przez mazowieckiego ch³opa, gospodarz okaza³ wobec tego gestu obojêt-
noœæ. Nieskanalizowany wychodek, prowizoryczny, jeszcze ca³kiem bliski miejscu
za stodo³¹, nie „pomieœci³ siê” w podwarszawskich kategoriach postêpowania
z rzeczami brudnymi i rzeczami czyszcz¹cymi. S³awojka, „zlecona” przez stolicê,
przyjmowa³a siê w nazwie, nie zaœ w swoim przeznaczeniu. Chocia¿, jak daje do
zrozumienia Melchior Wañkowicz, w odleglejszych „zakamarkach kraju” zacz¹³
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Sk³adkowski odnosiæ pewne sukcesy i zapobiegaæ kresowemu ba³aganowi o „azja-
tyckim obliczu”. Pod tym wzglêdem, w przekonaniu pisarza, by³ to „wielki m¹¿
stanu”184. Kiedy akurat Wañkowicz przebywa³ w Wo³o¿ynie, minister o œwicie
przeprowadza³ inspekcjê starostwa:

Kroczy³ ze œwit¹ przed podwórze i nagle stan¹³ jak wryty:
– Panie, co to jest? – zainterpelowa³ id¹cego do pracy urzêdnika. Zapytany siê stropi³:
– Ja to zaraz ka¿e sprz¹tn¹æ, panie premierze...
– Nie, ale co to jest?
– Ale¿, panie premierze, ja natychmiast...
– Nie, ale co to jest?
– Gówno, panie premierze – wyzna³ przyparty do œciany.
– Dziêkujê panu – u³askawi³ genera³ i z ca³¹ œwit¹ ruszy³ dalej.
Sk³adkowski by³ biczem bo¿ym na starostów, z którymi walczy³ o punktualne przycho-
dzenie do biura, o bielenie parkanów i czystoœæ s³awojek. [...]
Przyciœniêci z góry wojewodowie zagl¹dali gorliwie do ubikacji. By³em kiedyœ z wo-
jewod¹ wileñskim Bociañskim (który nie uznawa³ Bia³orusów, mia³ ich za Polaków
takich, jak na przyk³ad Kaszubi) na inspekcji. W ka¿dej gminie biegliœmy z punktu
ogl¹daæ s³awojkê.
Pani Korni³owiczowa, córka Sienkiewicza, opowiada³a mi, ¿e na papierach ojca, któ-
remu przeszkadza³y wrzaski dzieciarni na ulicy, znalaz³a napis z g³êbi serca udrêczo-
nego pisarza: „Herod, to by³ wielki król!...”. Je¿d¿¹c po zakamarkach Polski, jak¿e czêsto
powtarzam: „Sk³adkowski to by³ wielki minister!”185.

Oczyszczanie rozwija³o siê wiêc tam, gdzie pomys³odawca s³awojki zjawia³ siê
osobiœcie, wskazywa³ zanieczyszczenie palcem i, jak powiada Wañkowicz, przy-
ciska³ lokalne w³adze samorz¹dowe.

Przeto metropolizacja, o jakiej pisa³ Stanis³aw Rychliñski, dopiero rodzi³a siê
pod zarz¹dem Stefana Starzyñskiego. Nie oznacza³a istnienia „Wielkiej Warsza-
wy”, gdzie przylegaj¹ce do stolicy tereny, „obszary otaczaj¹ce” asymilowa³yby bez
trudnoœci wzory wielkomiejskie186. Oznacza³a zaœ proces „dojrzewania” miasta
rozpoczynaj¹cego powolne oddzia³ywanie poza swoimi granicami administracyj-
nymi, tak¿e tam, gdzie zwiedzaj¹cym baraki policjant wci¹¿ móg³ zasygnalizowaæ:
„Proszê udaæ siê w kierunku Warszawy!”187.

Nieodzowne w „metropolitalnej” polityce gospodarczej „zaprowadzanie po-
rz¹dku”, gdy idzie o technologiê czy infrastrukturê, polega³o wewn¹trz samego
miasta na przed³u¿aniu linii energetycznych, gazowych, wodoci¹gowych, kanali-
zacyjnych, ale te¿ komunikacyjnych, oraz na likwidacji „szpetoty urbanistycznej”,
udro¿nieniu ulic, nie tylko pryncypalnych188. Za genera³a Starynkiewicza wraz
z wdro¿eniem kanalizacji angielskiej snuto pierwsze plany uwolnienia jezdni od
fur podwarszawskich ch³opów. Za „mianowañca” Starzyñskiego rozbierano rudery
i bez obaw przed spiskiem w „instalacjach podziemnych” myœlano o dr¹¿eniu pod
Ogrodem Saskim tunelu ³¹cz¹cego Wolê z Prag¹ i utworzeniu na wzór londyñski
i paryski wielokierunkowej sieci szybkiej kolei – metra (underground)189.
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Dzia³ania „porz¹dkuj¹ce”, wymierzone w niechlubne „magistrackie porz¹dki”,
Starzyñski rozpocz¹³, jak to sam ujmowa³, od przekszta³cenia „magistratów” w jeden
magistrat i objêcia przedsiêbiorstw komunalnych systematyczn¹ kontrol¹ zarz¹-
du miejskiego190. Przedtem stanowi³y one placówki „samow³adne” (nie: samorz¹d-
ne), nieskoordynowane, wiêkszoœæ wydatków przeznaczaj¹ce na uposa¿enia urzêd-
nicze zamiast na inwestycje, w tym na rozwój infrastruktury i kultury sanitarnej:

To, co najbardziej charakteryzuje dawny magistrat – to jest to, ¿e w³aœciwie nie by³ on
magistratem... Warszawa posiada³a oko³o czterdziestu samodzielnych, wyspecjalizo-
wanych w ró¿nych dziedzinach magistratów, pozostaj¹cych ze sob¹ b¹dŸ na stopie
wojennej, b¹dŸ w ka¿dym razie nie utrzymuj¹cych ze sob¹ prawie ¿adnych stosunków.
Nie by³o w³aœciwie w magistracie ¿adnej komórki, która by siê organizacj¹ naprawy
zajmowa³a – tote¿ œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e nie by³o ¿adnej organizacji.
Przedsiêbiorstwa nie mia³y zupe³nie ustalonych etatów, tak i¿ iloœæ pracowników ros³a
nie wedle potrzeby przedsiêbiorstwa, lecz wedle koniecznoœci przyjmowania osób pro-
tegowanych191.

Walcz¹c z upartyjnieniem zatrudnienia i przekazywaniem lwich czêœci bud-
¿etu wy³¹cznie na œwiadczenia osobowe, Starzyñski stara³ siê o mo¿liwie jak
najwiêksze uspo³ecznienie zarz¹du miejskiego i jego agend, do których przecie¿
przynale¿a³y równie¿ szeroko rozumiane s³u¿by oczyszczania. Julian Kulski cytuje
z pamiêci wypowiedŸ Starzyñskiego, z której wynika, ¿e w magistracie tworz¹cym
niepotrzebne etaty mo¿na by³o przyj¹æ pracownika „na dzieñ jeden, po czym
zwolniæ, przyznaj¹c emeryturê choæby za lat 30”192.

Pozytywnego przeobra¿enia miejskich urzêdów, „przekszta³cenia ich stosunku
do ludnoœci” prezydent nie uznawa³ za równoznaczne z „odsiadywaniem” czy
„piastowaniem sto³ka”. Stosunek Starzyñskiego do biurokratyzmu œwietnie ilus-
truje zdarzenie zapamiêtane przez Tadeusza Przypkowskiego:

[...] id¹c kiedyœ do biura, dobrze po 9, spotka³em go [prezydenta Starzyñskiego] ju¿
wychodz¹cego z Ratusza. Zatrzyma³ mnie z jakimœ z³oœliwym uœmiechem mówi¹c, ¿e
mam ju¿ klienta i zale¿y mu, bym go dobrze za³atwi³. Nigdy podobnego polecenia mi
nie dawa³, wiêc by³em mocno zdziwiony. W poczekalni natykam siê najpierw na struch-
la³ego jednego z ni¿szych urzêdników Wydzia³u Ogólnego, w drzwiach gabinetu widzê
przera¿on¹ twarz Ireny Brun, a pod schodami prowadz¹cymi do gabinetu opartego na
szabli premiera Sk³adkowskiego z grubym zegarkiem dyndaj¹cym na dewizce. Podobno
sta³ od pó³ godziny. Podchodzê od razu do okna i mówiê:
– S³oñce, Panie Premierze – i pokazujê aparat fotograficzny. – Od 6 pracujê (co by³o
prawd¹ mocno w¹tpliw¹). Propaganda to nie jaja, bym je wysiadywa³...
Sk³adkowski zacz¹³ sapaæ i zapyta³ o Starzyñskiego, powiedzia³em, ¿e wyjecha³, bo
tak¿e pracuje.
Po po³udniu spotka³em Starzyñskiego na fiksie w Ambasadzie Amerykañskiej i ju¿
z daleka prezydent do mnie: „Dziêkujê za za³atwienie klienta”. Na tym siê skoñczy³o193.

Opisane „za³atwienie” w urzêdzie miasta nie odbi³o siê negatywnie na sym-
patii i uznaniu ¿ywionym przez Sk³adkowskiego do „prezydenta-mianowañca”.
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Nie mnie oceniaæ, czy sympatia ta by³a obustronna. S¹dz¹c po relacji Przypkow-
skiego, mo¿na by mieæ w tej kwestii pewne w¹tpliwoœci. Nie s¹ one jednak zbyt
istotne wobec faktu, ¿e Sk³adkowski po wojnie, gdy na emigracji w Anglii pisa³
swoje wspomnienia, w pe³ni doceni³ to, co mimo wszystko prezydent miasta
w swoim biurze „odsiedzia³” i „odpracowa³”. Sk³adkowski stawia³ Starzyñskiego
w szeregu najlepszych w historii administratorów i „regulatorów ¿ycia codzien-
nego”194. Jeszcze w latach trzydziestych premier Sk³adkowski zeznawa³ na korzyœæ
Starzyñskiego w procesie s¹dowym. Rozprawa odby³a siê z oskar¿enia publicz-
nego i prywatnego po tym, jak W³adys³aw Studnicki w broszurze Mianowany,
niepowo³any administrator p. Starzyñski wysun¹³ pod adresem prezydenta miasta
wiele k³amliwych zarzutów195.

Starzyñski nie czyni³ zamachu na kadrê urzêdnicz¹. Aparat urzêdniczy móg³by
pozostaæ rozbudowany pod warunkiem, ¿e odpowiednio s³u¿y³by równie „ro-
zbudowanym” potrzebom obywateli miasta i „w¿ywa³ siê” w ideê przepisów, tym
samym ³agodz¹c spo³eczne nastêpstwa „zobojêtnienia mieszkañców do zagadnieñ
miejskich”196:

Urzêdnik musi wczuwaæ siê w ustawê, jaka istnieje i mo¿liwie dobrze j¹ wykonywaæ.
Niestety, w dziedzinie pierwszej – przepisów, mamy równie¿ wiele do zrobienia. Wyko-
nanie czêsto jest nie¿yciowe, b³êdne, formalistyczne, gdy¿ urzêdnik zbyt czêsto w³aœnie
nie w¿ywa siê w ideê, jaka przewodzi temu zagadnieniu197.

Prezydent Starzyñski zapewnia³:

Pragnê jak najgorêcej zrealizowaæ zasadê, któr¹ wypowiedzia³em do urzêdników w chwili
objêcia stanowiska prezydenta miasta, a mianowicie: my dla ludnoœci, a nie ludnoœæ dla
nas. Do tej zasady najwiêksze przywi¹zujê znaczenie, albowiem uwa¿am, ¿e z³y sto-
sunek aparatu miejskiego do ludnoœci jest przyczyn¹ pewnego zobojêtnienia mieszkañ-
ców do zagadnieñ miejskich.
Pocz¹tkowy okres mej pracy poœwiêciæ musia³em na poznawanie aparatu miejskiego
i ogó³u zagadnieñ miejskich. Teraz dopiero mam mo¿noœæ przyst¹piæ do realizacji tego
najwiêkszego zagadnienia, o którym mówiê: przekszta³cenie stosunku miasta do lud-
noœci – a w konsekwencji ludnoœci do miasta198.

Deklaracja „zbli¿enia organów miejskich do ludnoœci” i postulat „zaintereso-
wania mieszkañców ich miastem i jego zarz¹dzaniem” to nie jedyny sygna³ grun-
townej zmiany w podejœciu urzêdników do spo³ecznoœci warszawskiej199.

Niezmiernie wa¿nym przejawem myœlenia zarz¹du miejskiego w kategoriach
humanistycznych i socjalnych by³o zwiêkszenie dostêpnoœci nowoczesnych us³ug
komunalnych poprzez obni¿enie op³at. Mimo trudu wydobywania miasta z ol-
brzymiego deficytu bud¿etowego Starzyñski doprowadzi³ do obni¿enia o 18 proc.
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ceny filtrowanej wody bie¿¹cej – ceny za swobodne korzystanie z „cywilizacji
wodoci¹gu”200:

W zakresie op³at wodoci¹gowo-kanalizacyjnych ju¿ w grudniu 1935 r. obni¿ono op³aty
za po³¹czenie nieruchomoœci z sieci¹ miejsk¹, co mia³o du¿e znaczenie dla krañców
miasta. Op³aty za wodê i kana³y podano rewizji we wrzeœniu 1936 r., przy czym po-
wa¿niejsz¹ zni¿k¹ objêto odbiorców wody niekorzystaj¹cych z kana³ów, co dotyczy
g³ównie przedmieœæ Warszawy. Zdajemy sobie sprawê z potrzeby dalszej rewizji tych
op³at, wi¹¿e siê to jednak z ca³okszta³tem zagadnieñ finansów komunalnych201.

Wodoci¹gi i kanalizacja zaczyna³y docieraæ równie¿ na „przedmieœcia” prawo-
brze¿ne: na Bródno i Targówek, do Grochowa. Rewizji op³at kanalizacyjnych od
po³owy lat dwudziestych domaga³y siê bezskutecznie stronnictwa socjalistyczne.
Wœród zmniejszonych „cen p³aconych Miastu przez konsumentów” znalaz³y siê
op³aty za szalety miejskie:

Warszawa na pocz¹tku 1934 r. posiada³a ogó³em 15 szaletów publicznych, z czego
12 nadziemnych, zbudowanych jeszcze w latach przedwojennych i po wojnie i stano-
wi¹cych w swoim czasie równie¿ przedmiot koncesji zagranicznej obliczonej na zyski,
oraz 3 szalety miejskie, 1 nadziemny, a dwa podziemne, zbudowane w latach 1928–
–1939 kosztem 413 tys. z³. Od 1934 r. rozpoczê³a siê planowa akcja rozbudowy sieci
tych niezbêdnych w wielkim mieœcie urz¹dzeñ i w ci¹gu czterech lat zbudowano 9 pod-
ziemnych szaletów, 3 nadziemne oraz 11 pisuarów kosztem 396 tys. z³.
Op³aty za korzystanie z szaletów obni¿one zosta³y o po³owê z 20 na 10 gr., podobnie
jak op³aty za u¿ywanie umywalni z myd³em i rêcznikiem. Op³ata za u¿ywanie pisuarów
zosta³a zupe³nie zniesiona202.

Gajewski podaje identyczne szacunki: w 1938 r. ustêpów publicznych by³o
w Warszawie dwadzieœcia siedem. Wed³ug historyka, pierwszym „oczkiem” pod-
ziemnym, otwartym w 1930 r., mia³by byæ szalet na Krakowskim Przedmieœciu
u wylotu ulicy Bednarskiej203. Wymieniana przez Starzyñskiego w cytowanym frag-
mencie Rozwoju stolicy data (rok 1934) nie jest jedynie orientacyjna. Dopiero dwa
lata wczeœniej miasto sto³eczne przejê³o „oczka” z r¹k wielkiego kapita³u:

Dynamicznie rozwijaj¹cy siê Zak³ad Oczyszczania Miasta przej¹³ do eksploatacji ist-
niej¹ce w Warszawie szalety miejskie. Czêœæ z nich nale¿a³a do Francuskiego Towa-
rzystwa Szaletów Publicznych. W 1932 roku owe szalety zosta³y przekazane pod zarz¹d
s¹dowy, zaœ s¹d przekaza³ szalety w zarz¹dzanie ZOM-owi. Wyrok nie zakoñczy³ jednak
sporu, gdy¿ jak wynika z dokumentów z tamtych lat, jeszcze w 1936 roku, toczy³ siê
proces o odszkodowania204.

Chocia¿ „oczka” by³y zak³adane w Warszawie przez specjalistów z zagranicy
ju¿ od czasów prezydentury Starynkiewicza, koncesjonariusze w udostêpnieniu
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przechodniom klozetu, pisuaru czy umywalki upatrywali g³ównie korzyœci ro-
zumianych w kategoriach ekonomicznych, a nie sanitarnych. Na prze³omie 1937
i 1938 r. w szaletach miejskich zatrudnionych by³o w Warszawie „85 pracow-
ników: 82 fizycznych i 3 umys³owych”205. Dla porównania: kierownictwo Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji na prze³omie 1936 i 1937 r. zatrudnia³o 2632 osoby, w tym
2317 pracowników fizycznych („rzemieœlników i robotników”)206. Starzyñski po-
wiada³207:

[...] naczeln¹ zasad¹ wszystkich naszych poczynañ jest d¹¿enie do jak najszerszego
upowszechnienia urz¹dzeñ miejskich i udostêpnienia ich ca³ej ludnoœci zarówno po-
przez zni¿kê cen, jak i przede wszystkim poprzez rozszerzenie inwestycji miejskich oraz
szczególna troska o te wszystkie potrzeby szerokich warstw ludnoœci, które wchodz¹
w sk³ad zadañ Gminy i które Gmina ma mo¿noœæ zaspokajaæ. [...]
D¹¿enie do upowszechnienia korzystania przez wszystkich obywateli z us³ug miasta
³¹czy siê z akcj¹ wewnêtrzn¹, d¹¿¹c¹ do usprawnienia aparatu miejskiego, do lep-
szej technicznie obs³ugi obywatela, do usuwania wszelkich przerostów biurokratycz-
nych. [...]
Rozwój i rozszerzaj¹cy siê zasiêg prac miejskich wywo³uje te¿ coraz wiêksze zaintereso-
wanie siê ludnoœci zagadnieniami miasta. Z jednej strony to zainteresowanie wzmaga
siê wobec coraz bardziej odczuwanych potrzeb. Z drugiej – wiêksza intensywnoœæ
w zaspakajaniu jednych potrzeb powiêksza niecierpliwoœæ przy oczekiwaniu na zaspo-
kojenie innych208.

Pobudzanie ruchu budowlano-inwestycyjnego Starzyñski wymienia³ jako je-
den z priorytetów dzia³alnoœci w³adz Warszawy. Podstawowym argumentem za
potrzeb¹ takiego o¿ywienia sta³o siê „oczyszczanie”: istnienie 35 proc. nieru-
chomoœci niepod³¹czonych do sieci wodoci¹gowej i 65 proc. pozbawionych po-
³¹czeñ kanalizacyjnych, przyczyniaj¹ce siê do wci¹¿ nie doœæ zadowalaj¹cego stanu
estetycznego stolicy. Jeœli wierzyæ liczbom przytaczanym przez historyka, w pla-
nach inwestycyjnych na wodoci¹gi i kanalizacjê prezydent Stefan Starzyñski prze-
widywa³ drugie co do wielkoœci nak³ady (40 mln z³) po rozbudowie sieci komu-
nikacyjnej (ponad 57 mln)209. Odnoszê siê tutaj do czteroletniego planu inwesty-
cyjnego, którego opracowanie przed wyborami samorz¹dowymi w 1938 r. mia³o
przysporzyæ Starzyñskiemu g³osów wyborczych. Prezydent Warszawy by³ wszak¿e
wtedy ze swoj¹ postaw¹ kulturaln¹ i w swojej ca³oœciowej dzia³alnoœci zdecydo-
wanie politycznie osamotniony, atakowany zarówno przez narodowców, jak przez
komunistów, socjalistów, stronnictwa ¿ydowskie i w³asny „Ozonowy” obóz po-
lityczny.

Inwestycje mia³y byæ prowadzone po obu stronach Wis³y, zarówno w mieœcie
„górnym”, jak i na Powiœlu, terytorialnie zdefiniowanym szeroko – jako pas ci¹g-
n¹cy siê od stoków Cytadeli po stacjê pomp, „smoka Wiœlanego” na Czerniakowie.
Plan przyci¹gniêcia miasta do rzeki, „zwrócenia Warszawy twarz¹ do Wis³y”,
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zak³ada³ obulwarowanie brzegów, zagospodarowanie „dolnej” dzielnicy, przebicie
Wybrze¿a Koœciuszkowskiego w kierunku ¯oliborza, wykorzystanie naturalnego
piêkna skarpy210. Ró¿nicy poziomów w geologicznym usytuowaniu Warszawy Sta-
rzyñski nie uto¿samia³ z granic¹ spo³eczn¹: „czyste” miasto górne contra œmietni-
sko na dole. Ujrza³ w niej natomiast atrakcjê, ozdobê i krajobrazowy atut stolicy.
W postulatach Starzyñskiego na nowo okreœlony i odkrywany „dó³ Warszawy”
przestawa³ mieæ znaczenie stygmatyzuj¹ce dla to¿samoœci mieszkañców. Suges-
tywny obraz takiego zmieniaj¹cego siê na pozytywne „nacechowania” zawieraj¹
wspomnienia Stanis³awa Grzesiuka z przedwojennego Czerniakowa211. Warto zwró-
ciæ uwagê na to, ¿e Czerniaków w wyobra¿eniach Grzesiuka w³aœciwie nie wcho-
dzi w sk³ad miasta sto³ecznego Warszawy. Autor Boso, ale w ostrogach jest z „Do-
³u”, pisanego przezeñ z wielkiej litery212. Mieszkañcy „Do³u” przeciwstawiaj¹ sie-
bie „ludziom z miasta”, tym „w kapeluszach”, czyli frajerom, ciamciakom213. Na-
tomiast Irenka z ksi¹¿ki Kuncewiczowej uto¿samia Powiœle z prawdziwym ¿yciem
miasta. Na Powiœlu czuje siê najlepiej, bo im bardziej w dó³, „im ni¿ej, tym ludzie
wydaj¹ siê zrozumialsi i powietrze nareszcie coœ mówi o rzece, o wieczorze, dy-
mem drzewnym pachnie, bu³kami, nie benzyn¹”214. Tam widzi siê „naprawdê
œwiat”, a nie ludzki teatr.

Prezydent zbli¿a³ siê do celu dla Sokratesa Starynkiewicza nieosi¹galnego215.
Starzyñski przy tym niezwykle powa¿nie podchodzi³ do „oczyszczania” niedawnych
„przedmieœæ” czy zaniedbanych osiedli proletariackich. Poniewa¿ zaraz po uro-
dzeniu mieszka³ na ul. Dobrej, mawia³, ¿e jest „synem Powiœla”. St¹d Julian Kulski
za premierem Sk³adkowskim nazywa go w swoich wspomnieniach „prezydentem
przedmieœæ”216. W obecnoœci dziennikarzy Starzyñski oœwiadczy³ w 1934 r.:

[...] ³atwo odtworzyæ stosunek mój do przedmieœæ – i stwierdziæ, ¿e Warszawa dla mnie
to nie jest jedynie centrum i ¿e potrzeby przedmieœæ s¹ mi równie bliskie, jak potrzeby
centrum Warszawy, którymi rzecz prosta tak¿e zajmowaæ siê bêdê217.

Pocz¹tek wa¿nym pracom da³ jednak równie¿ w œródmiejskiej czêœci miasta.
Starzyñski zmierza³ do przywrócenia blasku i charakteru „porz¹dnej” dzielnicy
Staremu Miastu, czego poœwiadczeniem by³o zainicjowanie odrestaurowania sie-
demnastowiecznych domów mieszczañskich, odpowiednie wyeksponowanie Zam-
ku Królewskiego i rekonstrukcja dawnych murów obronnych. W XIX w. Barbakan
zosta³ powa¿nie „naruszony” przez chaotyczn¹ rozbudowê podupadaj¹cej Sta-
rówki. Kamienice „zeszpecono nadbudówkami w sposób wrêcz barbarzyñski”218.
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Prezydent wizytowa³ porz¹dkowane stopniowo dzielnice: Marymont, Buraków,
Pow¹zki, Ochotê, Wolê i Ko³o, a¿eby w terenie osobiœcie „zbadaæ stan robót pro-
wadzonych przez miasto”. Starzyñski zaleca³ pracownikom swojego Biura Prasowego,
zamiast szerzenia propagandy lub tworzenia pozytywnego wizerunku urzêdników
oraz robotników miejskich, organizowanie podobnych „inspekcji” terenowych dla
dziennikarzy. Takie „wycieczki prasowe” mia³y s³u¿yæ równie¿ œledzeniu ad oculos
bie¿¹cych zmian w kulturze sanitarnej. Czes³aw Nusbaum relacjonuje:

Wycieczki organizowano autobusami np. do Elektrowni, Gazowni, Wodoci¹gów i Ka-
nalizacji, Zak³adu Oczyszczania Miasta, szpitali (nowych pawilonów), [...] nowych
zieleñców, ogrodów itp. Zebranym dziennikarzom informacji udzielali kierownicy wy-
dzia³ów i przedsiêbiorstw. [...] Dla przyk³adu, przytoczê rozmowê dyrektora Zak³adu
Oczyszczania Miasta z dwoma czy trzema dziennikarzami, gdzie szczegó³owo omówio-
ne zosta³y trudne warunki pracy oczyszczania miasta, szczególnie w zimie, kiedy sterty
œniegu uk³adane wzd³u¿ ulic utrudnia³y komunikacjê219.

Starzyñski osobiœcie dogl¹da³ zasypywania glinianek, których na Woli wci¹¿
nie brakowa³o, i osuszania domów mieszkalnych, uk³adania chodników, torów
tramwajowych, rur wodoci¹gowych i kanalizacyjnych220. „Generalny porz¹dek”,
odwilgocenie i toaleta sta³y siê w tym okresie synonimami lub, jeœli wolno tak to
uj¹æ, wzajemnymi nastêpstwami. Zmiany „wydarzaj¹ce siê” na przedmiejskim
Grochowie wspomina in¿ynier Pakalski:

Przyk³adowo przy ulicy Podskarbiñskiej w grudniu 1938 roku uruchomiono taki nowy
bazar na terenie wyciêtym z targowiska koñskiego. Wydzielono prostok¹tny teren,
odgrodzono od koni pe³nym parkanem drewnianym, wy³o¿ono nawierzchniê jezdn¹
z kamienia polnego, a piesz¹ z p³yt betonowych. Zainstalowano oœwietlenie i bie¿¹c¹
wodê, ustawiono murowany budynek z WC i pomieszczeniem administracyjnym221.

Starzyñski stale przypatrywa³ siê municypalnym robotom „systemowym”, tech-
nologicznie „zintegrowanym”, na miejscu zabezpieczaj¹c je przed „magistrackim”
chaosem i dezorganizacj¹. Zak³adanie kanalizacji i wodoci¹gu, jak zaznacza³ Mo-
raczewski, poci¹ga³o za sob¹ budowê ulic b¹dŸ arterii, k³adzenie ulepszonych
nawierzchni222. Jedna z pierwszych, najpilniejszych decyzji Starzyñskiego z 1934 r.
dotyczy³a likwidacji typowo wiejskich dróg, utwardzenia nawierzchni trzydziestu
ulic „na ró¿nych przedmieœciach Warszawy”:

S¹ to wszystko ulice zamieszka³e i uczêszczane, a niezabrukowane zupe³nie i stano-
wi¹ce bajora b³otniste nie tylko w czasie dni deszczowych, ale nawet w czasie lata223.

Do pracy Starzyñski przyst¹pi³ wœród bajorek, w jakie zamieniaj¹ siê nieutwar-
dzone osiedlowe ulice. Pracê cywilizacyjn¹ rozpocz¹³ wiêc dok³adnie tam, gdzie
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wed³ug Andrzeja Mencwela do dzisiaj na naszych oczach ulega zdemaskowaniu
historia polskich dwudziestowiecznych zaniedbañ. Nale¿y tu wyjaœniæ, ¿e w opinii
historyka idei osiedlowe uliczki s¹ œwiadectwami pokutuj¹cego wci¹¿ wyrzekania
siê myœli pañstwowej i odpowiedzialnoœci obywatelskiej, warunkuj¹cego prze-
trwanie spo³eczeñstwa pod dyktatur¹ komunistyczn¹. We wstêpie do swojego
studium postaw polskich Mencwel barwnie opisuje uliczkê na w³asnym osiedlu,
na której b³oto stanowi g³ówny element pejza¿u, chlupie i zalega dos³ownie wszê-
dzie. Mencwel pisze:

Kiedy w szary, przedwiosenny poranek stajê w oknie i widzê, jak wci¹¿ zdobywa teren,
zaczynam podejrzewaæ, ¿e nie jest to zwyk³e b³oto naturalne, lecz niezwyk³a substancja
metafizyczna. Ja wiem, ¿e Polska na ogó³ piêknie siê kojarzy – jak nie Wawel i Jasna
Góra, to chocia¿ wierzby i bociany. Mnie natomiast kojarzy siê z b³otem, a jego nieod-
parta moc sta³a siê moj¹ obsesj¹224.

Starzyñski zawczasu próbowa³ za pomoc¹ wzorowej infrastruktury komunal-
nej wesprzeæ wy³¹cznie skojarzenia chwalebne.

Jednak przyspieszenie w latach trzydziestych procesu urbanizacji i zbrojenia
„podmiejskich ogrodów” nie oznacza³o przemilczania deficytu terenów zielonych,
spowodowanego ekstensywn¹ rozbudow¹ miasta pó³ wieku wstecz. Nie wi¹za³o
siê z pozbawieniem Warszawy „zieleñców” i œwie¿ego powietrza, „zapachu ³¹ki”
czy „woni ogrodów”. Z t¹ tylko zmian¹, ¿e zieleñ podmiejsk¹ zast¹pi³a „przyroda
miejska”, œwiadomie pielêgnowana przez lokatorów i s³u¿by municypalne. Jak
ujmuje to varsavianista Marian Gajewski: „by³ to okres przejœcia od «ogrodnictwa»
do «architektury zieleni miejskiej»”225. Nie jest legend¹ miejsk¹ ani ¿artem to, ¿e
Starzyñski wytrwale prowadzi³ obmyœlon¹ przez Tadeusza Przypkowskiego akcjê
sadzenia drzew i krzewów, obsadzania latarni winem szybko pn¹cym oraz ukwie-
cania domów i ulic. Powierzchnia zieleni na jednego mieszkañca wzros³a cztero-
krotnie. W odezwie Komitetu Wykonawczego „Ukwiecenia Warszawy” do war-
szawian, wydanej na nieco ponad dwa lata przed wybuchem drugiej wojny œwiato-
wej, mo¿na przeczytaæ:

Od was, obywatele, od was, mieszkañcy miast, wy³¹cznie zale¿y, aby otwory okien
i kraty balkonów nie zia³y pustk¹, aby na tle szarych murów zajaœnia³a zieleñ i ro-
ziskrzy³y siê kwiaty. Od was zale¿y, aby nu¿¹c¹ jednostajn¹ perspektywê ulic w barwny
ogród zamieniæ226.

Szczególnie równie¿ zaabsorbowa³o prezydenta za³o¿enie du¿ego parku na
„robociarskiej” Woli:

Dot¹d prawie ma³o kto wie, ¿e prezydent Starzyñski w przebraniu robociarza poszed³
w dniu otwarcia na festyn, tañczy³ i rozmawia³, chc¹c zorientowaæ siê w potrzebach
dzielnicy227.
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Specjalna komisja, Komitet Wykonawczy „Ukwiecenia Warszawy”, przyzna-
wa³a nagrody mieszkañcom stolicy za najlepiej udekorowane roœlinnoœci¹ balkony
i okna. Nagrody prezydent uroczyœcie wrêcza³ zwyciêzcom konkursu na Ratuszu
w sali galowej. Udowodni³ te¿, ¿e kulturê du¿ego miasta wspó³tworz¹ nawet,
zdawa³oby siê, detale takie jak kolorystyka je¿d¿¹cych po nim ciê¿arówek. Chc¹c
oszczêdziæ miastu zbyt wielu szaroœci, prezydent zainicjowa³ doroczny konkurs na
„najefektowniejszy plastycznie ciê¿arowy samochód dostawczy”228. W³aœciciel wo-
zu, który wygrywa³ publiczny plebiscyt, w nagrodê otrzymywa³ od miasta solidn¹
premiê. In¿ynier Jan Rossman zapisa³, ¿e zastêpca dyrektora ZOM-u opowiedzia³
mu kiedyœ z przejêciem, co zaprz¹ta³o uwagê prezydenta Warszawy jad¹cego
samochodem podczas intensywnego bombardowania lotniczego. Ze spokojem
w g³osie Starzyñski mówi³ wtedy o w³asnym ogródku na Mokotowie, „piêknych,
wspaniale kwitn¹cych ró¿ach”229.

Jeœli wspó³pracownikom Lindleyów i Starynkiewicza wskutek sprzeciwu w³aœ-
cicieli nieruchomoœci nie uda³o siê po³¹czyæ prac zbrojeniowych z unowoczeœ-
nieniem uk³adu warszawskich ulic, Starzyñski przed³u¿enie ulicy Marsza³kowskiej
przez Ogród Saski zapowiada³ ju¿ w imieniu mieszkañców miasta. Nie obawiaj¹c
siê groŸnych spo³ecznych protestów ani nie przewiduj¹c takich pertraktacji, na
jakie skazany by³ Lindey w przypadku zablokowania robót kanalizacyjnych w po-
bli¿u Placu Bankowego przez posesjonata, planowa³ wyw³aszczanie w³aœcicieli
gruntów za rekompensat¹ w postaci obligacji d³ugoterminowych230. Stopniowa
komunalizacja oznacza³a równie¿ pocz¹tek „wyw³aszczenia” w sferze spo³ecznej
wyobraŸni. Zawsze przedtem nastawieni na zabezpieczanie nie bez trudu gro-
madzonego maj¹tku przed „obc¹” w³adz¹, z jak¹ nale¿a³o odpowiednio negocjo-
waæ, „posesjonaci” niechêtnie przekazywali grunty polskiemu rz¹dowi. Co wiêcej,
interesy prywatnej w³asnoœci nieruchomej zosta³y w miêdzywojennej Polsce za-
bezpieczone ustawowo i s¹downie. Adam Szczypiorski pisa³:

W latach gospodarki samorz¹dowej wiêkszoœæ Rady Miejskiej nie mia³a zrozumienia
dla ogólnego interesu miasta w dziedzinie powiêkszenia zasobu terenów w dyspozycji
Gminy Warszawskiej. Aby prowadziæ racjonaln¹ rozbudowê miasta, Samorz¹d powinien
by³ posiadaæ przynajmniej 35 proc. ogólnej powierzchni miasta, a posiada³ zaledwie
oko³o 4 proc.231

Szczêœcie dla „tamtej Warszawy”, ¿e Starzyñski, chocia¿ nie lubiany, potrafi³
przemówiæ do wra¿liwoœci spo³ecznej elity. Niektórzy prywatni w³aœciciele od-
dawali miastu grunty pod ulice, kana³y i chodniki nieodp³atnie (ogó³em przesz³o
dwieœcie hektarów), co za prezydentury Drzewieckiego czy S³omiñskiego by³oby
wprost nie do pomyœlenia. Powierzchnia gruntów nale¿¹cych do miasta sto³ecz-
nego Warszawy w drugiej po³owie lat trzydziestych podwoi³a siê. Wzros³a do
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oœmiu procent obszaru miejskiego, miasto zakupi³o za prezydentury Starzyñskie-
go ³¹cznie ponad tysi¹c hektarów gruntów232.

Starzyñski pokaza³, ¿e wyburzanie ruder w celu likwidacji dziewiêtnastowiecz-
nej zabudowy „w z¹bek”, komunalizacja gruntów i œmia³e „przebijanie”, rozcina-
nie miasta wygodnymi arteriami nie s³u¿y jego oszpeceniu, lecz „rozprzestrze-
nianiu” i w rezultacie „przewietrzaniu”, oczyszczaniu osmosfery233. Wymiana studni
i rynsztoków na podziemn¹ sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹, „dotlenianie” mia-
sta przez wydzielenie nowych terenów pod zadrzewienie czy ukwiecenie, podob-
nie jak poprawa warunków ruchu drogowego poprzez usuwanie budowlanych
zawalidróg wpisywa³y siê w szeroko pojêty program likwidacji. Pod tytu³em Li-
kwidacja miasta, wyzywaj¹cym czy prima facie demagogicznym, na prze³omie 1933
i 1934 r. ukaza³a siê w Wilnie w serii „Odrodzenie Cywilizacji” broszura Sta-
nis³awa Szantera234. Na tê naukow¹ publikacjê trafi³ gdzieœ Starzyñski, a koncep-
cjami socjologiczno-urbanistycznymi m³odego badacza zainteresowa³ siê tak g³ê-
boko, ¿e zamierza³ zatrudniæ go w charakterze osobistego „doradcy do spraw
socjologii miasta”. Nale¿y zaraz wyjaœniæ, ¿e za wydawnicz¹ prowokacjê z rzeko-
mymi zapêdami burzycielskimi (likwidacji miast!) odpowiada³ nie autor, ale czuj-
na wileñska cenzura, która zareagowa³a nerwowo i wykaza³a daleko posuniêt¹
troskê o bezpieczeñstwo pañstwa, spodziewaj¹c siê, ¿e ujawnione w broszurze
informacje zostan¹ wykorzystane przez wywiad wrogiego mocarstwa. Pierwotnie
ksi¹¿eczka nosi³a bowiem tytu³ Likwifikacja miast. Szaleñczo brzmi¹ca „likwidacja”
sta³a siê oto mask¹ dla „rozp³ynnienia”, „rozprzestrzenienia”, „przerzedzenia” (od
³aciñskiego s³owa liquo „roztopiæ, klarowaæ, oczyszczaæ”). Trudno powiedzieæ,
a¿eby Szanter umyœlnie naruszy³ czy odkry³ jak¹œ wa¿n¹ tajemnicê rz¹du. Rzecz
w tym, ¿e odwa¿y³ siê wypowiedzieæ oczywist¹ myœl, i¿ w miastach strategiczne
zak³ady przemys³owe powinny byæ rozmieszczone od siebie w znacznej odleg³oœci
w strefie podmiejskiej, zarówno ze wzglêdu na higienê publiczn¹ („miejskie po-
wietrze”), mo¿liwoœæ dania zarobku zubo¿a³ej ludnoœci przedmieœæ i wsi podmiej-
skich, jak te¿ – w tym cenzura nie pomyli³a siê – z uwagi na cele obronne,
utrudnianie zniszczeñ w razie wojny.

W Warszawie tymczasem istnia³y dzielnice robotnicze, jednak¿e nie wykszta³-
ci³y siê wyizolowane „cyrku³y” przemys³owe. Nie wydzieli³y siê bliŸniaczo podob-
ne industry zones, jak dzisiaj okreœli³yby je znaki drogowe umieszczane przy zacho-
dnioeuropejskich autostradach, zbiegaj¹cych siê na obrze¿ach czy obwodnicach
miasta235. Pakalski wspomina:

Wprawdzie g³ówne skupiska zak³adów przemys³owych znajdowa³y siê na Woli, Powiœlu
i Grochowie i tam mieœci³y siê najwiêksze fabryki, ale te same dzielnice stanowi³y
równie¿ skupiska mieszkaniowe. We wszystkich pozosta³ych istnia³ rozrzucony prze-
mys³, przemieszany z innymi funkcjami miejskimi. I tak Aleje Jerozolimskie rozpo-
czyna³y siê od Nowego Œwiatu jako reprezentacyjna arteria sto³ecznego centrum, a koñ-
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czy³y siê przy placu Zawiszy jako typowa ulica przemys³owa. Nawet na ca³ej d³ugoœci
Marsza³kowskiej traktowanej jako g³ówna arteria miasta rozsiany by³ w podwórzach
drobny przemys³, a pomiêdzy placami Zbawiciela i Unii Lubelskiej zlokalizowany by³
du¿y zak³ad chemiczno-farmaceutyczny „Motor” z murowanym, wysokim parkanem od
strony ulicy. [...] Powiœle wraz z bliskim Czerniakowem odcina³o centrum miasta od
Wis³y pasmem przemys³u rozmieszczonego od ul. Sanguszki a¿ po Che³msk¹236.

W Warszawie wadliwe rozmieszczenie smrodliwego przemys³u wzglêdem dziel-
nic mieszkaniowych i „urzêdniczych” by³o przejawem bardziej ogólnej tendencji,
któr¹ Stefan Starzyñski nazywa³ kongesti¹, olbrzymim „zagêszczeniem”. Ubo-
lewa³, ¿e w stolicy „struktura przestrzenna oparta jest na kongestii, a nie na
aglomeracji”237. Niski poziom likwifikacji, z którym prezydent próbowa³ uporaæ
siê, m.in. zamykaj¹c star¹ gazowniê (zak³ad przemys³owy) przy Ludnej na Po-
wiœlu, powodowa³ oczywiœcie zwiêkszenie zanieczyszczenia miasta py³em, dymem
i wyziewami. Ulicznymi rynsztokami, pomijaj¹c ju¿ ohydne nieczystoœci z pod-
wórzy, sp³ywa³y œcieki przemys³owe.

Udane „zlikwidowanie” rynsztoków i wprowadzenie funkcjonalnego podzia³u
przestrzeni Warszawy oznacza³oby dog³êbne przewietrzenie stolicy, wykonanie
w istocie roboty Empedoklesowej. Empedokles by³ myœlicielem i eskulapem, któ-
ry, jak dowiedzia³em siê odwiedziwszy ruiny w Agrigento na Sycylii, wpuœci³ do
staro¿ytnego greckiego miasta œwie¿e powietrze. Akragas, jak w staro¿ytnoœci
nazywano miasto, zosta³o „uzdrowotnione” po tym, jak „innowator” kaza³ wy-
dr¹¿yæ szczelinê w ska³ach w¹wozu przedzielaj¹cego dwa miejskie wzgórza, dziêki
czemu okoliczne bagna osuszy³ wiatr wiej¹cy z pó³nocy.

W Warszawie w okresie rz¹dów Stefana Starzyñskiego, a¿eby „rozp³ynniæ”
dzielnicê rozdzielaj¹c¹ Œródmieœcie od ¯oliborza, po³¹czyæ „Piêkny Brzeg Miasta”
z centrum czy te¿, jak wola³by Stanis³aw Szwalbe, w³¹czyæ osiedla ¿oliborskie
WSM „do ca³oœci sto³ecznego zespo³u miejskiego”, przebito z powodzeniem now¹
szerok¹ ulicê przez zagêszczon¹ zabudowê Nalewek:

[...] w owym czasie tego rodzaju zamierzenia bywa³y rzadkoœci¹ nawet w du¿ych mi-
astach Europy. Dla realizacji przebicia wykupiono 8 posesji o powierzchni 17.018 m2 za
4.484.000 z³. Zburzono 48 budynków o kubaturze 81.324 m2, delo¿uj¹c 1890 mieszkañ-
ców z 793 izb i usuwaj¹c dziesi¹tki warsztatów i sklepów238.

Za rz¹dów tymczasowego prezydenta przeprowadzono równie¿ Alejê Nie-
podleg³oœci i Alejê Waszyngtona239. Uporz¹dkowano g³ówne trasy wylotowe z mi-
asta, m.in.: ulicê Wolsk¹, Marymonck¹, Grochowsk¹ czy Pu³awsk¹. Rezultaty
„przebicia” i „przewietrzenia” miasta oraz zabezpieczenia „arterii wypadowych”
zaznaczaj¹ siê nie tylko w sprawozdaniach Starzyñskiego i pomiarach zmoder-
nizowanych dróg, lecz tak¿e w zapiskach poczynionych z „dystansu spacerowi-
cza”. W latach dwudziestych, co przyzna³ Jan Lechoñ, takie przemierzanie War-
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szawy by³o nie³atwe do wykonania bez wpadania w brudne ka³u¿e, nawdychania
siê smrodów, „zaduchu wielkomiejskiego”:

[...] nawet bardzo inteligentni i ¿ywi tak przyzwyczaili siê uwa¿aæ codzienny spacer
jedn¹ z trzech ulic: Krakowskim, Marsza³kowsk¹ lub Mazowieck¹, ¿e na myœl by im nie
przysz³o wybraæ siê na Ko³o lub Grochów, w przekonaniu zreszt¹, ¿e jak parê lat temu,
zobacz¹ tam nêdzne drewniaki i bêd¹ brnêli po b³ocie. Otó¿, aby obj¹æ jednym spoj-
rzeniem ogrom dokonanego tymi laty dzie³a, zdaæ sobie sprawê z tego, czym jest
dzisiejsza Warszawa – trzeba, jak mnie to by³o dane, bo przyznajê siê, ¿e sam bym nie
wpad³ na ten pomys³, wjechaæ do Warszawy wszystkimi kolejno rogatkami, z ka¿dej
strony nowo brukowan¹ szerok¹ ulic¹ wzd³u¿ kwietników, wœród wszêdzie nowo budu-
j¹cych siê lub choæby nowo otynkowanych domów, ulicami, z których przys³owiowy
i tak opiewany przez naszych pisarzy brud i zaduch wielkomiejski ustêpuj¹ coraz bar-
dziej, gonione przez œwie¿y powiew id¹cy od kwiatów i zieleni. Trzeba przypomnieæ
sobie, czym by³ przed paru laty wjazd przez rogatkê wolsk¹, aby oceniæ, czym jest dzisiaj
ta bardzo jeszcze uboga, ale z ka¿dym dniem o ile¿ czystsza, szlachetniejsza, przychyl-
niejsza swym mieszkañcom dzielnica, ozdobiona przez nowo za³o¿ony œliczny park
z pomnikiem Sowiñskiego, doskona³ym dzie³em Breyera240.

Dopiero pod tymczasowym zarz¹dem Warszawy w drugiej po³owie lat trzy-
dziestych, wychyliwszy nos poza kilka œródmiejskich ulic, Lechoñ nieœmia³o móg³-
by porównaæ siebie z Benjaminowskim „przechodniem”. Nowo brukowane ulice
w kwiatach, otynkowane domy, miejskie parki sta³y siê wdziêcznym „przedmio-
tem poezji lirycznej”241. Neutralizowa³a czy równowa¿y³a ta „lirycznoœæ” miasta
wci¹¿ jednak aktualny, „dziewiêtnastowieczny” widok ch³opskich furmanek czy
„bruku zalepionego nawozem” koni podmiejskich badylarzy242. Najpewniej z tego
samego powodu, dla którego poeta Lechoñ wjecha³ do Warszawy kolejno wszyst-
kimi dwudziestowiecznymi arteriami, bohater historii codziennej pisanej przez
Kuncewiczow¹ dla warszawskiej rozg³oœni radiowej „ci¹ga po spacerach” ma³-
¿onkê a¿ na Grochów, Mokotów czy Ochotê, „gdzie jaka nowa ulica powstaje,
gdzie co zbudowali, naprostowali, gdzie drzew albo kwiatów nasadzili”243.

Tylko w roku 1935 w ramach przygotowania miasta do budowy dróg, „arterii
wypadowych” i wype³nienia „miejsc urbanistycznych rezerw” rozebrano z urzê-
dowego nakazu sto czterdzieœci obiektów powoduj¹cych urbanizacyjny niepo-
rz¹dek, w swojej architekturze i estetyce ur¹gaj¹cych metropolii, przy tym utrud-
niaj¹cych ruch uliczny i „zawalaj¹cych” ulice244. Szpetne rudery, parterowe domy
od frontu dotrwa³y w takiej „rezerwie” do czasów Starzyñskiego nie tylko na
samych przedmieœciach i „poboczach”. Pierwszorzêdna ulica Œwiêtokrzyska, choæ
na g³ównym odcinku zdobi³y j¹ solidne i reprezentacyjne kamienice, zaczyna³a siê
niemal na progu chêdogiej cha³upy i prowadzi³a do niskich baraków przy ulicy
Bagno, w stronê Pociejowa, bazaru „zaba³aganionego” proporcjonalnie do tamtej-
szej zabudowy:
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[...] Œwiêtokrzyska rozpoczyna³a siê od Nowego Œwiatu, a miejsce to by³o wyj¹tkowo
podle zabudowane. Przy Nowym Œwiecie po stronie parzystej na wprost Œwiêtokrzyskiej
sta³a zwyk³a parterowa cha³upa, tyle ¿e ze sklepami od frontu, a obie strony Œwiêto-
krzyskiej zajmowa³y 1-o piêtrowe bardzo byle jakie stare domy. Dopiero bli¿ej Czac-
kiego wystrzeliwa³a w górê pierwsza wysoka kamienica i st¹d by³o ju¿ coraz lepiej a¿
do Marsza³kowskiej, ale tu¿ za ni¹ na naro¿niku znów jednopiêtrowa rudera rozebrana
dopiero latem 1939 roku. I tak a¿ po Bagno, gdzie koñczy³a siê Œwiêtokrzyska245.

Przygotowywanie placów budowy, „rozluŸnianie” architektury stolicy „w dro-
dze wyburzania bezwartoœciowych wtrêtów” z XIX i pocz¹tku XX w. trwa³o pra-
wie do samego koñca, a¿ po „zag³adê”246. Najlepiej œwiadczy o tym zlikwidowanie
architektonicznego „z¹bka” na naro¿niku Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej do-
piero póŸnym latem 1939 r. Nie dziw wiêc, ¿e tu¿ przed wkroczeniem wojsk
niemieckich do Polski in¿ynier Janczewski otrzyma³ zlecenie na budowê kluczo-
wych instalacji kanalizacyjnych dla Warszawy prawobrze¿nej w rejonie ulic Z¹b-
kowskiej, Kawêczyñskiej i Otwockiej247. Nawet podczas okupacji prowadzono na
Pradze niektóre z zaplanowanych robót kanalizacyjnych. W po³owie roku 1940
brygadzie zajmuj¹cej siê przede wszystkim odbudow¹ „sieci” ze zniszczeñ wojen-
nych zlecono skanalizowanie m.in. ulic Szwedzkiej i Stalowej. Jak przypomina
in¿ynier Janczewski:

Dla realizacji tej budowy zosta³y zgromadzone znaczne iloœci materia³ów tu¿ przed
wojn¹, obecnie plan ten podtrzymano. Dla tej te¿ inwestycji zaistnia³a potrzeba za-
anga¿owania oko³o czterystu pracowników. Wieœæ o tym rozesz³a siê b³yskawicznie.
Zaczêli siê zg³aszaæ kandydaci do pracy, wœród których by³o wielu ¿o³nierzy, moich
towarzyszy broni248.

Tak przedstawia siê ogólne t³o historii stolicy pod rz¹dami Stefana Starzyñskiego.
W nastêpnym podrozdziale skupiê siê na faktach maj¹cych znaczenie dla

kluczowego etapu komunalizacji oczyszczania Warszawy: przemianach statuto-
wych w Filtrach i za³o¿eniu ZOM-u. Wychodzê od spostrze¿enia, ¿e jeszcze przed
pocz¹tkiem kadencji Stefana Starzyñskiego kanalizacja ogólnosp³awna, niebez-
pieczna innowacja, inkryminowana o sterowanie z zewn¹trz przez „obcych”,
„¯ydów” b¹dŸ niedouczonych in¿ynierów z Zachodu, przekszta³ci³a siê w przed-
siêbiorstwo bêd¹ce lokalnym, „swoim” zak³adem u¿ytecznoœci publicznej, sku-
tecznie releguj¹cym nieczystoœæ fizyczn¹ z powierzchni miasta249. Kszta³towanie
siê takiej sfery „us³ug dla ludnoœci” charakteryzuje spo³ecznoœci poddane unowo-
czeœnieniu, grupy wydostaj¹ce siê spod pancerza „¿elaznych kategorii myœlo-
wych”, o „poluzowanej” klasyfikacji, przyzwalaj¹ce na utowarowienie codzien-
nego doœwiadczenia, w tym zw³aszcza w sferze kultury sanitarnej, zmieniaj¹cej
siê pod wp³ywem nowych sprzêtów i mechanizacji250.
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Oczyszczanie przedsiêbiorcze

Psychoanaliza ustali³a specyficzny, nieuœwiadamiany zwi¹zek ³¹cz¹cy ekskrementy
z pieniêdzmi w kulturze mieszczañskiej Europy Zachodniej. Nie ma tu miejsca
na sprawdzenie, czy i w jakim zakresie nadwiœlañscy przeciwnicy nowoczesnego
oczyszczania Warszawy, urzêdnicy Drugiej Rzeczypospolitej i w³aœcicieli nieru-
chomoœci opóŸniaj¹cych spo³eczn¹ asymilacjê urz¹dzeñ sanitarnych reprezento-
wali „charakter analny”.

W Mieæ czy byæ Erich Fromm wyjaœnia, ¿e psychoanalityczne pojêcie charakteru analnego dotyczy
osób kieruj¹cych wiêkszoœæ energii ¿yciowej na posiadanie, gromadzenie rzeczy materialnych, oszczê-
dzanie. „Istotnym aspektem freudowskiej koncepcji jest – uzasadniony mnogoœci¹ przyk³adów –
symboliczny zwi¹zek miêdzy pieniêdzmi a ka³em: z³otem i brudem. Pojêcie charakteru analnego jako
charakteru jednostki nie osi¹gaj¹cej dojrza³oœci, zawiera w istocie surow¹ krytykê mieszczañskiego
spo³eczeñstwa XIX wieku, w którym cechy tego¿ charakteru tworzy³y obowi¹zuj¹ce normy mo-
ralne i uwa¿ane by³y za wyraz «ludzkiej natury». Freudowskie zrównanie pieni¹dze = ka³ zak³ada,
wprawdzie niejawnie i zapewne nieœwiadomie, krytykê funkcjonowania spo³eczeñstwa mieszczañ-
skiego oraz jego ¿¹dzy posiadania i mo¿e byæ zestawione z Marksowsk¹ analiz¹ pieni¹dza z Rêko-
pisów ekonomiczno-filozoficznych z 1844 r.”251.

Psychospo³eczny profil dziewiêtnastowiecznego kapitalisty Jana Blocha, auto-
ra paszkwilu na kanalizacjê angielsk¹, czy proboszcza Nowakowskiego z parafii
Zbawiciela, w negocjacjach z mianowanym prezydentem Starzyñskim uparcie
przedk³adaj¹cego „higienê ducha” nad higienê miasta, mo¿na by poddaæ analizie
w innym miejscu. Tutaj chcia³bym wydobyæ fakt, ¿e w pierwszej po³owie XX w.
magistrackie „analne charaktery” uprzytomni³y sobie, ¿e komunalne oczyszczanie
nie stwarza zagro¿enia dla zgromadzonych „rzeczy materialnych”. Przeciwnie, na
nowoczesnej kanalizacji w Warszawie, nawet mimo inflacji i powojennego chao-
su, mo¿na nie tyle straciæ, ile zyskaæ. Zamiast opieraæ przed odprowadzaniem ka³u
do kanalizacji op³aca siê t¹ spraw¹ „obracaæ”, „zagraæ” niczym umocnion¹ walut¹.
Przedsiêbiorcze podejœcie w sferze usuwania nieczystoœci z miasta zosta³o uczy-
nione „drug¹ po³ow¹ koniecznego oszustwa”, na którym, wed³ug Mary Douglas,
„musi opieraæ siê spo³eczeñstwo”252.

Warszawskim oczyszczaniem zagospodarowano zgodnie z regu³ami przy-
jêtymi w pozosta³ych dziedzinach administracji stolicy i ¿ycia publicznego. Wy-
budowanie szóstej grupy filtrów, oddanych do u¿ytku w drugiej po³owie 1926 r.
oznacza³o poza „triumfem” kranu i sp³uczki formalne zakoñczenie realizacji pro-
jektu oczyszczenia Warszawy z nieczystoœci fizycznej opracowanego przez Lind-
leya. Marian Marek Drozdowski ujmuje ten fakt w aspekcie produkcyjnym: „W 1926
roku wodoci¹gi warszawskie osi¹gnê³y projektowan¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ dziêki
oddaniu do eksploatacji grupy filtrów powolnych”253. Jednak epokowa inwestycja,
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której plan wyznaczy³ gospodarz-wizjoner Starynkiewicz, w okresie polityki de-
ficytowej nie przynosi³a spo³ecznoœci Warszawy ulgi i doœæ satysfakcji. Dzia³alnoœæ
wodoci¹gów i kanalizacji „up³ywa³a pod znakiem zaspakajania tylko najg³ówniej-
szych potrzeb dnia”254. Korzystano z Filtrów w ten sam „prowizoryczny” sposób,
co z mo¿liwoœci urbanizacyjnych. System wodoci¹gowo-kanalizacyjny eksploato-
wano ponad stan, wyci¹gano zeñ jak najwiêksze korzyœci dla posesji bez nowych
nak³adów inwestycyjnych, napraw i kontroli. Jeœli przyj¹æ tok rozumowania Kon-
stantego Krzeczkowskiego, nasunie siê wnet stwierdzenie, ¿e sto³ecznym syste-
mem oczyszczania gospodarowano w latach dwudziestych – przed nastaniem
„komisariatu” Starzyñskiego – w sposób najbardziej charakterystyczny dla Polski
pozostaj¹cej „krajem domu koszarowego, który nie przeby³ jeszcze ca³ej swej
zwyk³ej drogi”255. W dziedzinie stosowania technologii oczyszczania komunal-
nego upatrywano wiêc nie tyle czystoœci fizycznej, ile poszukiwano zysku. Stale
zwiêkszano tzw. sieæ rozbiorcz¹ (kana³ów drugorzêdnych i lokalnych), a¿eby „cy-
wilizacj¹ wodoci¹gu” obj¹æ nowe dzielnice, ale przy tym nie konserwowano rur
zainstalowanych pod koniec XIX w.256 W efekcie mieszkañcy stolicy narzekali na
spadek ciœnienia wody, przerwy w dostawach „gêsiego wina”, przeciekanie rur
magistralnych, awarie przy³¹czeñ, przykre wyziewy z otworów odp³ywowych i us-
terki urz¹dzeñ domowych. W starych kamienicach w zlewach „gotowa³o siê coœ
ci¹gle”. Z powodu pozatykania rur „z ni¿szych piêter wraca³y pomyje”257.

Zwa¿ywszy na opisan¹ tu niewystarczalnoœæ warszawskich urz¹dzeñ wodo-
ci¹gowych i kanalizacyjnych w okresie miêdzywojennym, poj¹³em sens przyzwy-
czajeñ mojej prababci, urodzonej w pierwszej dekadzie XX w., która w kuchni do
koñca ¿ycia trzyma³a wiadro z czyst¹ wod¹ na wypadek awarii („suchego kranu”),
codziennie tê rezerwê „czystej” wody odœwie¿aj¹c. Jeszcze za mojej najdalszej
pamiêci, wiêc w po³owie lat osiemdziesi¹tych XX w., nie by³a to wiêc gospodarska
zapobiegliwoœæ powodowana jedynie praktyczn¹ reakcj¹ na niedostateczny po-
ziom konserwacji sieci miejskiej w Polsce Ludowej! Kran pozostawa³ wprawdzie
najczêœciej „wilgotny”, lecz z wod¹ o silnym, rdzawym zabarwieniu.

Tak oto przejêcie Filtrów przez Polaków z r¹k zaborców, uzyskanie kontroli
nad „cywilizacj¹ wodoci¹gu”, która przedtem jawi³a siê zawsze jako „cia³o obce”
w mieœcie, narzêdzie spisku przeciwko nadwiœlañskim tradycjom kultury narodo-
wej, sta³o siê w Warszawie wa¿kim powodem do „radoœci z odzyskanego œmiet-
nika”. Sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjna poddana zosta³a instytucjonalizacji. Tymcza-
sowe w³adze stolicy jedn¹ z jednostek administracji gospodarki miejskiej, ósmy
spoœród dziewiêtnastu wydzia³ów administracyjnych, zorganizowa³y pod szyldem
„Wodoci¹gi i Kanalizacje”258. Nale¿y objaœniæ, ¿e jeszcze w pocz¹tkach XX w. kie-
rownictwo rozbudow¹ i u¿ytkowaniem warszawskiej sieci wodoci¹gowo-kanali-
zacyjnej spoczywa³o bezpoœrednio w rêkach Williama Lindleya („juniora”), który
sukcesywnie d¹¿y³ do zakoñczenia robót zaplanowanych przez swojego ojca. Na
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pocz¹tku pierwszej wojny œwiatowej zak³ady wodoci¹gowo-kanalizacyjne w War-
szawie funkcjonowa³y w postaci sekcji administracyjnej magistratu. W sierpniu
1915 r. zosta³y z inicjatywy Komitetu Obywatelskiego przekszta³cone w Wydzia³
Wodoci¹gów i Kanalizacji.

Jednak prawdziwym wstêpem do unowoczeœnienia kultury sanitarnej War-
szawy w okresie miêdzywojennym by³o dopiero przekszta³cenie tego odtr¹canego
niegdyœ „cia³a obcego”, wyobra¿anego jako Ÿród³o zagro¿eñ dla kultury i spo-
³eczeñstwa, w obfite Ÿród³o dochodów miejskich, „interes” dla Warszawy, zak³ad
u¿ytecznoœci publicznej. By³o to zatem przekszta³cenie kluczowych urz¹dzeñ sani-
tarnych, funduj¹cych nowoczesn¹ „cywilizacjê wodoci¹gu”, w nowoczesne przed-
siêbiorstwo komunalne – „jeœli przez to rozumiemy zak³ad lub instytucjê pro-
wadz¹c¹ dzia³alnoœæ na zasadach handlowych w dziedzinie produkcji, handlu,
komunikacji lub kredytu”259. Przed 1914 r. Warszawa nie posiada³a ani jednego
przedsiêbiorstwa komunalnego. Diametralne rozszerzenie komunalizacji ró¿nych
przedsiêbiorstw u¿ytecznoœci publicznej doprowadzi³o w latach intensywnego roz-
woju gospodarczego, w okresie „przedkryzysowym” (1924–1929), do wy³onienia
jedenastu takich przedsiêbiorstw, nie licz¹c placówek kulturalnych (pierwszego
miejskiego kinematografu otwartego w 1926 r.) czy zoologu (utworzonego rok
póŸniej).

Do opuszczenia Warszawy przez garnizony rosyjskie i wyrównania tego ubyt-
ku ludnoœciowego z olbrzymi¹ nawi¹zk¹ przez nap³yw prowincjuszy, osiedlaj¹cych
siê w mieœcie o terytorium powiêkszonym przecie¿ o 8, 5 tys. hektarów, Filtry
pozostawa³y w pe³ni rentowne i wydajne. Mimo braku autonomii administracyj-
nej i ekonomicznej systemowe oczyszczanie miasta z nieczystoœci fizycznych za-
rabia³o na siebie zgodnie z przewidywaniami zawartymi w projekcie Lindleyów,
a nawet przynosi³o miejskiej kasie powa¿ne dochody, bliskie dwóm milionom
rubli. Sytuacja zmieni³a siê wskutek powojennej inflacji i chaosu gospodarczego,
a tak¿e polityki „odzyskanego” miejskiego zarz¹du zdominowanego przez naro-
dowców. Konserwatywna wiêkszoœæ rajców wystêpowa³a przede wszystkim z tros-
k¹ o w³aœcicieli nieruchomoœci, odk³adaj¹c inwestycje w infrastrukturê sanitarn¹
na „lepsz¹” przysz³oœæ, tak jak to bywa³o za czasów Starynkiewicza, tyle ¿e pod
pretekstem oczekiwania na wskrzeszenie samorz¹dów. Teraz pretekstu do anty-
kanalizacyjnego uporu szukano w ustawie o ochronie lokatorów, ustalaj¹cej niskie
(stosunkowo przyzwoite) czynsze za wynajem lokali i izb mieszkalnych. W opinii
kamieniczników by³y to stawki zani¿one, dlatego krzywdz¹ce, uniemo¿liwiaj¹ce
jak¹kolwiek partycypacjê lokatorów w remontach czy inwestycjach podejmowa-
nych przez w³aœciciela, najczêœciej zreszt¹ pod presj¹ miejskich w³adz nadzor-
czych. Siêgano zatem po argument zakrawaj¹cy na hipokryzjê lub – to mniej
prawdopodobne – nadmiern¹ ostro¿noœæ siêgaj¹c¹ korzeniami czasów protestu
Rolnika Nadwiœlañskiego. Ustawa bowiem zezwala³a „posesjonatom” na obci¹-
¿anie lokatorów nale¿noœciami za wodê bie¿¹c¹, klozety i wywóz odpadów. Gdyby
w³aœciciele kamienic z mniejszym oporem decydowali siê na modernizacjê sieci
kana³owej i powiêkszenie zasiêgu miejskich us³ug sanitarnych, koszty inwestycji
i tak w ostatecznym rozrachunku spada³yby na „ogó³ mieszkañców stolicy”.
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Deficyt Filtrów pokrywano ze œrodków magistrackich. Poniewa¿ w³adze miej-
skie niechêtnie dop³aca³y do poprawy higieniczno-sanitarnych warunków w stolicy
z bud¿etu ogólnego, ros³y op³aty komunalne za pobór wody i u¿ycie kanalizacji.
Zarazem jakby zlekcewa¿ono przemiany demograficzne, narastaj¹c¹ niewydolnoœæ
sieci i zdarzaj¹ce siê niedobory wody, dotkliwe tym bardziej, ¿e obejmuj¹ce, pomi-
jaj¹c najwy¿sze kondygnacje w kamienicach, równie¿ uliczne hydranty, w roz-
wijaj¹cej siê „cywilizacji wodoci¹gu” wielu lokatorom zastêpuj¹ce podwórzowe
studnie i zdroje uliczne. Na wiosnê 1924 r. nast¹pi³o za³amanie. Jak ustali³ histo-
ryk Adam Szczypiorski:

W Warszawie woda nie dochodzi³a do II piêtra, na Pradze brak jej by³o i na I piêtrze.
Na przedmieœciach Wola i Czyste w ogóle pozbawiono ludnoœæ wody, zamykaj¹c hyd-
ranty uliczne na ul. Kolejowej, Zacisznej, Laskowej260.

Pierwsze rozwi¹zanie problemu, na jakie zdoby³o siê miasto, charakteryzo-
wa³o siê prowizorycznoœci¹. W stacji pomp rzecznych i w zak³adzie na Koszykach
na miejsce maszyn parowych zainstalowano wydajne szwajcarskie pompy z na-
pêdem elektrycznym261. Usprawnienie technologiczne, sk¹din¹d niezbêdne, nie
da³o oczywiœcie potrzebnych nadwy¿ek eksploatacyjnych. W 1926 r. Rada Miejska
zdecydowa³a siê dlatego na podniesienie op³aty za u¿ytkowanie wody bie¿¹cej
i sp³ukiwanych klozetów. Tak oto stworzy³a precedens, na który powo³ywano siê
parokrotnie. Cena za wodê ros³a stale a¿ do „zni¿ki cen” przeprowadzonej przez
Stefana Starzyñskiego w imiê upowszechniania czystoœci fizycznej.

Do koñca rz¹dów endeckich w Warszawie akceptowano zmiany najkoniecz-
niejsze, podyktowane przez „w³asn¹”, za³o¿on¹ przez angielskich in¿ynierów dy-
namikê rozwoju sieci. Wyra¿ono zgodê na przyk³ad na inwestycje maj¹ce na celu
podniesienie jakoœci wody pitnej pod wzglêdem chemicznym, bakteriologicznym
i smakowym: budowê odkrytego osadnika w miejscu ujêcia nad Wis³¹, czterech
chlorowni oraz na wprowadzenie wstêpnej filtracji na filtrach pospiesznych262.
Woda chlorowana pop³ynê³a z warszawskich kranów w 1931 r. Niezale¿nie bo-
wiem od sk³onnoœci rady warszawskiej do dbania o interesy elit – w³aœcicieli
mieszkañ z w³asnymi toaletami i salonami k¹pielowymi, na rozbudowê urz¹dzeñ
sanitarnych wydano do 1928 r., co trzeba przyznaæ, kwoty znaczne. Na dodatek
by³y to kwoty dolarowe, gdy¿ poprawie warunków sanitarnych mia³a pos³u¿yæ
zaci¹gniêta przez w³adze Warszawy „po¿yczka amerykañska”.

Marian Gajewski podkreœla: „Oprócz wymienionych inwestycji nale¿y wspomnieæ, i¿ w 1927 r.
powsta³a na Kaskadzie Miejska Stacja Doœwiadczalna Oczyszczania Œcieków, która bada³a stan za-
nieczyszczenia Wis³y przez œcieki warszawskie. Stacja ta prowadzi³a studia przygotowawcze do
budowy ogólnomiejskiej oczyszczalni œcieków, której do dziœ [tj. koñca lat siedemdziesi¹tych XX w.]
Warszawa nie ma”263. Dodam, ¿e „studia przygotowawcze” do projektu oczyszczalni prowadzono
w latach, których wszak nie uznaje siê w literaturze przedmiotu za wyj¹tkowo korzystne dla gos-
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podarki komunalnej w przedwojennej Warszawie. Co wiêcej, plany budowy jak¿e dzisiaj potrzeb-
nego – czy te¿ wprost wymaganego przez Uniê Europejsk¹ – zak³adu zniweczy³a wojna. W mono-
grafii z 1971 r. in¿ynier Henryk Janczewski pisze: „Jedn¹ ze spraw pal¹cych, która w najbli¿szych
latach powinna znaleŸæ rozwi¹zanie – to sprawa budowy oczyszczalni œcieków dla m. st. Warsza-
wy w celu likwidacji zanieczyszczenia i odbudowy biocenozy Wis³y [...] Wyraz potrzebie budowy
oczyszczalni œcieków da³a uchwa³a nr 208/60 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 VI
1960 r., zatwierdzaj¹c za³o¿enia budowy oczyszczalni œcieków w Warszawie”264. Za³o¿enia te cze-
ka³y na zaledwie cz¹stkow¹, naskórkow¹ realizacjê do pocz¹tków XXI w. Wed³ug wypowiedzi
Artura Rypiny z MPWiK z jesieni 2007 r. dla „Rzeczy o biznesie” (dodatku promocyjnego do dzien-
nika „Rzeczpospolita”), program inwestycyjny zaopatrzenia w wodê i oczyszczania œcieków w War-
szawie zak³ada na razie zmianê Ÿróde³ finansowania: „Na pocz¹tku by³a to ISPA, stworzona z myœl¹
o wspieraniu krajów kandyduj¹cych do UE w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska oraz infras-
truktury transportowej. Dziœ fundusz ISPA ju¿ nie istnieje. Z dniem 1 maja 2004 r. – jako pe³noprawni
cz³onkowie Unii Europejskiej – korzystamy ze œrodków Funduszu Spójnoœci. Okres pozyskiwania
funduszy unijnych jest okresem kilkuletnim. Przygotowanie wszystkich procedur, które wi¹¿¹ siê ze
sprawnym przeprowadzeniem procesów przetargowych, to te¿ nie lada wyzwanie”265.

W 1929 r. in¿ynier Zygmunt S³omiñski, ówczesny prezydent miasta, nie bez
dozy s³usznoœci utyskiwa³ na spo³ecznoœæ, wytykaj¹c jej zwyczajowe krytykowanie
posuniêæ w³adz miejskich w zarz¹dzaniu gospodark¹ stolicy, mimo ¿e oznacza³o
to notoryczne dyskredytowanie dzia³añ niejako podejmowanych przez siebie:

Trzeba jednak zgóry podkreœliæ, i¿ gospodarka miejska t. zw. magistracka jest zupe³nie
Ÿle przez ogó³ traktowana, a powiem wiêcej – zupe³nie niedoceniana. Ka¿dy poczuwa
siê do obowi¹zku krytyki, lecz nie tej krytyki przychylnej, lecz zjadliwej, czêstokroæ
bezpodstawnej. Zrozumia³¹ jest rzecz¹, i¿ ludzie wzroœli w niewoli, wychowani i z¿yci
ze sta³¹ krytyk¹ gospodarki zaborców, nie mog¹ zmieniæ swej natury i odrazu przestaæ
potêpiaæ gospodarkê, prowadzon¹ przez samych siebie.
Zrozumia³¹ jest rzecz¹, i¿ ci ludzie chcieliby jeszcze za ¿ycia widzieæ i mieæ Polskê i jej
Stolicê urz¹dzon¹, lecz nie nale¿y w takiej atmosferze wychowywaæ m³odego pokolenia,
nie nale¿y wymagaæ rzeczy niewykonalnych i za to krytykowaæ normaln¹ pracê266.

Je¿eliby nie zaaprobowano projektu Karola Pomianowskiego i w latach 1926–
–1928 nie zrealizowano kilku podstawowych kolektorów œciekowych, za kadencji
Starzyñskiego kanalizowanie zachodniej czêœci miasta (Ochoty, Woli, Ko³a, Po-
w¹zek), ¯oliborza i Mokotowa musia³oby stan¹æ pod du¿ym znakiem zapytania.
Prace nie przebiega³yby sprawnie i przewa¿nie nie zamyka³yby siê w jednym sezo-
nie budowlanym267. Rzecz¹ daj¹c¹ równie¿ do myœlenia jest to, ¿e w poczcie
prezydentów Warszawy udostêpnionym na oficjalnej stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego ideê „czystej Warszawy” i zasadnicze zas³ugi dla budowy szaletów
publicznych przypisano prezydentowi Zygmuntowi S³omiñskiemu268. W Potrze-
bach Warszawy z 1929 r. in¿ynier S³omiñski „w zwi¹zku z wprowadzeniem me-
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chanicznego oczyszczania miasta” uwzglêdnia w punkcie dwunastym budowê oko-
³o dwudziestu szaletów podziemnych w ró¿nych dzielnicach miasta269.

Za „komisariatu” Jab³oñskiego czy S³omiñskiego nie dopuszczano jednak¿e
myœli, ¿e powstawaniu dysproporcji miêdzy wydatkami a realnym rozwojem „cy-
wilizacji wodoci¹gu” mog³o jedynie zapobiec wprowadzenie przymusu przy³¹-
czania nieruchomoœci do „rozci¹ganej” sieci. Projekt stosownej uchwa³y powsta³
wprawdzie w 1928 r., ale trafi³ do szuflad w magistracie. Na rozpatrzenie czeka³
osiem lat. W ¿ycie wszed³ razem ze „zni¿k¹ cen” na komunalne us³ugi sanitarne
w 1936 r. Od 1 sierpnia tego samego roku warszawskie wodoci¹gi i kanalizacja
dzia³a³y na podstawie zarz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych, które czyni³o
z miejskiego przedsiêbiorstwa organ w³adzy. Oczyszczanie „komisaryczne” wi¹-
za³o siê z uprawnieniami dla kierownictwa Filtrów do niezale¿nego od opinii
spo³ecznej zatwierdzania projektów i ustalania wysokoœci „op³at adiacenckich” za
przy³¹czenie do sieci270.

Adam Szczypiorski podkreœla, ¿e zu¿ycie wody filtrowanej na jednego mie-
szkañca nie by³o w Warszawie po pierwszej wojnie œwiatowej niskie. Wodoci¹gi
dostarcza³y 90 tys. metrów szeœciennych wody na dobê, a jej zu¿ycie wynosi³o od
80 do 90 litrów per capita. Tote¿ plasowa³o siê na przeciêtnym poziomie miast
Europy Zachodniej. Inna sprawa, ¿e przed nastaniem Starzyñskiego, kryzysem
pocz¹tku lat trzydziestych i koñcem „magistrackich porz¹dków” sieæ podziem-
nych zbrojeñ rozbudowywano z widocznym wysi³kiem: „ogólne zu¿ycie wody
wzrasta³o, lecz przeciêtna na g³owê mieszkañca pozostawa³a bez zmiany”271. Inny
badacz podaje, ¿e zu¿ycie wody na jednego mieszkañca nawet zmala³o o osiem-
naœcie procent, przy czym sporz¹dzony przezeñ bilans dotyczy ca³ego okresu
miêdzywojennego, nie tylko lat gospodarki deficytowej272. Wnioski st¹d wysnute
przez historyków mo¿na by wszak¿e nieco przeformu³owaæ. Niedorozwój sieci,
owszem, by³ faktem, ale równie istotny fakt stanowi³o rosn¹ce zu¿ycie wody,
œwiadcz¹ce o jej swobodnym, nieoszczêdnym stosowaniu, czerpaniu z kranu przez
„ogó³ mieszkañców” bez dylematów, jakie pod koniec XIX w. opisywa³ Boles³aw
Prus: „upraæ bieliznê, a póŸniej t¹ sam¹ wod¹ umyæ pod³ogê czy na odwrót”273.
Bez zastanej wiedzy Warszawian o higienicznym dzia³aniu wody przedsiêwziêcia
Starzyñskiego z pewnoœci¹ zakoñczy³yby siê fiaskiem!

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e oprócz przekszta³cenia sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
w miejsk¹ „firmê” rozpoczêcie kadencji Stefana Starzyñskiego poprzedzi³y naro-
dziny Zak³adu Oczyszczania Miasta (ZOM), poprzednika Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Oczyszczania (MPO). ZOM powsta³ jako autonomiczne przedsiêbiorstwo
z w³asnym statutem. Na prze³omie 1927 i 1928 r. przyst¹piono do tworzenia
zak³adu. Dlatego te¿ Tadeusz Nosarzewski pierwsze zapisy w swojej „historii
MPO” odnosi dopiero do roku 1929, gdy przedsiêbiorstwo by³o ju¿ nieŸle zor-
ganizowane274. Gwoli œcis³oœci nale¿y dodaæ, ¿e obecnie, w spiêtrzonych struk-
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turach miejskiej administracji, pod skrótem ZOM kryje siê Zarz¹d Oczyszczania
Miasta. Nie jest on przedsiêbiorstwem, firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi sanitarne, ale
jednostk¹ bud¿etow¹ m. st. Warszawy, organizuj¹c¹ i nadzoruj¹c¹ oczyszczanie
w ramach planu finansowego miasta. W studium kulturoznawczym dociekanie
konkretnej daty powstania dawnego ZOM-u wydaje siê spraw¹ drugorzêdn¹.
Zauwa¿am jednak rozbie¿noœci. Adam Szczypiorski podaje datê 1 lipca, a Ma-
rian Gajewski wczeœniejsz¹ nieco – 1 kwietnia (w obu pracach zgadza siê rok –
1927)275. Data 1 lipca figuruje tak¿e w „Kalendarium MPO” opracowanym przez
Eugeniusza Górê. Powo³anie ZOM-u do istnienia pod koniec lat dwudziestych nie
jest w skali europejskiej wydarzeniem „spóŸnionym”. W tym samym czasie zmie-
rzano do uregulowania komunalnego wywozu œmieci na przyk³ad w Wiedniu.

Nowe przedsiêbiorstwo odpowiada³o za „oczyszczanie wszystkich ulic War-
szawy o g³adkiej nawierzchni”, miejskich posesji (takich jak szpitale i szko³y),
przestrzeni publicznej (placów i ulic) oraz terenów przyleg³ych do nieruchomoœci
prywatnych. Kosze uliczne na œmieci ustawiono w Warszawie wprawdzie ju¿
podczas pierwszej wojny œwiatowej, w 1916 r., ale szczególnego znaczenia nabra³y
one i rozprzestrzeni³y siê wraz z rozwojem ZOM-u. W 1936 r. wprowadzono do
u¿ytku pojemniki na 110 litrów odpadów276. Zwiedzaj¹cym czêœæ wystawy „War-
szawa wczoraj, dziœ, jutro” poœwiêcon¹ „uprz¹taniu miasta” podawano do wia-
domoœci:

Ju¿ w po³owie XVIII w. utworzona zosta³a w Warszawie organizacja oczyszczania mia-
sta pod nazw¹ „Tabor Miejski”, powo³ana do ¿ycia przez Marsz. W. Koron. Franciszka
Bieliñskiego w zwi¹zku z zabrukowaniem wówczas wiêkszoœci ulic Warszawy. Po upad-
ku tej organizacji gmina oczyszcza³a tylko ulice przy w³asnych posesjach i podwórka
domów, stanowi¹cych w³asnoœæ miasta. Natomiast oczyszczanie chodników i ulic przed
posesjami prywatnymi nale¿a³o do w³aœcicieli posesji, którzy wykonywali to za poœ-
rednictwem dozorców domowych. Ten stan przetrwa³ do chwili obecnej, lecz tylko na
ulicach o ostrej nawierzchni.
W r. 1928 w³adze miejskie zorganizowa³y „Zak³ad Oczyszczania Miasta”. Gmina prze-
jê³a do oczyszczania wszystkie ulice i place o g³adkiej nawierzchni i czêœæ ulic o ostrej
nawierzchni277.

Przez „oczyszczanie” rozumiano w statucie zak³adu uprz¹tanie dróg letnie (ze
œmieci, kurzu i b³ota) i zimowe (ze œniegu i lodu), odbiór nieczystoœci sta³ych,
wywóz „szamba” z nieskanalizowanych dzielnic i osiedli, obs³ugê ustêpów pub-
licznych, a tak¿e usuwanie padliny i resztek zwierzêcych, dostarczanych do pod-
leg³ego ZOM-owi zak³adu utylizacyjnego. Na Kole odzyskiwano z nich skóry,
t³uszcz i wytwarzano m¹czkê kostn¹. Wiêkszoœæ œmieci by³a „zu¿ytkowywana do
niwelacji niskich gruntów i zasypywania glinianek”278. Czêœæ nagromadzonych
nieczystoœci, wprawdzie wci¹¿ skromna, kilkuprocentowa, trafia³a tak¿e do dzia-
³aj¹cej od 1914 r. spalarni przy ulicy Spokojnej. Dla porównania – w Poznaniu
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w po³owie lat trzydziestych XX w. dzia³a³a ju¿ spalarnia z prawdziwego zdarzenia
o dobrej wydajnoœci279. W pocz¹tkach funkcjonowania, pomijaj¹c tabor konny ze
sprzêtem „karowym” czy zasób miote³, ³opat i szufel, ZOM dysponowa³ 64 no-
woczesnymi samochodami. W latach prezydentury Starzyñskiego liczba ta uleg³a
niemal podwojeniu: do 114 wozów zmechanizowanych w 1938 r. Dziêki temu
przedsiêbiorstwo mog³o obj¹æ swoim dzia³aniem ponad po³owê sto³ecznych ulic.
Do wzrostu maj¹tku ZOM-u przyczyni³a siê suma pochodz¹ca z po¿yczki dolaro-
wej, przeznaczona na spalarniê œmieci i budowê nowych „oczek” ulicznych280. Ze
œrodków dewizowych powstawa³y ponadto potrzebne nadal miejskie ³aŸnie281.

S³u¿by miejskie trudni¹ce siê zorganizowanym odbiorem nieczystoœci sta³ych,
podobnie jak Filtry przed podniesieniem stawek eksploatacyjnych, pracowa³y na
warunkach deficytowych i „prowizorycznych”. Istnienie ZOM-u wywo³ywa³o
w Radzie Miejskiej burzliwe dyskusje wokó³ ustalenia zwi¹zku „odpady–pieni¹-
dze” i skalkulowania op³at od metra kwadratowego czyszczonej powierzchni. Wy-
soki koszt systematycznego uprz¹tania terenów przylegaj¹cych do cudzych po-
sesji, „przestrzeni przydomowej”, przy „magistrackich porz¹dkach” w zasadzie
niczyjej, by³ pokrywany ze wzbudzaj¹cych kontrowersje dop³at z centralnego bud-
¿etu miasta. Pod tym wzglêdem po³o¿enie ZOM-u nie zmieni³o siê po objêciu
prezydentury przez Starzyñskiego, który, jak potwierdza dziejopis MPO, zwyk³
nawet poddawaæ inspekcji prace zak³adu. „Nastêpnie wydawa³ opiniê o pracy
Z.O.M. w czasie miêdzynarodowych zawodów hippicznych”282. Doroczne zawody
konne odbywa³y siê w porze letniej w £azienkach. W czasie ich trwania ZOM
„codziennie my³ polewaczkami trybuny”, a tak¿e zabiera³ zdech³e konie do utyli-
zacji i polewa³ wszystkie aleje dojazdowe do parku, gdy po przejechaniu limuzyn
cz³onków rz¹du i generalicji podnosi³ siê tam kurz. Dosyæ nadmieniæ, ¿e w bud-
¿ecie zatwierdzonym na okres rozliczeniowy 1936–1937 „przewidziano tytu³em
dop³at 408 000 z³, faktyczne wp³aty Kasy Miejskiej na bud¿et ZOM-u wynios³y
1 066 980 z³”283.

Dobrobyt „klubów mieszczañskich” d³ugo sta³ wy¿ej od dobrostanu gminy.
Podnoszono argument, ¿e ustawa o ochronie lokatorów uniemo¿liwia podwy¿kê
czynszu, tj. podzielenie kosztu zakupu us³ug œwiadczonych przez ZOM miêdzy
wszystkich lokatorów budynku. Dopóki w³aœciciele upierali siê przy tym, ¿e nie
staæ ich na wywóz œmieci, dopóty Warszawê z grubsza sprz¹ta³a gmina. Œmieciarki
jednak dociera³y pod dom, ale nie do domów. Odpowiedzialnoœæ za wywóz œmieci
zosta³a ca³kiem zrzucona na „barki” miasta, chocia¿ nie mog³o ono prowadziæ
wywozu „we w³asnym zarz¹dzie” i „drog¹ racjonalnych urz¹dzeñ”. ZOM by³ jakby
tylko jednym z koncesjonariuszy284. Profesor Leon Biegeleisen dowodzi³, ¿e ZOM
móg³by z powodzeniem zarabiaæ na siebie, tym samym odci¹¿yæ bud¿et miasta,
gdyby œmieciarki nie jeŸdzi³y po mieœcie puste lub zape³nione czêœciowo, jak mia³o
to miejsce w latach „gospodarki deficytowej”, gdy ZOM konkurowa³ z innymi
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koncesjonariuszami285. Mówi¹c jêzykiem z epoki Sokratesa Starynkiewicza, naj-
lepszym sposobem na ograniczenie dop³at z kasy miejskiej do wywózki œmieci
by³oby wprowadzenie oczyszczania „sposobem administracyjnym”286. Mo¿liwoœci
i uprawnienia gminy w zakresie uprz¹tania nieczystoœci sta³ych znajdowa³y siê
w³aœciwie poza dziedzin¹ zainteresowañ magistratu do momentu powo³ania
w 1934 r. Komisji do racjonalnego oczyszczania miasta, odpowiedzialnej za
przygotowanie nowelizacji przepisów sanitarnych. Jak twierdzi Georges Vigarello,
trzeba najpierw inicjatyw prawnych, a¿eby podnosiæ kulturê sanitarn¹287.

Bez podstawy prawnej ZOM pracowa³ a¿ do 31 marca 1938 r., gdy wydano
wreszcie stosown¹ ustawê. W tym samym czasie Zygmunt Rudolf, zwolennik
ustawowego uporz¹dkowania zbiórki nieczystoœci, podkreœla³, ¿e w sprawie radze-
nia sobie miast z „przybytkiem” odpadów Polacy s¹ „jeszcze zaniedbani organiza-
cyjnie i materialnie” w odró¿nieniu od wielu krajów europejskich, w których „wielk¹
uwagê zwraca siê na rozwi¹zanie i prowadzenie problemu usuwania œmieci”288.

Aktywnoœæ przywo³ywanych w tym rozdziale Leona Biegeleisena i Zygmunta Rudolfa wynika po
czêœci z profesjonalizacji kadr samorz¹dowych odpowiedzialnych za rozwój kultury sanitarnej. W la-
tach trzydziestych odby³o siê wiele wa¿nych zjazdów „Gazowników i Wodoci¹gowców” czy „Ga-
zowników, Wodoci¹gowców i Techników Sanitarnych”. Organizacje in¿ynierów miejskich z Polski
wysy³a³y swoje delegacje na konferencje miêdzynarodowe i miêdzynarodowe zjazdy miast. Pro-
wadzono tak¿e dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Zygmunt Rudolf miewa³ odczyty m.in. w Stowarzyszeniu
Chrzeœcijañskim W³aœcicieli Nieruchomoœci.

Warto zaakcentowaæ, ¿e w znaczeniu „œmieci i odpadków gospodarczych” Ru-
dolf precyzyjnie pos³uguje siê nowoczesn¹ kategori¹ „nieczystoœci sta³ych”289.
Natomiast Biegeleisen w projekcie-wzorcu „statutu wywozu odpadków domo-
wych”, zawartym w aneksie do cytowanej pracy, definiuje:

Nie uchodz¹ za œmiecie: a) gruz budowlany, b) odpadki z przedsiêbiorstw przemys³o-
wych, c) zwierzêce i ludzkie fekalja, d) œnieg i lód, e) ziemia, f) p³ynne materja³y, g)
odpadki z rzeŸni, h) szpitali, i) nawóz, oraz w ogóle przedmioty, które niszcz¹ bla-
szanki290.

Opracowan¹ przez komisjê pod przewodnictwem Biegeleisena ustawê z roku
1938 poprzedza³o, co prawda, rozporz¹dzenie g³owy pañstwa, mianowicie roz-
porz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. o usuwaniu nieczystoœci i wód
opadowych, ale by³o ono wadliwe, prowizoryczne. Nie porz¹dkowa³o sprawy
w pe³nym zakresie291.

4. EMPODOKLES W POCIEJOWIE. ROZWÓJ KULTURY SANITARNEJ WARSZAWY... 297

285
285 Zob.: tam¿e, s. 34.
286
286 Por.: Zygmunt Rudolf, Stan sanitarno-porz¹dkowy w miastach polskich. Referat wyg³oszony na zjeŸdzie
lekarzy i dzia³aczy sanitarnych i samorz¹dowych w Poznaniu we wrzeœniu 1929 roku, Warszawa 1929, s. 6.
287
287 Por.: Georges Vigarello, Historia zdrowia i choroby..., s. 241.
288
288 Zygmunt Rudolf, Usuwanie œmieci w myœl nowej ustawy z dnia 31 III 1938 r., odbitka z „Gaz, Woda
i Technika Sanitarna” 1938, t. 18, Kraków 1938, s. 2.
289
289 Zob.: tam¿e, s. 13.
290
290 Por.: Leon W³adys³aw Biegeleisen, Przedsiêbiorstwa komunalne wywozu i utylizacji..., s. 151.
291
291 Zygmunt Rudolf, Usuwanie œmieci w myœl nowej ustawy..., s. 8.



Z treœci starego rozporz¹dzenia, jak objaœnia³ Zygmunt Rudolf, nie wynika³o
wyraŸnie:

[...] i¿ gmina ma prawo zaprowadziæ w obrêbie miasta przymus korzystania przez
mieszkañców z miejskiego zak³adu usuwania œmieci, tym samym gmina nie mo¿e
zabroniæ tworzenia i prowadzenia na terenie miasta urz¹dzeñ prywatnych do usuwania
œmieci, powinna jednak w myœl pkt. 5 art. 1 powo³anego rozporz¹dzenia wyznaczyæ
tereny do gromadzenia œmieci i okreœlaæ sposoby usuwania œmieci292.

W przypadku zwlekania ze zniesieniem mnogoœci koncesjonariuszy, „paso-
¿ytów na instytucji publicznej”, nasuwa siê analogia do opóŸniania przez rz¹d
centralny i magistrat, w latach dwudziestych opanowany przez stronnictwa za-
chowawcze, wprowadzenia przymusu kanalizacyjnego. Rozporz¹dzenie z 1928 r.
uniemo¿liwia³o wywi¹zanie siê z obowi¹zku komunalnej zbiórki odpadów, zor-
ganizowanego i p³atnego wywozu œmieci z nieruchomoœci prywatnych wed³ug
cen ustalonych i wywa¿onych. Tymczasem nowa ustawa przyzna³a gminie wy-
³¹czne prawo przejêcia oczyszczania ulic i usuwania nieczystoœci; zobowi¹za³a
lokatorów do korzystania wy³¹cznie z urz¹dzeñ gminy lub osób przez miasto
wyznaczonych:

[...] ustawodawca wyszed³ tu z za³o¿enia, ¿e gminy s¹ ju¿ odpowiedzialne za zdrowot-
noœæ osiedli i mieszkañców, a wiêc daj¹ najwiêksz¹ gwarancjê nale¿ytego spe³niania
przyjêtych na siebie obowi¹zków (zastosowania racjonalnych urz¹dzeñ techniczno-
sanitarnych, dobre ich utrzymanie i tañsz¹ eksploatacjê). Gmina mo¿e równie¿, o ile
uzna to za w³aœciwe, udzieliæ koncesji osobie prawnej lub fizycznej na utworzenie
i eksploatacjê zak³adu oczyszczania miasta, wymaga to jednak zatwierdzenia w³aœciwej
w³adzy nadzorczej293.

Przepisy z 1938 r., przygotowane przez „Komisjê do racjonalnego oczyszcza-
nia miasta ze specjalnym uwzglêdnieniem zagadnienia wywozu i utylizacji œmieci
domowych”, przekszta³ci³y ZOM w przedsiêbiorstwo samorz¹dowe. Dope³ni³y
tym samym komunalizacji oczyszczania Warszawy. Miasto, które wstêpnie upo-
ra³o siê z „naczyniami wygódkowymi”, czeka³o teraz uporz¹dkowanie sprawy
„naczyñ œmieciowych”. Autorzy przepisów wzorowali siê na regulacjach doty-
cz¹cych wodoci¹gów i kanalizacji294.

Miasto przejê³o od mieszkañców, na forum publicznym „reprezentowanych”
dot¹d przez w³aœcicieli kamienic, obowi¹zek usuwania nieczystoœci sta³ych i p³yn-
nych z nieruchomoœci. Innymi s³owy, ustawa uprawomocni³a regularne, powszech-
ne oczyszczanie przestrzeni publicznej i zwi¹zanej z ni¹ w „zeuropeizowanej”
stolicy przestrzeni domowej. Po czterech latach rz¹dów Stefana Starzyñskiego
miasto ca³kowicie przejê³o zarz¹dzanie oczyszczaniem. Co wiêcej, dysponowa³o
prawn¹ sankcj¹, „paragrafem” na niechlujne „zak¹ty”, przepe³nione „blaszanki”
na odpadki gospodarcze czy nieopró¿niane ustêpy, „jeszcze-nieskanalizowane”
do³y kloaczne. Wraz z umieszczeniem „hermetycznej skrzyni na œmieci” podwórze
zmienia siê nie do poznania:
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Czy¿by dom mojego dzieciñstwa? Numer 19. A wiêc tak, niew¹tpliwie. Przebieg³am
przez jezdniê, wesz³am w bramê. Bo¿e, nie umiem rozpoznaæ, co siê zmieni³o w tej
bramie, a co w klatce schodowej, pamiêtam tylko podwórze. Idê dalej... Gdzie ogródek
za sztachet¹, gdzie altana? Nie ma ich. Pod murem hermetyczna skrzynia na œmieci,
mocno udeptane klepisko i poœrodku, jak wielka, zepsuta zabawka – samochód295.

Odbiór œmieci „taborem czyszczenia”, tak jak spuszczanie nieczystoœci p³yn-
nych do podziemnej sieci kana³owej, sta³ siê przedmiotem transakcji, wymiany
„nieosobistej”, jak okreœli³by j¹ Georg Simmel296. Zgromadzone przez Warsza-
wiaków „kochane œmieci”, na których temat móg³ niegdyœ ironizowaæ w swoich
kronikach Boles³aw Prus, objê³a obligatoryjna umowa miêdzy miastem a jego
mieszkañcami:

Ka¿dy w³aœciciel domu jest obowi¹zany donieœæ do w³adz miejskich, to jest do zarz¹du
zak³adu oczyszczania, numer swego domu, ulicy, oraz niezbêdn¹ iloœæ puszek do wywo-
zu œmieci. [...] Œmiecie staj¹ siê z chwil¹ za³adowania na wóz miejski w³asnoœci¹ miasta.
Kosztownoœci (rzeczy wartoœciowe), znalezione w œmieciach, traktowane s¹ jako rzeczy
znalezione. W zamian za u¿ycie urz¹dzeñ zak³adu czyszczenia miasta pobierana jest
op³ata, maj¹ca charakter publiczno-prawny, jeœli chodzi o przymusowe œci¹gniêcie w dro-
dze administracyjnej. Op³ata ta winna s³u¿yæ pokryciu wszystkich wydatków admini-
stracyjnych i eksploatacyjnych [...]297.

Gdy Starzyñski obejmowa³ w³adzê w Warszawie, fekalia zasadniczo by³y ju¿
„ukryte” w podziemnych kolektorach. Za jego zarz¹du wywózka nieczystoœci fu-
rami zosta³a ostatecznie zakazana, zdelegalizowana przez ustawê. Z powierzchni
miasta zaczê³y powoli „znikaæ”, poza brudnymi ulicznymi rynsztokami i pod-
wórzowymi kloakami, równie¿ nadwy¿ki odpadków gospodarczych, nadmiary
„rzeczy niepotrzebnych”, które nie spe³nia³y d³u¿ej kryterium zdatnoœci do wtór-
nego przetwarzania. Urz¹dzenia miejskie i domowe „aparaty” zastosowano. Rze-
czy czyszcz¹ce nie dzieli³y zatem losu zabitej gwoŸdziem przydro¿nej toalety, jaka
sprawi³a zawód Sk³adkowskiemu wracaj¹cemu z wizytacji mazowieckiego „terenu”.

W lokalach tych mieszkañców Warszawy, którzy nie tylko umieli, lecz przede
wszystkim ze wzglêdów ekonomicznych mogli skorzystaæ z unowoczeœnienia gos-
podarki domowej, uzale¿nionego od rozwoju „cywilizacji wodoci¹gu” nowe rzeczy
czyszcz¹ce przestawa³y byæ synonimem luksusu, a stawa³y siê „zwyk³ymi” i nie-
zbêdnymi rzeczami codziennego u¿ytku.

Wanna w³asna, balia po¿yczona

Przyj¹wszy za³o¿enie, ¿e w po³owie lat trzydziestych Warszawa zosta³a oczyszczo-
na sposobami komunalnymi, nie wyodrêbniam w tym podrozdziale zagadnienia
rzeczy czyszcz¹cych i zagadnienia rzeczy do wyczyszczenia. Uznajê, ¿e technologie
oczyszczania stosowane za prezydentury Stefana Starzyñskiego s¹ wystarczaj¹ce:
adekwatne do spo³ecznie „wydzielanych” (kategoryzowanych) i „wydalanych” przez
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miasto nieczystoœci. „Wymiar widzialny” kultury sanitarnej ujmujê jako zespó³ real-
noœci œciœle ze sob¹ powi¹zanych, wspó³wystêpuj¹cych faktów kultury sanitarnej.

W okresie miêdzywojennym, do jesieni 1939 r., po³o¿ono ³¹cznie 283 km rur
wodoci¹gowych i wybudowano 143 km sieci kanalizacyjnej. Wynik ten by³ bardzo
dobry ze wzglêdu na zdrowie publiczne, gdy¿ oznacza³ zwiêkszenie dostêpnoœci
podstawowych urz¹dzeñ sanitarnych: 95 proc. mieszkañców miasta mog³o korzy-
staæ ju¿ z wody bie¿¹cej z miejskiego wodoci¹gu, a 75 proc. ludnoœci uzyska³o
dostêp do sieci kanalizacyjnej298. Tyle ¿e nie chodzi tu, jeœli wolno tak powiedzieæ,
o egalitaryzm w³¹czeñ w „sieæ starowarszawsk¹”, bezpoœrednie, równoprawne
i ca³kowite uczestnictwo w „cywilizacji wodoci¹gu”. W³aœnie o to przedstawiciele
lewicy spo³ecznej mogli ¿ywiæ urazê do „prezydenta-mianowañca”: ¿e nie umyœli³
sobie z miejsca przetworzyæ Warszawê w „nowoczesne miasto robotnicze, rów-
nouprawnione pod wzglêdem higieny, piêkna i kultury”299.

W przeciwieñstwie do przedstawicieli lewicy Tadeusz Przypkowski, arystokrata pochodz¹cy z Ga-
licji, widzia³ w Starzyñskim, zwolenniku umiarkowanych, przemyœlanych i ewolucyjnych reform spo-
³ecznych, wrêcz rewolucjonistê. Wed³ug Przypkowskiego, Starzyñski „by³ bardzo postêpowych
przekonañ, co mu jedna³o w niektórych sferach przydomek «polskiego bolszewika», z powo³y-
waniem siê na jego pobyt w Zwi¹zku Radzieckim i zatrucie «miazmatami»!”300. Najwa¿niejsze jest
tu jednak to, ¿e przydomek ten dezawuowa³ podstawowy zarzut padaj¹cy ze strony lewicy: nadano
go etatyœcie-Starzyñskiemu m.in. dlatego, i¿ przeciwstawia³ siê on wielkiemu kapita³owi, szczególnie
zagranicznemu. „Zupe³nie nie zna³ niemieckiego – relacjonuje Przypkowski – i angielskiego i nie tylko
by³em jego t³umaczem, lecz za³atwia³em mu korespondencjê, tak¿e prywatn¹. Zna³em wiêc wiele
jego spraw i tylko politowanie budzi³y we mnie powtarzane czasem oszczerstwa o jego «kon-
szachtach» z obcym kapita³em. W³aœnie tam mia³ wielkich wrogów, gdy¿ jako polski etatysta (st¹d
bolszewik w pojêciu niektórych) ostro ten kapita³ têpi³”301.

Starzyñski wydawa³ siê oczyszczaæ stolicê przede wszystkim dla w³aœcicieli,
dawnych „posesjonatów” i ludzi interesu, bowiem mo¿liwe „transformacje” uza-
le¿nia³ od reformy nadrzêdnej, uformowania najpierw w Warszawie „kultury miej-
skiej”. Nie chcia³ rozpraszaæ siê ani zbaczaæ z „w³aœciwej linii postêpowania”,
przez co, jak zauwa¿a Julian Kulski, zarz¹d miejski powstrzymywa³ siê od „nowego
budownictwa mieszkañ najtañszych”302.

Nowe inwestycje budowlane by³y powa¿nie zró¿nicowane pod wzglêdem wa-
runków lokalowych. Oto dla biedniejszych „izby” bez zabezpieczenia nowoczes-
nych instalacji domowych, ciasne „numery”, a dla zamo¿nych – „lokale rozk³ado-
we” i klatki schodowe z matowymi szybami w wymyœlne wzory, „¿eby œmietnika
za oknem nie by³o widaæ”303. Wznoszenie kamienic przy ulicach ju¿ uzbrojonych
i uporz¹dkowanych wskutek niew¹tpliwie chwalebnych zabiegów prezydenta Sta-
rzyñskiego, nie oznacza³o automatycznie instalacyjnego wyposa¿enia mieszkañ,
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zw³aszcza robotniczych, zadowalaj¹cego uposa¿ania spo³ecznoœci warszawskiej
w nowoczesne rzeczy czyszcz¹ce. Nie licz¹c samych instalacji i sprzêtów sani-
tarnych, „pañstwo Kowalscy” byli w „tamtej Warszawie” otoczeni przez przed-
mioty najbardziej potrzebne: „jak najmniej rzeczy, najprostsze”304. Nie tylko para
„inteligencko-wyrobnicza” z prozy Marii Kuncewiczowej, bo i lokatorzy z raportu
og³oszonego przez Instytut Gospodarstwa Spo³ecznego, z którym sympatyzowa³
Stefan Starzyñski.

Jak pokazywa³ raport opracowany jeszcze w latach dwudziestych w mieszka-
niach robotniczych brakowa³o podstawowych sprzêtów. Na 100 robotników war-
szawskich ³ó¿ka mia³o 42, sto³y 26, szafy 21305. Tym bardziej nie sposób by³o
spodziewaæ siê, ¿e ci lokatorzy bêd¹ posiadali nowoczesne rzeczy czyszcz¹ce.
„Prowincja³ka” Irena Kowalska do niezbêdnego wyposa¿enia mieszkania zalicza:
„tapczan, koc, stó³ okr¹g³y sosnowy”306. W innym miejscu wyjawi: „U nas by³o za
biednie na meblowe przes¹dy”307. Chc¹c wszak¿e unikn¹æ uogólnienia i wpisy-
wania siê w historyczny dyskurs o zanieczyszczonych dzielnicach, nale¿y zastrzec,
¿e w Warszawie miêdzywojennej wytworzy³a siê grupa robotników zasobniej-
szych. Pan Helmut, majster z fabryki, w której przed wojn¹ terminowa³ Stanis³aw
Grzesiuk, mia³ w domu „wszystkie wygody”. Jakkolwiek majster uwa¿a³ siê za
komunistê i zamiast w Boga wierzy³ w bolszewików i rewolucjê, móg³ korzystaæ
ze œwiata przedmiotowego niedostêpnego dla wiêkszoœci robotników w latach
trzydziestych. U pana Helmuta zaskoczy³y Grzesiuka: „Piêkny aparat radiowy,
³adne umeblowanie, ¿ona i dzieci ³adnie ubrane, mimo ¿e to przecie¿ dzieñ po-
wszedni”308.

£azienki, osobne pomieszczenia k¹pielowe z piecami gazowymi wieloczer-
palnymi, istnia³y w zaledwie jednej pi¹tej sto³ecznych mieszkañ. W Warszawie
po³owy lat trzydziestych nawet majêtnych w³aœcicieli „apartamentu” nie kom-
promitowa³y wydzielone ze sto³owego pokoju „aneksy k¹pielowe”, odgradzane
drzwiczkami albo tylko kotar¹ („Na tych drzwiczkach – dla wszystkiego – to siê
wiesza portierê”309). Publicysta czasopisma „Arkady”, ukrywaj¹cy siê pod pseudo-
nimem „L.”, w 1935 r. stwierdza³ z powag¹, ¿e pod³¹czona do komunalnej sieci
umywalnia (wiêc bez zdrobnienia: „umywalka”) i w pe³ni nowoczesna wanna
stanowi¹ zdobycz drugiej dekady XX w.:

W XVIII i XIX w. ³azienki i wanny nale¿a³y do luksusu, na który ma³o kto móg³ sobie
pozwoliæ i nareszcie fin de siecle z wnêtrzami, w których znaleŸæ mo¿na by³o wszystko
oprócz wanny sta³ siê ostatnim etapem rozkosznego ¿ywota w nieprzewietrzanych
mieszkaniach i brudzie.
Zachód dawno ju¿ wprowadzi³ do swego repertuaru wnêtrzowego ³azienki – u nas
zaczê³o siê od wstawiania ciasnych wanien drewnianych lub blaszanych w najciemniej-
sze k¹ty mieszkañ w ponurych kamienicach.
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Oddzielna klinika najczêœciej bez okna, to zdobycz znacznie póŸniejsza.
Przedziwnie wolno postêpowa³a ewolucja.
K¹piel uwa¿ano nadal za rzecz niemoraln¹, a pocz¹tki sportu p³ywackiego za zabawê
dobr¹ dla ³obuzów.
Ile¿ to domów mieszkalnych w Polsce jeszcze do czasów wojny budowano bez ³azienek.
A¿ wreszcie doszliœmy do tego wniosku, jedni przez zami³owanie do higieny i czystoœci,
inni bodaj przez snobizm, ¿e mieszkanie cywilizowanego cz³owieka musi posiadaæ bodaj
najskromniejsz¹ ³azienkê.
Pomieszczenie nie musi byæ obszerne, wa¿n¹ natomiast rzecz¹ w ³azience jest okno.
Okno nie s³u¿¹ce tylko do oœwietlania, ale przedewszystkiem dla wentylacji [...].
W ³azience nowoczesnej zjawia siê umywalnia. Bywa b¹dŸto ma³a miska na kro-
ksztynach z wod¹ bie¿¹c¹, b¹dŸ te¿ umywalka s³upowa albo luksusowa, podwójna ze
spluwaczk¹ i armatur¹ do mycia w³osów, wisz¹ca lub na nogach310.

„Arkady”, co trzeba zaznaczyæ, by³y periodykiem drogim i ekskluzywnym,
drukowanym w pe³nym kolorze i na kredowym papierze bardzo wysokiej jakoœci.
Wydawcy czasopisma „Dom, Osiedle, Mieszkanie”, zdawszy sobie sprawê z nie-
dostatku przestrzeni na „oddzielne kliniki” przy jednoczesnych postêpach spo-
³ecznej wiedzy o oczyszczaniu, usi³owali zainteresowaæ lokatorów rzeczami czy-
szcz¹cymi odpowiadaj¹cymi mo¿liwoœciom „pañstwa Kowalskich”. Na przyk³ad
spotykan¹ na Zachodzie pó³wann¹ – wann¹ zminiaturyzowan¹.

Wanna „typu frankfurckiego” z pewnoœci¹ by³a wyjœciem z sytuacji nieco lep-
szym od rozwi¹zania tymczasowego b¹dŸ prowizorycznego:

Wanna w ma³em mieszkaniu jest dla wielu idea³em nieosi¹galnym nie tylko ze wzglêdu
na koszt instalacji i na miejsce, które zajmuje, ale tak¿e ze wzglêdu na dro¿yznê,
szczególnie ciep³ej wody. Ma³a wanna, pozwalaj¹ca na k¹piel w pozycji siedz¹cej, prze-
wy¿sza wannê normaln¹ pod wzglêdem wygody, a jednoczeœnie jest znacznie tañsz¹
w instalacji i eksploatacji, znajduje teraz coraz wiêksze rozpowszechnienie w Niem-
czech311.

Normê warszawsk¹ wyznacza³a tymczasem kuchnia ze zlewem, sp³ukiwany
klozet na korytarzu, wspólny dla kilku mieszkañ. W nowoczesnych domach na
¯oliborzu lokale z „oddzielnymi klinikami” przypada³y zazwyczaj, wedle spo-
strze¿eñ Jaros³awa Abramowa-Newerlego, dobrze usytuowanym dentystom i le-
karzom:

W naro¿nych klatkach by³y najwiêksze, czteropokojowe mieszkania z ma³ymi balko-
nami. Mia³y dwoje wejœciowych drzwi (jedne kuchenne dla s³u¿¹cej) i wyposa¿one by³y
w ³azienki, których my nie mieliœmy. K¹paliœmy siê w publicznej ³aŸni lub balii.
Nic dziwnego, ¿e te naro¿ne mieszkania wynajmowali najzamo¿niejsi ludzie. Czêsto
lekarze i dentyœci. Na trzecim piêtrze I klatki mieszka³ z rodzin¹ pan Soko³owski od
ma³ego fiata, ojciec Anki i Adasia. Na parterze w tej samej klatce mieœci³a siê admini-
stracja osiedlowa i biuro Zarz¹du WSM312.

W tym œwietle nie powinien dziwiæ fakt, ¿e w za³o¿eniach publicysty presti¿o-
wego periodyku poruszaj¹cego problematykê unowoczeœnienia gospodarstwa do-
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mowego „³azienka” i „ubikacja” zasadniczo nie by³y od siebie oddzielone. Od-
dzielone zaœ by³y wzorce i trendy œwiatowe od praktyki „dnia codziennego”:

Sprawa klozetu w ³azience jest kwestj¹ sporn¹. Ameryka, Anglja i wiele innych krajów
najczêœciej nie wydziela klozetu. Nasi hygieniœci twierdz¹, ¿e przyrz¹d ten powinien siê

Rozwój techniczny i estetyczny dostêpnej w latach trzydziestych XX w. ekskluzywnej
armatury do ³azienek (ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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mieœciæ raczej w oddzielnem pomieszczeniu. Tak czy owak muszla powinna byæ zamykana
desk¹ drewnian¹ lub jeszcze lepiej bakelitow¹ (te ostatnie s¹ ju¿ wyrabiane w kraju)313.

Chocia¿ „ca³y kulturalny œwiat” w po³owie lat trzydziestych XX stulecia mia³-
by ju¿ korzystaæ z bidetu, grono odbiorców tego „praktycznego instrumentu”
wœród Polaków ogranicza³o siê, wed³ug przywo³ywanego Ÿród³a, do miliarderów
zaspokajaj¹cych swoje zachcianki. W rodzim¹ praktykê kultury sanitarnej zosta³a
wiêc nieledwie „wbudowana” deska klozetowa z drewna krajowej produkcji.

W warszawskich domach niema³ym luksusem okazywa³a siê wspólna ³azien-
ka, najczêœciej z kolumnowym piecem na wêgiel, znajduj¹ca siê na koñcu ko-
rytarza. Ubikacjê umieszczano tam z wymuszonej „ergonomii”, w ¿adnym zaœ
razie z racji aktualnoœci mefetyzmu nakazuj¹cego oddalenie „oczka” od kuchni.
Zdarza³y siê jednak ca³e mieszkania b¹dŸ pokoje podnajmowane, „numery” bez
bie¿¹cej wody, tzn. z jednym tylko kranem na klatce schodowej i latryn¹ na pod-
wórzu. Uci¹¿liwoœæ „kolejki do sedesu” ujê³a lekko Maria Kuncewiczowa:

Ubikacja, ³azienka, zlew – wszystkiego po jednej sztuce – wspólne na wszystkie numery.
Wyobra¿asz sobie to oblê¿enie, te tragiczne sceny u drzwi uporczywie zamkniêtych!314

Natomiast w „donosie” Wandy Wasilewskiej opisuj¹cej warunki ¿ycia w do-
mu opieki spo³ecznej, w dzisiejszych kategoriach – noclegowni, codzienne „cho-
dzenie do wychodka” i „stanie w ogonku” nabiera w 1934 r. znamion dramatycz-
nych. Nowe rzeczy czyszcz¹ce zamiast s³u¿yæ „cywilizacji wodoci¹gu” od samego
pocz¹tku s¹ wadliwe i nie spe³niaj¹ swej funkcji:

£azienka. Na kamiennej pod³odze ¿a³osne widmo wanny, powyginany, zardzewia³y,
obity blaszany sprzêt. Kurek przy wannie zepsuty. Nie funkcjonuje od kilku miesiêcy.
W œcianie dwa tusze, do których ma dochodziæ ciep³a woda rurami z kuchni. Ale... i to
popsute. Gdzie¿ siê ma umyæ tych dwustu czy dwustu piêædziesiêciu ludzi, którzy tutaj
codziennie nocuj¹? [...]
B³otniste podwórze zieje straszliwym smrodem. W k¹cie klozet-kloaka, pod go³ym
niebem, kiepsko przys³oniêty paru zbutwia³ymi deskami. Na dwustu piêædziesiêciu
ludzi dwa sedesy. Zawalone ka³em, brudem, ociekaj¹ce gêst¹, ohydn¹ ciecz¹. Oczywiœcie
nie ma kanalizacji. Oczywiœcie nieczystoœci wywozi siê, kiedy los zdarzy, kiedy sobie
Zak³ad Oczyszczania Miasta przypomni o tym zak¹tku. Tamci wszyscy – kaszl¹cy, cho-
rzy, kaleki, id¹ tu przez ca³e podwórze, brn¹ w b³ocie, przez deszcz, œnieg, wicher. Stoj¹
w ogonku, cierpliwie czekaj¹c na swoj¹ kolejkê. Wdychaj¹ zepsute powietrze, wnosz¹
potem z powrotem do sal sypialnych na potarganym obuwiu ka³ i brud, na którym zaraz
siê ktoœ u³o¿y podk³adaj¹c sobie ³okieæ pod g³owê315.

Stanis³aw Grzesiuk przypomina, ¿e wœród mieszkañców kamienic istnia³y spo-
soby na omijanie „tragicznych scen” u drzwi wychodka, a zw³aszcza panuj¹cego
w œrodku fetoru, którego nie mo¿na by³o wytrzymaæ, nie wstrzymawszy oddechu:

Ustêp nie by³ skanalizowany, latem unosi³ siê tam taki fetor, ¿e mo¿na by³o siê udusiæ.
Wtedy niektórzy chodzili do pobliskiego, dziko rosn¹cego parku albo na puste ogro-
dzone place, przechodz¹c przez dziury w ogrodzeniu.
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Zim¹ znów nie uprz¹tane nieczystoœci zamarza³y tak wysoko, ¿e niemo¿liwoœci¹ by³o
korzystanie z tego urz¹dzenia. Najgorzej jednak by³o, gdy latem, w nocy, us³ysza³o siê
g³oœne wo³anie: „Okna proszê zamykaæ, z ustêpu wybieraæ siê bêdzie!”. Wtedy i w mie-
szkaniu mo¿na by³o udusiæ siê smrodem316.

Sformu³owana przez Boles³awa Londyñskiego „rada praktyczna”, a¿eby po
u¿yciu klozetu nie wracaæ do towarzystwa natychmiast, lecz zaczekaæ, a¿ odór
wywietrzeje, nie by³a w Warszawie lat trzydziestych ca³kowicie bezpodstawna.
Instrukcja, z której w roku 1929 szydzi³ Boy-¯eleñski, brzmia³a dosadnie:

Bezpoœrednio po u¿yciu klozetu nie wchodŸ w grono osób z towarzystwa. Wyczekaj,
a¿ siê odoru pozbêdziesz. Nie zapominaj o papierze! Klozet utrzymuj w porz¹dku!317

Brak skanalizowanych ubikacji, które lokatorów kamienic odartych z „pa³aco-
wych fasad” nie napawa³yby obrzydzeniem, nie wydziela³yby fetoru latem, a zim¹
nie odstrasza³y „stalagmitami” z nagromadzonych ekskrementów, prowokowa³ do
„chodzenia na niczyje”, na place wprawdzie ogrodzone, lecz jeszcze niezabudo-
wane. ¾le utrzymywane toalety usprawiedliwia³y za³atwianie potrzeb fizjologicz-
nych „pod drzewem” lub „w krzakach” jak w irygowanym „zastodolu”, napiêtno-
wanym przez Sk³adkowskiego318.

Z codziennym praktykowaniem wiedzy o kulturze sanitarnej rzadko ³¹czy³a
siê intymnoœæ. Przeciwnie, latrynalia znajdowa³y siê w centrum ¿ycia ma³ych „zbio-
rowoœci s¹siedzkich”. In¿ynier Zbigniew Pakalski zauwa¿a, jakim dobrodziejstwem
by³o dogodne po³o¿enie mieszkania jego rodziny „na wprost zlewu”, w „przed-
sionku do ubikacji”. Pluskanie czerpanej wody przeszkadza³o lokatorom w du¿o
mniejszym stopniu od utrudnionego dostêpu do klozetu:

Moja mama mia³a tê wygodê, ¿e nasze mieszkanie znajdowa³o siê w³aœnie na wprost
zlewu. Tyle ¿e s³ysza³o siê stale plusk branej wody. Zlew usytuowano w przedsionku
do ubikacji. By³y to tzw. miski tureckie, a przypada³o po 2–3 mieszkania na 1 „oczko”.
£azienki by³y dwie na piêtro, czyli po 10 mieszkañ na jedn¹ z kluczem u dozorcy. K¹piel
urz¹dza³o siê wiêc na ogó³ raz w tygodniu dla ca³ej rodziny. Woda by³a grzana w piecu
wêglowym tzw. kolumnowym.
Te domy budowano w zamierzeniu dla bezdomnych. Mo¿na by³oby w dzisiejszej no-
menklaturze nazwaæ je budownictwem interwencyjnym. Ale w kilkanaœcie lat póŸniej,
w koñcu lat trzydziestych wznoszenie takich domów przez prywatnych w³aœcicieli
posesji lub przez przedsiêbiorców, którzy po zbudowaniu odprzedaj¹ domy do eksploa-
tacji przez innych, mo¿na nazwaæ jedynie budownictwem spekulacyjnym. [...]
Matka moja po œmierci Ojca w 1938 roku dorabia³a do renty administracj¹ domów
i tzw. „prowadzeniem meldunków”. W jednym z tych domów przy ul. Grochowskiej
288 w pobli¿u Rybnej (stoi do dziœ w nie zmienionej formie tyle, ¿e b. zaniedbany)
mieszkali nasi kuzyni – 3 osobowa rodzina Stefana Cyrjaka, tokarza precyzyjnego za-
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trudnionego w PZO. Mieszkali w pokoju z kuchni¹ i z... balkonem. Ale ubikacja by³a
w podwórzu, a w kuchni tylko kran z wod¹ i zlew. Do pokoju przechodzi³o siê przez
kuchniê, w której wuj Stefan zrobi³ przeszklone przepierzenie wygospodarowuj¹c „po-
koik” dla córki Barbary319.

Wodê konsumpcyjn¹ mieszkañcy niewygodnych domów „spekulacyjnych” przy-
nosili z korytarza w wiadrach. Czasem wiêc wyrêczali siê chêtnie „ch³opakiem od
s¹siadów”. Na Czerniakowie codzienne „chodzenie z kub³em” stwarza³o podrost-
kom okazjê do zarobienia paru groszy:

Rano przynosi³em matce dwa wiadra wody i wynosi³em brudn¹. Potem przynosi³em
wêgiel z piwnicy lub ze sk³adu, kupi³em, co potrzeba, w sklepie – i ju¿ by³em wolny.
Wtedy przynosi³em kilka wiader wody jednej lokatorce. Mia³a za drzwiami na korytarzu
beczkê, z której bra³a wodê do prania i zmywania. P³aci³a mi piêæ groszy za przynie-
sienie jednego wiadra; tak samo jak u woziwody, tylko ja przynosi³em jej wodê pod
drzwi, a i od woziwody bra³o siê spod bramy i trzeba by³o nieœæ na piêtro. Jak przynio-
s³em piêæ wiader, to zarobi³em dwadzieœcia grosza, bo jeden grosz za wiadro bra³
inwalida przy pompie ulicznej320.

Do takich wiader, jeœli nie do du¿ych kuchennych garnków, gospodynie odle-
wa³y ziemniaki lub wylewa³y pomyje, gdy nie chcia³y wychodziæ do wspólnego
zlewu i natkn¹æ siê na klatce schodowej na przyk³ad, na s¹siadkê kuœtykaj¹c¹
w³aœnie do ustêpu czy nieœwie¿¹ ko³drê wietrzon¹ co pi¹tek na porêczy scho-
dów321. W kuchniach gospodynie u¿ywa³y tak¿e du¿ych balii. Niektórzy lokatorzy
musieli wprawdzie po¿yczaæ je od s¹siadów322.

Balia, miska do k¹pieli, tara do prania (w Krakowie, co znamienne, nazywana
po prostu „pralk¹”) czy niepod³¹czana do elektrycznej sieci froterka do pod³óg
s¹ przedmiotami, które wbi³y siê w pamiêæ Abramowa-Newerlego z lat przedwo-
jennych:

Kiedy bawiliœmy siê w okrêt piracki, to pokój wywrócony by³ do góry nogami. Jego
biurko zmienia³o siê w kapitañski mostek, kij od froterki zastêpowa³ okrêtowe dzia³o.
Okr¹¿eni przez wrogów skakaliœmy do ³odzi ratunkowej. W tym celu tata przynosi³
z kuchni baliê. Na dwóch szczotkach rozwiesza³ przeœcierad³o, sterowa³ tar¹ do prania
i p³ynêliœmy przez wzburzone morze do wyspy, która mia³a nas ocaliæ.
Na froterce tata mnie wozi³ w czasie czyszczenia pod³óg. Mama o nie bardzo dba³a.
Deski czêsto szorowa³o siê do bia³oœci i smarowa³o past¹. Po wyschniêciu – polerowa³o
froterk¹. Ja wtedy wskakiwa³em na ni¹ jako balast i chwyta³em za kij, a tata pucowa³
mn¹ do glancu. Trzyma³em siê mocno, by nie spaœæ. Po tym czyszczeniu pod³oga lœni³a
i nabiera³a koloru miodu323.

Abramow-Newerly zaznacza, ¿e wojna nie znaczy³a domowej amnestii od
porz¹dku i oczyszczania, odwo³ania utrwalonych przed katastrof¹ kategorii czys-
toœci fizycznej. Jak to ujmuje mieszkaniec spó³dzielczego ¯oliborza, okupacja nie
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wprowadzi³a „laby w myciu wieczorem”. Ciep³a woda w misce czeka³a co wie-
czór, a polecenie „umycia porz¹dnie w misce szyi i nóg oraz dok³adnego wyszo-
rowania proszkiem zêbów” brzmia³o tak samo kategorycznie w ustach poch³o-
niêtej prowadzeniem domu, przemêczonej matki324. Dla Newerlego ablucja nie
zosta³a „odwo³ana” tak¿e w czasie powstania i po opuszczeniu Warszawy – wte-
dy, gdy po Niemcach przyszli do Polski „krajowcy” ze Wschodu myj¹cy siê
w œniegu:

Po Niemcach Rosjanie wydali siê dzicy. Byli brudni, cuchnêli wódk¹, dziegciem i ma-
chork¹, papierosy skrêcali w gazetach, zamiast w bibu³ce. Myli siê w œniegu, a jak im
siê poda³o miskê wody, to opryskiwali siê ni¹ na pokaz jedn¹ rêk¹ i wylewali czyst¹
wodê na œnieg. Mama, widz¹c to mycie, wzdycha³a: W sam raz dla ciebie. Ciebie te¿
mycie przera¿a. Nada³byœ siê do nich325.

Natomiast w po³owie lat trzydziestych oczyszczanie Warszawy sz³o „z mias-
ta”, od zewn¹trz, przez bramy z kutymi odrzwiami do stró¿ówek i potem w stro-
nê izb – z przestrzeni ogólnej do intymnej, od kolektorów do zlewów w sieni326.
Oczyszczanie by³o najpierw dostrzegalne i odczuwalne na ulicach, w bramach
i podwórzach. Czystoœci¹ odznacza³y siê jezdnie, wy³o¿one brukiem b¹dŸ ju¿

Rzadki przyk³ad sanitarnej samodyscypliny mieszkañców œródmiejskiej kamienicy
w czasach wspó³czesnych
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wyasfaltowane. Wprawdzie z publicznych szlaków komunikacyjnych korzystali
wci¹¿ liczni „sa³aciarze” (inaczej: „dryndziarze”, do których w jêzyku warszaw-
skiej ulicy wypada³o zwracaæ siê: „wio, panie sa³ata”327), ale nieczystoœci pozo-
stawiane przez konie ci¹gn¹ce doró¿ki by³y usuwane regularnie, wrêcz na bie¿¹co:

[...] jedz¹cy koñ robi³ tak¿e co innego i o dziwo jezdnia nie wygl¹da³a jak stajnia. Do-
zorcy miejscy i z s¹siednich domów musieli coœ z tego mieæ, bo znika³o to natychmiast328.

„To” rzeczywiœcie mog³o byæ dawniejszymi sposobami, o których pisa³em w roz-
dziale trzecim, wykorzystywane przez stró¿ów jako nawóz, chocia¿by przy pielêg-
nacji miejskiej zieleni i kwiatów, je¿eli zawczasu nie zosta³o zauwa¿one i uprz¹t-
niête razem ze „zmiotkami” przez ulicznych zamiataczy, noc¹ zaœ przez cz³onków
„ekipy do nocnego mycia”, obs³uguj¹cych kilkadziesi¹t „wê¿y na wózkach”329.

O ile trywialne wydaje siê spostrze¿enie, ¿e na ulicach dzisiejszej Warszawy konie poci¹gowe dawno
ust¹pi³y miejsca koniom mechanicznym i to wystêpuj¹cym w „dzikich stadach” tratuj¹cych jezdnie i
chodniki, o tyle problem materii nawozowej do usuniêcia nie uleg³ przedawnieniu. Chocia¿ k³opot
ten sta³ siê dos³ownie psi, nie sposób podejœæ do niego anegdotycznie. Dzisiejszy „wielkomiejski
nawóz” przeszkadza wiêkszoœci przechodniów oraz w³aœcicielom psów tylko wtedy, gdy weñ „wdep-
n¹” – gdy „œlisko-lepka substancja” przylgnie do obuwia i wydziela kompromituj¹cy zapach.
Obserwator ¿ycia codziennego i felietonista spróbowa³ porachowaæ tê nieokreœlon¹ wiêkszoœæ miesz-
kañców Warszawy, podobnie jak tona¿ „zlekcewa¿onego” kompostu. Andrzej W. Pawluczuk w fir-
mowanym przez Stefana Bratkowskiego magazynie internetowym napisa³ przed paroma laty: „Pod
koniec marca Gazeta Wyborcza wziê³a siê za bary z tematem, który od lat le¿y od³ogiem na ulicach
i trawnikach. Chodzi o psie odchody, których nikt nie sprz¹ta, nie chce sprz¹taæ i których – czego
jestem pewien – przez najbli¿szych dwadzieœcia (co najmniej) lat nikt w Polsce sprz¹taæ nie bêdzie.
Jako ¿e do niedawna by³em w³aœcicielem czarnej, podpalanej jamniczki o imieniu Tr¹ba, temat ten
znam nie tylko z lektury GW i obserwacji, ale tak¿e z autopsji. [...] W moim bloku jeden pies
przypada na szeœæ mieszkañ. Bior¹c pod uwagê, ¿e w Warszawie z przyleg³oœciami mieszka dwa i pó³
miliona ludzi oszacowa³em, ¿e po sto³ecznych ulicach, skwerach i parkach biega sobie beztrosko
oko³o sto tysiêcy piesków. Skromnie licz¹c (po 5 deka na czworonoga) pieski te wzbogacaj¹ co-
dziennie Warszaw¹ o 5 ton odchodów, co daje rocznie prawie 2 tysi¹ce ton gówna. Pieski, bo taka
ich natura, biegaj¹ sobie beztrosko, ale co na to ludzie? Ha! Tutaj w³aœnie przechodzimy do zagadnie-
nia kultury, a raczej w³aœciwych Polakom podstawowych standardów cywilizacyjnych. Otó¿ stwier-
dzi³em, ¿e w tych okolicach, gdzie wychodzi³em z Tr¹b¹ na spacer, by³em jednym jedynym (!), który
nosi³ ze sob¹ urz¹dzenie do sprz¹tania psich odchodów i zbiera³ po swoim psie kupê. Jedynym na
mniej wiêcej piêædziesiêciu w³aœcicieli czworonogów, czyli ¿e nale¿ê do dwóch procent Polaków.
Tym pozosta³ym zupe³nie nie przeszkadza³o, ¿e ich pieski zostawiaj¹ gówienka pod sama klatk¹
schodow¹, czyli w miejscu, przez które oni sami przechodz¹ kilka razy dziennie. Widocznie dla tych
ludzi jest zupe³nie normalne i naturalne, ¿e wokó³ ich domu walaj¹ siê psie gówna”330.
Sprawie uwolnienia lub, jak okreœla to „Gazeta Sto³eczna”, odkupienia sto³ecznych trotuarów
i trawników, z za³o¿enia s³u¿¹cych rekreacji, nie zaœ przydomowej „irygacji”, nadaj¹ bezapelacyjn¹
powagê tzw. akcje spo³eczne i medialne, zwi¹zane przyk³adowo z ustawianiem w obszarach zielo-
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327 Zob.: Jaros³aw Abramow-Newerly, Lwy mojego podwórka, s. 154; Stanis³aw Grzesiuk, Boso, ale
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329 Tadeusz Nosarzewski, „Kronika MPO”.
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330 Andrzej W. Pawluczuk, Polnische wirtschaft. Kilka osobistych uwag w sprawie psich gówien, „Kontratek-
sty. Niezale¿ny Magazyn Publicystów”, czasopismo ukazuj¹ce siê w Internecie (http://www.kontrateksty.
pl), tekst datowany na 8 kwietnia 2004 r.



nych œmietniczek z napisem „Psie sprawy Warszawy”331. W 2007 r. prowadzono takie akcje jedno-
czeœnie z kampaniami na rzecz równego traktowania kobiet i mê¿czyzn w zak³adach pracy czy termino-
wej wymiany dowodów osobistych na dokument nowego typu. Powsta³ nawet zarys projektu utwo-
rzenia tajnej policji do spraw „odkupicielskich”. Pose³ na sejm zaproponowa³, aby stra¿nicy miejscy
œledzili rzucaj¹cych niedopa³ki i wyprowadzaj¹cych psy na trawniki. Dla niepoznaki powinni to robiæ
w cywilnych ubraniach332. Przyjmuj¹c tok rozumowania Andrzeja W. Pawluczuka, nie³atwo wyzbyæ
siê myœli, ¿e stra¿ników miejskich, spoœród których rekrutowaliby siê tropiciele, tajne „patrole
sanitarne”, lepiej pochopnie nie zaliczaæ do dbaj¹cej o czystoœæ mniejszoœci. „Sprawa jest ewidentna,
albowiem – kwituje felietonista „Kontratekstów” – i ci, którzy rekrutuj¹ stra¿ników miejskich nale¿¹
do tych 98 procent, dla których psie gówno pod domem i na ulicy jest standardem”333.
Natomiast praktykowane w Warszawie w latach trzydziestych polewanie ulic wod¹ z hydrantu przez
dozorców czy zbiórka drobniejszych nieczystoœci fizycznych przez zamiataczy przestaj¹ „raziæ” jako
technologie anachroniczne, gdy takim oto sposobom oczyszczania przeciwstawi siê przeje¿d¿aj¹c¹
dziœ pryncypaln¹ ulic¹ polewaczkê oraz ubranego w odblaskowy kombinezon pracownika firmy
nadziewaj¹cego odpadki na specjalny szpikulec i wrzucaj¹cego je do foliowego worka (w ramach
us³ugi publicznej œwiadczonej po wygranej przetargu w miejskim zarz¹dzie oczyszczania).

Czystoœæ z ulicy

Wedle skrupulatnych wyliczeñ Tadeusza Nosarzewskiego ZOM ju¿ na pocz¹tku
lat trzydziestych zatrudnia³ ponad pó³ tysi¹ca zamiataczy, sprz¹taj¹cych w czte-
rech rejonach. Najwiêcej spoœród nich, ponad jedna pi¹ta, wychodzi³o na ulice
œródmiejskie334. Pracowali oni w dzieñ, pos³uguj¹c siê miot³ami, ³opatami, szu-
flami i tzw. japonkami, jakby przenoœnymi kontenerami na nieczystoœci, „wóz-
kami” asenizacyjnymi na dwóch ko³ach, napêdzanymi si³¹ miêœni sprz¹tacza:

W ci¹gu ca³ego dnia zape³niano japonki zmiotkami bie¿¹cymi, a trzeba przypomnieæ,
¿e trakcja konna powodowa³a ci¹g³e zanieczyszczenie jezdni. Nie by³o to dla przechod-
niów uci¹¿liwe, poniewa¿ znika³o natychmiast zmiecione miot³¹ do blaszanej szufli na
³ukowym uchwycie. Z niej wêdrowa³o do wnêtrza japonki, której klapê stale zamkniêt¹,
zamiatacz uchyla³ tylko na moment wrzucania œmieci335.

Ogólnie rzecz bior¹c, „niewidzialnoœæ” zorganizowanego oczyszczania w war-
szawskiej „cywilizacji wodoci¹gu” rozwijaj¹cej siê sprawnie w latach miêdzywo-
jennych sprowadza³a siê, nie licz¹c rozszerzenia sieci kanalizacji ogólnosp³awnej,
do wykonywania najbardziej uci¹¿liwych prac asenizacyjnych poza œwiadomoœci¹
mieszkañców (czy te¿ poza „godzinami szczytu”), lecz pod kierownictwem „dziel-
nicowych” z ZOM-u. Tadeusz Nosarzewski zanotowa³:
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Podchodz¹ inaczej do odchodów, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 23–24 kwietnia
2005; ta¿, Jest gdzie wrzucaæ, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 27 kwietnia 2005;
Iwona Dudzik, Odkupiony Wilanów, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 2 czerwca
2005.
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332 Zob.: £ukasz Antkiewicz, Tajna broñ na kupê, „Metro”, 29 czerwca–1 lipca 2007.
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333 Andrzej W. Pawluczuk, Polnische wirtschaft...
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334 Tadeusz Nosarzewski, „Kronika MPO”.
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335 Zbigniew Pakalski, Trylogia warszawska, t. 1, s. 118.



Praca nocna trwa³a od godziny 22ej do 6 rano. Kierownikiem dzia³u nocnego mycia ulic
by³ W³adys³aw Twardo, zastêpc¹ dzielnicowy Jan Borowiak. Biuro dzia³u mechanicz-
nego i rêcznego mycia w nocy znajdowa³o siê przy Dyrekcji Z.O.M. przy ul. Karowej
Nr 3. Kier. Twardo i z-ca Borowiak wrêczali dzielnicowym zmiany nocnej trasy dla
polewaczek, które zmywa³y jezdnie oraz dla grup rêcznego mycia chodników. Kontrolê
pracy nocnej prowadzili kier. Twardo i z-ca Borowiak przez ca³¹ noc. Pracownicy rêcz-
nego mycia chodników i kierowcy polewaczek mogli zakoñczyæ pracê 15 minut przez
godzin¹ 6 rano, wczeœniejsze zejœcie z odcinka pracy by³o karane potr¹ceniem premii336.

Ostateczne sprz¹tanie miasta odbywa³o siê wiêc skoro œwit, miêdzy godzin¹
pi¹t¹ a szóst¹ rano. Wtedy opró¿niano podwórzowe œmietniki, pojemniki na uli-
cach, a do u¿ytku szykowano „dwuko³owce” dla brygad zamiataczy. Jednoczeœnie
dozorcy podwórzy w myœl jeszcze dziewiêtnastowiecznego przepisu przy pomocy
szlauchów, gumowych wê¿y pod³¹czanych do hydrantu, podczas tej swoistej „jutrz-
ni czystoœci” starannie zmywali ulice i podwórza strumieniami wody z miejskiego
wodoci¹gu. Placowy z jednego ze sto³ecznych sk³adów wêgla zaczyna swoje opo-
wiadanie od frazy:

Wsta³ dzieñ pogodny. Na ulicach jest prawie pusto. Tylko dozorcy zamiataj¹ ulice,
a potem polewaj¹ je wod¹337.

W 1938 r. by³o w Warszawie oko³o dziesiêciu tysiêcy dozorców pomagaj¹cych
ZOM-owi z nakazu magistratu (jak na zarz¹dzenie guberni)338.

Sanitarne obowi¹zki dozorców, dawniej sposobionych przez „oberpolicmaj-
strów” do inwigilacji lokatorów, uniemo¿liwia³y im spêdzanie czasu na bezczyn-
nym „staniu w bramie”, odpytywaniu „obcych” i goœci: „Pan szanowny kogo uwa-
¿a?”339 b¹dŸ rzucaniu z okna „wi¹zanek” w stronê depcz¹cych trawniki:

Do obowi¹zków dozorcy nale¿a³o zamykanie na noc bramy. Na spóŸnionych goœci
Wiœniewski czeka³ w budce. Potem szed³ do domu. Trzeba go by³o budziæ dzwonkiem.
Wtedy cz³apa³ przez podwórko w narzuconym ko¿uchu i otwiera³ bramê. Nale¿a³o mu
coœ za to bramowe daæ. To by³ jego dodatek do pensji340.

Ostatnim widomym znakiem pochodzenia „zmieszczania³ych” stró¿ów, przy-
pominaj¹cym o gnuœnym niegdyœ „siedzeniu na przyzbie”, by³y zazwyczaj d³ugie
„w¹sy so³tysa”. W Warszawie pracy nie brakowa³o przez ca³y dzieñ, a ze wzglêdu
na obowi¹zek otwierania bramy lokatorom prowadz¹cym o¿ywione noce ¿ycie
towarzyskie – przez ca³¹ dobê. Tedy demonstracyjne podkrêcanie w¹sów dodawa³o
„dozorcowemu” animuszu i urzêdniczej powagi. Zw³aszcza ¿e miejska spo³ecz-
noœæ odmawia³a przybyszom ze wsi prawa do miana „gospodarza domu”. Taki
„tytu³” w kamienicy przys³ugiwa³ w³aœcicielowi.

Do sta³ych sanitarnych powinnoœci dozorcy, poza op³ukiwaniem z brudu sto-
sownego fragmentu przestrzeni na zewn¹trz domu, chodnika i po³owy szerokoœci
jezdni na ca³ej d³ugoœci kamienicy, nale¿a³o sprz¹tanie podwórza, ca³ej jego po-
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337
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Jeden z przedwojennych sto³ecznych dozorców na zdjêciu Zofii Chomêtowskiej
(ze zbiorów Archiwum Muzeum Historycznego m.st Warszawy)
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wierzchni po wewnêtrznej stronie bramy wraz ze œmietnikiem, klatkami scho-
dowymi, wybieraniem kurzu spod ³atwo krusz¹cych siê „s³omianek” oraz od-
œwie¿aniem ubikacji, je¿eli w budynku nadal dzia³a³a wspólna toaleta. Rzetelni
dozorcy, którzy nie chcieli naraziæ siê dzielnicowemu, nie ograniczali siê do kilku
powierzchownych ruchów miot³¹ i wzniecenia kurzu. W czasie obchodu dziel-
nicowi wymierzali surowe kary za brak dba³oœci o czystoœæ fizyczn¹, mienie komu-
nalne i prywatne. Przyk³adne, codziennie oczyszczanie wymaga³o specjalnej tech-
nologii zamiatania:

Oczywiœcie sprz¹tanie to nie oznacza³o jak dziœ zgarniêcia œmieci. S³u¿y³a do tego miot³a
brzozowa, miêkka, gêsta, na d³ugim kiju. Specyficzny ruch r¹k powodowa³, ¿e miot³a
uk³ada³a siê ³ukowo ci¹gn¹c pó³ d³ugoœci brzozowych elastycznych witek po p³asz-
czyŸnie nawierzchni. Przejœcie wzd³u¿ elewacji domu pozwala³o zmieœæ z chodnika
wszystkie œmieci, grudki piasku i py³ do zag³êbienia przy krawê¿niku. Oczywiœcie przy
szerokim chodniku na g³ównych ulicach trzeba by³o „braæ” chodnik na dwa razy. Teraz
przychodzi³a kolej na tê sam¹ operacjê z jezdni¹ w odwrotnym kierunku od osi ulicy
ku krawê¿nikowi. Teraz trzeba by³o zgarn¹æ wszystkie zmiecione brudy na kupki umo¿-
liwiaj¹ce zgarniêcie do blaszanej szufli. Tu przydawa³a siê druga miot³a o krótszych
i sztywniejszych koñcówkach341.

Od samej tej technologii jeszcze istotniejsze okazuje siê to, ¿e zamiatanie by³o
czynnoœci¹ powtarzaln¹, „wznawialn¹”. Taka „jutrznia czystoœci” przed³u¿a³a siê
a¿ do „komplety”, zamkniêcia bramy na klucz przed pó³noc¹. Sprz¹tanie odbywa³o
siê niemal na zasadzie mechanicznej reakcji na impuls. Ilekroæ jakieœ paprochy
zanieczyœci³y podwórko czy konie „sa³aciarza” zabrudzi³y krawê¿nik przy ka-
mienicy, tyle razy dozorca chwyta³ za miot³ê. Zwabiony ³omotem na klatce scho-
dowej krzycza³ na dostawcê wêgla, który brudnym mia³em obsypa³ wyfroterowane
schody. Zimow¹ por¹ dozorca u¿ywa³ deski obitej gum¹, pozwalaj¹cej na zgar-
niêcie rozmiêk³ego œniegu. Brudne „b³ota poœniegowe”, za które dziœ krytykuje
siê drogowe s³u¿by oczyszczania, trafia³y wnet do najbli¿szej studzienki kanali-
zacyjnej, wlotu rozbudowywanego za prezydenta Starzyñskiego „systematu” Lin-
dleyowskiego342. Œnieg z ulic Warszawy uprz¹tali równie¿ bezrobotni, których
sezonowo zatrudnia³ ZOM. Uk³adali œnieg w pryzmy, które nastêpnie ciê¿arów-
kami b¹dŸ tramwajami towarowymi by³y wywo¿one do Wis³y343.

Ca³odzienn¹ gotowoœæ dozorcy do podjêcia oczyszczania oznajmia³ i uwydat-
nia³ „uniform”, z³o¿ony z czarnej b¹dŸ granatowej kurtki z sukna, uszytej w stylu
mundurowym, z jednym rzêdem guzików, butów z cholewami i maciejówki. Macie-
jówka ³atwo kojarzy³a siê z Marsza³kiem na kasztance, ale równie¿ z dziewiêtna-
stowieczn¹ wsi¹. Swoiœcie „umundurowani” i „wygalantowani” zostali równie¿
w „tamtej Warszawie” miejscy zamiatacze. Zamiast broni „prezentowali” miot³y
w barwach narodowych, rozstawieni na pryncypalnych ulicach co „parê” kroków:

Zamiatacze byli ubrani w mundury, czapki, obuwie i fartuchy brezentowe przepisanego
koloru i kroju oraz z mosiê¿nemi emblematami na ko³nierzach munduru. Zamiatacze
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byli rozstawieni na g³ównych ulicach co 100 metrów, maj¹c do pracy letni¹ por¹ œmiet-
nicê i miot³ê z pomalowanym trzonkiem na kolor bia³o-czerwony. Zamiataczom nie
wolno by³o rozmawiaæ z drugim zamiataczem z s¹siedniego odcinka. Kontroler wzglêd-
nie dzielnicowy zauwa¿y³ rozmowê 2ch zamiataczy, wówczas obydwaj mieli potr¹cone
z poborów po 5 z³otych. Rygor w pracy stosowany by³ bardzo ostry344.

Brygady zamiataczy przypomina³y w swojej organizacji brygady militarne.
Przed wojn¹, jak to ujmuje Tadeusz Nosarzewski, obowi¹zywa³a „moda obejmo-
wania kluczowych stanowisk przez wojsko”. W polecanym przez ksiêgarzy, wy-
raŸnie ju¿ w latach trzydziestych anachronicznym „kodeksie towarzyskim” Bole-
s³awa Londyñskiego, wojskowi, co prawda, zostaj¹ parokroæ zwolnieni z bez-
wzglêdnego przestrzegania regu³ „czystoœci i ochêdóstwa” (zaraz po powrocie
z poligonu mog¹ maszerowaæ przez miasto z ub³oconymi cholewkami), jednak
wojskowa musztra i dryl wydaj¹ siê szablonem czy sta³ym punktem odniesienia
dla regulaminów komunalnego uprz¹tania stolicy i, ogólnie, dla zachowywania
porz¹dku w przestrzeni publicznej.

Godzi siê tu wspomnieæ, ¿e miêdzywojenny regulamin koszarowy Wojska
Polskiego obejmowa³ drobiazgow¹ instrukcjê korzystania z instalacji sanitarnych.
Punkt trzeci instrukcji stanowi na przyk³ad:

Na muszlê klozetow¹ nie nale¿y wchodziæ nogami, lecz siadaæ jak na krzeœle ca³ym
ciê¿arem cia³a tak, aby poœladki ca³kowicie i dok³adnie przylega³y do deski klozetowej.
Tu³ów powinien byæ wyprostowany, przy czym punkt ciê¿koœci nale¿y przenieœæ ze stóp na
poœladki, k³ad¹c rêce wzd³u¿ odpowiednich kolan. Siedzieæ nale¿y w taki sposób, a¿eby
ka³ wpada³ do muszli, a nie na deskê. Jednoczeœnie nale¿y staraæ siê nie zmoczyæ deski mo-
czem. W tym celu nale¿y przytrzymaæ rêk¹ narz¹d moczowy skierowuj¹c go do muszli345.

Punkt czwarty zawiera polecenie podobne, podporz¹dkowuj¹ce niedoskona-
³oœæ ludzkiej anatomii i fizjologii precyzyjnemu regulaminowi sanitarnemu:

Przy korzystaniu z pisuaru nale¿y podejœæ do niego jak najbli¿ej, nawet dotykaj¹c go
lekko kolanami, pochyliæ siê do przodu, wyj¹æ ca³kowicie narz¹d moczowy, lekko
nachyliæ go w dó³ i oddaæ mocz a¿ do ostatniej kropli. Nie nale¿y odchodziæ od pisuaru
przed zakoñczeniem oddawania moczu i rozbryzgiwaæ go po pod³odze. W ten sposób
pod³oga wokó³ pisuaru bêdzie sucha346.

Wojskowa instrukcja korzystania z latryny, jak s¹dzê, mog³aby z powodze-
niem zostaæ spo¿ytkowana jako aneks do Podrêcznika hygieny wojskowej dla oficerów
i podchor¹¿ych wydanego przez majora Sk³adkowskiego tu¿ po zakoñczeniu pierw-
szej wojny œwiatowej. W ten sposób uzasadniony zosta³by na polskim gruncie
pogl¹d, i¿ istnieje genetyczny zwi¹zek sumiennego oczyszczania z instytucjami
i grupami z wyraŸnym, skodyfikowanym systemem nagród i kar. W przekonaniu
Alaina Corbina przymus czystoœci w Europie Zachodniej zosta³ zapocz¹tkowany
w armii i wiêzieniu347. Wspomnia³em ju¿ o tym w rozdziale trzecim.
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Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ dyrektorzy naczelni ZOM-u byli istotnie pu³kow-
nikami Wojska Polskiego, a kierownicy oddzia³ów i kontrolerzy porucznikami i ka-
pitanami348.

Nieprzypadkowo pewien antropologiczny szkic Ludwika Stommy (poœwiêcony problematyce tabu,
brudu i puszczania wiatrów w kontekœcie zagadnienia aktualnoœci strukturalizmu francuskiego) roz-
poczyna obszerny cytat z pism Tadeusza Ró¿ewicza. Dotyczy on dolegliwoœci pewnego gwardzisty cara
Miko³aja, któremu „Ÿle pojête sprawy honoru i godnoœci osobistej” kaza³y rozliczyæ siê z przypadkowego
prukniêcia przy suto zastawionym stole podczas uroczystego bankietu. Carscy ¿o³nierze w takich
sytuacjach „chowali g³owê pod serwetê i na miejscu palili sobie w ³eb”349. Rozlokowane w „terenie”
koszary z miejskiego punktu widzenia wydawa³y siê swoistymi przyczó³kami, „delegaturami” czys-
toœci fizycznej na kraj. Umundurowanym m³odym mê¿czyznom przemierzaj¹cym Warszawê móg³
p³azem uchodziæ brud na butach. By³ to bowiem brud wyniesiony z ostêpów prowincji350.

Dowódcy bez trudu przekonywali swoich podw³adnych do tego, ¿e wszelkie
urz¹dzenia higieny publicznej powinni „zawsze utrzymywaæ w czystoœci”, aby
regulaminowi sta³o siê zadoœæ. Dzia³alnoœæ jednego z pu³kowników, Kazimierza
Meyera, dyrektora ZOM-u mianowanego przez Starzyñskiego, upamiêtnia dzisiaj
tablica umieszczona z inicjatywy warszawskich œmieciarzy na fasadzie gmachu
zarz¹du MPO przy ulicy Obozowej na Woli. Jak wspomina in¿ynier Jan Rossman,
podczas „spontanicznej i dzikiej ewakuacji”, gdy w nocy z 6 na 7 wrzeœnia 1939 r.
„rzecznik propagandowy wojska” wezwa³ wszystkich mê¿czyzn zdolnych do s³u¿-
by wojskowej do opuszczenia Warszawy, dyrektor Meyer nie uleg³ panice i bo-
hatersko pozosta³ w pracy (czy raczej dos³ownie na polu bitwy), „niemal zupe³nie
osamotniony”351.

Zas³ugi dyrektora Meyera wykraczaj¹ daleko poza kulturê sanitarn¹. Za jego
spraw¹ œmieciarki i bazy „zomek” sta³y siê podmiotami szeroko pojêtej historii
Warszawy. Meyerowi m.in. uda³o siê stworzyæ w dyrekcji przedsiêbiorstwa „oœro-
dek pracy konspiracyjnej” i zabezpieczyæ zapas paliwa, wykorzystany potem w cza-
sie powstania. Jan Rossman przypomina:

W Powstaniu Warszawskim bra³ udzia³ najpierw na Starym Mieœcie, a potem przeszed³
w ostatnich dniach sierpnia kana³ami – ostatnim konwojem – na ¯oliborz, by tu znaleŸæ
œmieræ od ostatnich pocisków niemieckich. W pamiêci tych, którzy zetknêli siê z Sze-
fostwem Transportu Komisariatu Cywilnego, pozostanie sylwetka cz³owieka, który to
Szefostwo potrafi³ niezwykle energicznie zaimprowizowaæ i prowadzi³ je z niezwyk³¹
energi¹ i ofiarnoœci¹. By³a to niezwykle charakterystyczna sylwetka przystojnego mê¿-
czyzny z ostr¹ szwedzk¹ bródk¹: aktywnego, ¿yczliwego dla ludzi i weso³ego. Cecho-
wa³a go wielka uczynnoœæ i ¿yczliwoœæ dla ludzi. W czasie okupacji pod jego okiem i za
jego wiedz¹ powsta³ w ZOMie oœrodek pracy konspiracyjnej. Wielu ludzi ukrywaj¹cych
siê przed hitlerowcami znalaz³o w ZOMie pracê i niezbêdny „ausweiss”. Mo¿e te¿ nikt
ju¿ prawie o tym nie wie i nie mo¿e pamiêtaæ, ¿e to jemu zawdziêcza miasto – zarz¹d
miejski – to, ¿e od pocz¹tku tak gospodarowano materia³ami pêdnymi dla potrzeb
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miejskich, ¿e udawa³o siê zabezpieczyæ nie tylko potrzeby, ale zgromadziæ pewne zapasy
– na wszelki przypadek, na polskie potrzeby. Sprawa ta wykry³a siê w czerwcu 1941 ro-
ku i tylko pewnemu szczêœliwemu zbiegowi okolicznoœci zawdziêczaæ nale¿y to, ¿e nie
poci¹gnê³a za sob¹ konsekwencji tragicznych. Potrafiliœmy ukryæ ponad 100 tys. litrów
benzyny – materia³u tak deficytowego i tak œciœle przez Niemców kontrolowanego. Tak¹
decyzjê i takie ryzyko by³y podjête przez p³k. Meyera352.

W latach trzydziestych podwórzowi dozorcy przyk³adali siê do „wojskowego
rygoru” w stosunkach komunalnych. Tak¿e w ¿oliborskim WSM-ie stró¿ by³ oso-
b¹ tak wa¿n¹, ¿e Abramow-Newerly utrwali³ w swojej pamiêci nazwiska dozorców
siedmiu spó³dzielczych kolonii353. Stró¿ówka, w której dy¿urowali warszawscy
dozorcy, stanowi³a wiêc równie¿ swojego rodzaju „posterunek sanitarny”, nie zaœ
tylko punkt obserwacyjny, hermetyczn¹ granicê wykorzystywan¹ do pobierania
„doli” (czyli: wstêpnego, rodzaju myta) od domokr¹¿ców, muzykantów i kuglarzy,
a tak¿e, jak ju¿ powiedziano, od lokatorów wracaj¹cych o „nieprzyzwoitej” porze
do swoich mieszkañ:

Stró¿ówka znajdowa³a siê zawsze w pomieszczeniu pod schodami z wejœciem z bramy
tu¿ przed jej wylotem na podwórze. Drzwi z oszklonym i otwieranym okienkiem umo¿-
liwia³y obserwacjê przeœwitu bramowego i rozmowê bez otwierania ca³ych drzwi, a okno
na podwórze dawa³o wgl¹d w ca³e jego wnêtrze. W bogatszych kamienicach pomie-
szczenie to by³o jedynie miejscem dy¿uru, a mieszkanie dozorcy znajdowa³o siê na
parterze w oficynie oznakowane odpowiedni¹ tabliczk¹ informacyjn¹. Ale ten luksus
nie dotyczy³ wszystkich dozorców. W skromniejszych domach lub u bardziej sk¹pych
gospodarzy dozorca po prostu mieszka³ z rodzin¹ w stró¿ówce o skoœnym suficie wsu-
niêtej pod bieg klatki schodowej354.

Stró¿, gdy radzi³ sobie dostatecznie z lokatorami i przechodniami, z cz³owieka
pracy ³atwo zamienia³ siê w wyobra¿eniu mieszkañców w cz³owieka pieni¹dza.
Dowodzi³o tego popularne przed wojn¹ powiedzenie: „dozorca – to samo, co
z³otówka”355. Sta³e „lewe dochody” by³y u dozorcy i czêsto pomagaj¹cej mu ¿ony
tolerowane przez spo³ecznoœæ warszawsk¹ tak¿e z tego powodu, ¿e wi¹za³y siê
z mo¿liwoœci¹ korzystania ze wspólnej „wygody” w razie nagl¹cej potrzeby fizjo-
logicznej. Ciecie (okreœlenie za prezydentury Stefana Starzyñskiego wbrew pozo-
rom mi³e i ¿yczliwe, dopuszczane w dialogach towarzyskich) b¹dŸ struple (okreœ-
lenie gwarowe, k¹œliwe, wytykaj¹ce stró¿om sk³onnoœæ do s³u¿bistoœci) za kilka
groszy wpuszczali „wierc¹cych siê” przechodniów do ogólnej ubikacji. Bezkarne
za³atwienie tej czy innej potrzeby w bramie, na któr¹ cieæ, jak siê mawia³o, mia³
baczenie przez „wizjer” w stró¿ówce, by³oby nie do wykonania. W ten sposób na
podwórzach i ulicach, w bramach i „zak¹tach” problem latrynaliów zanik³. „Hm
Hm... no, co potrzeba...” znajdowa³o siê zawsze gdzieœ na drodze ludzi „id¹cych
za potrzeb¹”356.
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Po drugiej wojnie œwiatowej w mieœcie „planowo” odbudowywanym nie odtworzono ju¿ zwyczaju
„klucza u dozorcy”, nader po¿ytecznego, bo wspieraj¹cego szalety publiczne. Parafrazuj¹c s³owa
z Rozkurzu Mirona Bia³oszewskiego, drzwi podwórzowego ustêpu dopóty pozostawa³y „niedomk-
niête”, dopóki nie zosta³y wyrwane przez „przygodnych” wandali. Po wyzwoleniu Bia³oszewski szed³
do kamienicy „zajrzeæ”, ale te¿ „mo¿e siê i wyszczaæ”, a drogê wskazywa³a ocalona z powstania
tabliczka z informacj¹: „Uwaga! Dla przygodnych przechodniów ubikacja jest otwarta przy Tar-
czyñskiej 19/21 w g³êbi za ogrodzeniem” (napis konkurowa³ z s¹siaduj¹cym obok niego sloganem
„Przez samorz¹d... do silnej Polski Ludowej)357. We wspó³czesnej Warszawie w sytuacji, gdy miejskie
szalety s¹ „zabite gwoŸdziami”, „zapukanie w bramê” lub do drzwi na parterze (lokali gastro-
nomicznych i sklepów), mo¿e zakoñczyæ siê przykrym niepowodzeniem. Nie sposób dawnym spo-
sobem nalegaæ na „ciecia”: „niech¿e pan Józef otworzy”.
Nie dziwi wiêc, ¿e tytu³y prasowych „donosów” takie jak Za potrzeb¹ wci¹¿ w bramê maj¹ dzisiaj
znaczenie dos³owne358. Oto przyk³ad: nim miasto zdecydowa³o siê na remont (przywrócenie) na-
le¿ycie oznakowanej „wspólnej ubikacji” przy ulicy Piekarskiej, a nastêpnie otworzy³o j¹ uroczyœcie,
g³oœna by³a sprawa „antysanitarnego” zachowania restauratorów na Starym Mieœcie. Zwarli oni
szeregi przeciwko miastu, potrzebuj¹cym turystom i spacerowiczom, uzale¿niaj¹c korzystanie z toa-
let we w³asnych lokalach od uprzedniej konsumpcji i uiszczenia rachunku359. Dyskretne (wszak¿e
mo¿liwoœæ skorzystania z latryny stanowi³a dla mieszkañców „tamtej Warszawy” oczywistoœæ ¿ycia
codziennego) tabliczki z napisem „klucz u dozorcy” zast¹pi³y na prze³omie XX i XXI w. pokaŸne
plakaty („bannery”) z ostrze¿eniem „tylko dla naszych klientów”360. Gdy w 2006 r. w³adze Œród-
mieœcia zaproponowa³y przedsiêbiorcom, którzy udostêpni¹ toalety za darmo, obni¿kê czynszów,
na propozycjê burmistrza odpowiedzia³o zaledwie kilku w³aœcicieli lokali. Obmyœlono i op³acono
jednak specjaln¹ „kampaniê reklamow¹” z charakterystycznym logo: naklejk¹ na szybê z napisem
„toilet free – bezp³atna toaleta”. Podczas gdy wywieszona w bramie tabliczka „klucz u dozorcy”
stanowi³a jedynie oznaczenie, znaczek w pomarañczowym kolorze jest przede wszystkim „honoro-
wym odznaczeniem”. Z pocz¹tku by³em zdania, ¿e ten sto³eczny „laur” sanitarny otrzyma³ kszta³t
owalnej deski klozetowej, jednak¿e jego projektantka ujawni³a w wypowiedzi dla gazety „Metro”,
¿e „kolor pomarañczowy w po³¹czeniu z zaokr¹glonym kszta³tem ma przywodziæ na myœl ko³o
ratunkowe”361. Konkluduj¹c, nowo otwarta toaleta na ulicy Piekarskiej czy kampania reklamuj¹ca
„toilet free” wydaj¹ siê przeznaczone dla „przeje¿d¿aj¹cych komisji”, tak jak zabita gwoŸdziami
s³awojka z lat trzydziestych na Mazowszu.

W okresie przedwojennym ubikacje trafia³y siê w wielu miejscach Warszawy,
tote¿ „nieszczêœliwi interesanci” nie biegali w desperacji po ca³ym mieœcie, jak
Boles³aw Prus opisywa³ to w latach osiemdziesi¹tych XIX w.

W Warszawie pod rz¹dami Starzyñskiego powody do radoœci z „wynoszenia
kub³ów” na „odzyskanym œmietniku” by³y mocne i czytelne. Trwa³a mechanizacja
taboru s³u¿b oczyszczania, rozpoczêta nieco wczeœniej, bo ju¿ pod koniec lat

316 Czêœæ druga. STUDIA Z HISTORII KULTURY MIASTA

357
357 Zob.: Miron Bia³oszewski, Rozkurz, Warszawa 1980, s. 35. Por.: ten¿e, Pamiêtnik z powstania war-
szawskiego, Warszawa 2001, s. 65.
358
358 Por. np.: Dominika Dziobkowska, Sikanie w bramie, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wy-
borczej”, 11–12 grudnia 2004; Aleksandra Paulska, Za potrzeb¹ ci¹gle w bramê, „Rzeczpospolita”, 21 lip-
ca 2006; Ma³gorzata Zubik, Dariusz Bartoszewicz, WC na miarê UE, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do
„Gazety Wyborczej”, 27 wrzeœnia 2002; Bartosz Raj, Za górk¹, pod krzaczkiem, „Gazeta Sto³eczna”,
dodatek do „Gazety Wyborczej”, 6 paŸdziernika 2004.
359
359 Por.: Anna Krê¿lewicz, Staromiejscy restauratorzy musz¹ wystawiaæ tablice z informacj¹, gdzie jest WC,
„Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 14 lipca 2004.
360
360 Por.: Ma³gorzata Zubik, Obni¿ka za udostêpniania szaletu? A czemu nie remont miejskich?, „Gazeta
Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 25 marca 2006.
361
361 Zob.: WC jak ko³o ratunkowe, „Metro”, 25 maja 2006.



dwudziestych. W wyobra¿eniu Tadeusza Nosarzewskiego tych kilka polewaczek
niepostrze¿enie uczyni³o z Warszawy „zmetropolizowany” wzór oczyszczania:

W roku 1929 Warszawa by³a najczyœciejszym miastem w Europie wed³ug oceny prasy
polskiej i zagranicznej. Z.O.M. posiada³ 18 samochodów, w tem 1 polewaczka du¿a
marki „Heinschel”, 1 polewaczka du¿a marki „Magimo”, 7 polewaczek mniejszych
marki „De Dion Bouton” i 9 samochodów ciê¿arowych marki „De Dion Bouton”. Tabor
samochodowy znajdowa³ siê w du¿ych gara¿ach i warsztatach przy ulicy Madaliñskiego
8/10 [...]. Tabor konny znajdowa³ siê przy ulicy Karowej Nr 3 przy Dyrekcji Z.O.M.
Specjalnie pobudowane stajnie typu wojskowego mieœci³y po 60 koni ka¿dy boks. Staj-
ni-boksów by³o 6. Ogó³em koni by³o 180. [...] Gospodarzem taboru konnego by³
Stanis³aw Koleœnik, który mieszka³ na terenie Z.O.M. – Karowa 3362.

St¹d w 1938 r. prezydent Starzyñski móg³ szczyciæ siê œmieciarkami, pub-
licznie wyra¿aæ zadowolenie z zakupu kilku nowych wozów zmotoryzowanych:

W dziedzinie oczyszczania jezdni w zwi¹zku z wielkim wzrostem g³adkich nawierzchni
wzrasta stale tabor mechanicznego oczyszczania. W 4-leciu ostatnim przyby³o wiêc
nam 3 polewaczki, 1 zamiataczka, na ogóln¹ iloœæ 10 polewaczek i 10 zamiataczek.
Poza tym przyby³y nam 3 samochody dla wypróbowania systemu bezpylnego usuwania
œmieci363.

Wypróbowywano wtedy jednoczeœnie, jeœli wierzyæ zapisowi z archiwum MPO,
a¿ trzy ró¿ne europejskie systemy bezpylnego usuwania nieczystoœci:

Jedn¹ z pierwszych zmian wprowadzonych przez nowego dyrektora ZOM, in¿yniera
Kazimierza Meyera, by³o rozpoczêcie dzia³añ maj¹cych na celu racjonalne gospodaro-
wanie odpadami w Warszawie. Zakupiono trzy samochody bezpylne i rozpoczêto wy-
mianê starych pojemników na odpady na metalowe zamykane hermetycznie.
Zakupione przez ZOM samochody bezpylne dzia³a³y wed³ug trzech ró¿nych systemów:
1. systemem Cooka – kompresja odpadów odbywa³a siê za pomoc¹ ogromnej œruby, jak
w u¿ywanych tak¿e obecnie œmieciarkach bêbnowych;
2. systemem Frauma – kompresja odpadów polega³a na postawieniu komory pionowo
i pozwoleniu, aby zadzia³a³a si³a ciê¿koœci;
3. systemem Ochasnera – œmieci by³y kompresowane w komorze za pomoc¹ ogrom-
nego t³oka.
Przy tej okazji zakazano samowolnego przeszukiwania pojemników. Zebrane odpady
planowano u¿yæ do zape³niania glinianek i formowania wybrze¿a Wis³y. Pocz¹tkowo
nowy system oczyszczania miasta obj¹³ jedynie œródmieœcie, w nastêpnych latach plano-
wano jego rozszerzenie na ca³¹ Warszawê. Niestety wojna przerwa³a reformê364.

Co nie mniej interesuj¹ce, in¿ynier Jan Rossman wspomina, ¿e o francuskich
polewaczkach, których w roku 1939 by³o ju¿ w taborze ZOM-u piêtnaœcie, mó-
wiono w przedsiêbiorstwie jako o solidnych urz¹dzeniach, zbudowanych na wzór
pojazdów wojskowych, sprawdzonych na froncie. Wozy importowane z Francji tu¿
przed wojn¹ zast¹pi³ sprzêt produkcji polskiej. Rodzimy przemys³ skorzysta³ jed-
nak z zagranicznej licencji:
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Znane dawnym Warszawiakom polewaczki samochodowe „De Dion Bouton” – by³o ich
15 – by³y podobno zbudowane na ci¹gnikach u¿ywanych przez Francuzów przy obronie
Verdun w czasie I wojny œwiatowej. Na pocz¹tku 1939 roku ZOM otrzyma³ kilkadzie-
si¹t nowych samochodów ciê¿arowych skrzyniowych polskiej produkcji „Fiat 621” (typ
L i R)365.

Konsekwentnie uzupe³niaj¹c „rzeczy mechaniczne” u¿ytkowane przez s³u¿by
oczyszczania, Starzyñski zmniejsza³ zatrudnienie „furmanów”, sto³ecznych gospo-
darzy „taboru karowego”.

Mimo stopniowo wprowadzanej mechanizacji usuwania z ulic miasta brudu
fizycznego za dnia nie zapewnia³y œmieciarki zmotoryzowane, lecz „japonki”, jak
nazywa³ je in¿ynier S³omiñski, „wózki rêczne do zmiotków ulicznych”366. Wozy
techniczne, „wozy o urz¹dzeniach wsypowych” nale¿¹ce do ZOM-u, wymalowane
na charakterystyczny kolor zgni³ozielony, wyje¿d¿a³y na miasto przede wszystkim
bladym œwitem, oko³o pi¹tej nad ranem367:

Funkcjonowa³y równie sprawnie jak stra¿ [ogniowa]. Na tle jednolitego koloru tych
pojazdów, wyró¿nik stanowi³ du¿ych rozmiarów herb Warszawy, a pod nim dwubarwne
litery ZOM oraz na dole karoserii cyfry numerów ewidencyjnych ¿ó³te z czarnym
cieniem. Drugi wyró¿nik estetyczny, bodaj czy nie wa¿niejszy, to ich czystoœæ. Dziœ to
brzmi fantazyjnie, ¿e samochody wywo¿¹ce œmieci utrzymywano we wzorowej czystoœ-
ci, wymyte i z nieodrapan¹ farb¹. Stanowi³y po prostu wizytówkê swej instytucji. JeŸ-
dzi³o ich po mieœcie kilka rodzajów funkcjonalnych od wielkich spalarek œmieci poprzez
mniejsze, zamykane (!) pud³a przeznaczone do wywozu tradycyjnego, jeszcze mniejsze,
ale podobne wozy rakarzy, wysokie i krótkie, bardzo zwrotne polewaczki a¿ do ma³ych
dwuko³owych japonek, zamykanych gór¹ dwiema klapami, s³u¿¹cych zamiataczom ulic.
Te by³y najczêœciej dostrzegalne gdy¿ ci¹gniête rêcznie przez swych u¿ytkowników
znajdowa³y siê w ruchu przez ca³y dzieñ w przeciwieñstwie do œmieciarek samochodo-
wych, których porê dzia³ania stanowi³ jedynie wczesny poranek. Przeciêtny warszawiak
wychodz¹cy z domu do pracy czy szko³y nie zastanawia³ siê nad funkcjonowaniem ZOM
– wychodzi³ na czyst¹ ulicê368.

Zmechanizowany sprzêt oczyszczaj¹cy konstytuowa³ niew¹tpliwie „teraz” przed-
wojennej Warszawy. Na wystawie „Warszawa wczoraj, dziœ i jutro” z 1938 r. nie
omieszkano zaprezentowaæ najnowszego taboru mechanicznego do spalania œmie-
ci, sprz¹tania oraz zmywania ulic. Uczyniono to w ostatniej, podsumowuj¹cej
czêœci ekspozycji, nazwanej „Uprz¹tanie miasta” (w sali nr 24)369. Dziêki takiemu
„wystawieniu œmieciarki” spo³ecznoœæ Warszawy mia³a utwierdziæ siê w przeko-
naniu, ¿e w sferze kultury sanitarnej istniej¹ powody do zadowolenia: wystarczy
zaczekaæ na przy³¹czenie do modernizuj¹cego siê systemu oczyszczania komunal-
nego.

Wspomnienia in¿yniera Pakalskiego wykazuj¹, ¿e w latach trzydziestych za
rz¹dów Stefana Starzyñskiego mieszkañcy Warszawy nie byli ju¿ w szczególny
sposób zaabsorbowani usuwaniem „rzeczy wstrêtnych”. Oczyszczanie zosta³o za-
gwarantowane jako niezbywalny element ¿ycia w nowoczesnym mieœcie, w któ-
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rym sprawnie dzia³aj¹ komunalne instytucje, wykorzystuj¹ce do swojej „dyskret-
nej” roboty zró¿nicowany asortyment przedmiotów i urz¹dzeñ. Profesor Biege-
leisen móg³by tu bez ¿adnych kompleksów wymieniæ regularnie opró¿niane po-
jemniki: „naczynia œmieciowe”, „puszki blaszane”, „blaszanki”. Produkowane na
licencji zagranicznej, godzi³y wzglêdy sanitarne z estetycznymi:

Naczynia powy¿sze odpowiednio uszczelnione, opró¿niane na ogó³ dwa razy w tygo-
dniu winny byæ umieszczone w sta³em, odpowiednio obranem miejscu, o ile mo¿liwe
niezbyt rzucaj¹cem siê w oczy, zdala od okien, mieszkañ i lokalów przemys³owych
(miejsce wybetonowane). Miejsce to powinno byæ równie¿ zabezpieczone przed zmia-
nami atmosferycznymi, pogody i t. d. Miejsca takie mog¹ byæ nie tylko na podwórzu,
lecz tak¿e w warsztatach, gara¿ach, przybudówkach, ogrodach i t. d. Szczególnie w wiel-
kich blokach mieszkaniowych i nowych domach nale¿y ju¿ w planie budowy uwzglêd-
niæ dla naczyñ œmieciowych dogodne miejsca, któreby z jednej strony by³y najbardziej
stosowne do wywozu œmieci (mo¿liwie ma³a przestrzeñ i odleg³oœæ, brak schodów,
barjer i t. d.), z drugiej strony zaœ najmniej dawa³y siê we znaki mieszkañcom nie tylko
pod wzglêdem sanitarnym, ale i estetycznym370.

Za prezydentury Stefana Starzyñskiego podwórzowy œmietnik doczeka³ siê
wkomponowania w przestrzeñ przydomow¹, u¿ytkowan¹ i przez lokatorów, i pra-
cowników komunalnych. Z „dostawianej” skrzyni czy „zbiornika-blaszanki” sta³
siê miejscem uporz¹dkowanym, wybetonowanym i systematycznie sprz¹tanym.
W œwietle ustaleñ pracuj¹cej od 1934 r. komisji do racjonalnego oczyszczania
podwórzowe œmietniki powinny byæ z góry uwzglêdniane w planach budowla-
nych, mieæ wiêc „swoje miejsce” na sta³e. O „zast¹pieniu wszelkiego rodzaju
œmietników przez specjalnie przystosowane do tego celu wiadra blaszane” Sta-
rzyñski mówi jako o dokonuj¹cym siê fakcie w odczycie z 1938 r.371

Systematyczne oczyszczanie i wrêcz karne zachowanie porz¹dku w skomu-
nalizowanej przestrzeni musia³o byæ wszelako dyskretnie a bacznie kontrolowane.
Sprz¹tanie poci¹ga³o za sob¹ – naturalnie do pewnego stopnia – „do-pilnowanie”.
Dobrze ukazuje to przyk³ad zabezpieczonych przed dewastacj¹ parków publicz-
nych, bêd¹cych oczkiem w g³owie prezydenta Starzyñskiego, ogrodzonych, za-
mykanych na noc, dogl¹danych przez stra¿ników i bez ustanku sprz¹tanych:

[...] by³y czyste, zadbane, bez wydeptanych skrótów i po³amanych ¿ywop³otów. Jak to
osi¹gano? Mo¿e warto by te metody przywróciæ, aby dzisiejszy stan tych starych parków
nie by³ tak krytyczny.
Po pierwsze, wszystkie parki by³y ogrodzone i o zmierzchu zamykane. Po wtóre, by³y
pilnowane przez specjaln¹ s³u¿bê porz¹dkow¹ bêd¹c¹ stale na posterunku, kr¹¿¹c¹ po
terenie w mundurach. Po trzecie, parki by³y stale sprz¹tane, bez przerwy przez ca³y
dzieñ. Ogrodzenia Saskiego i Krasiñskich z wysokich, ¿elaznych sztachet wyciêli Niem-
cy, pozosta³e s¹ nadal zamykane i ró¿nica jest widoczna372.

Pewien element inwigilacji (posterunek stra¿y parkowej) i ostro zaznaczone
granice (wysoki parkan Saskiego Ogrodu) nie koliduj¹ wcale z tez¹ o bezosobowej
kontroli w kulturze sanitarnej miasta, którego spo³ecznoœæ oddala siê od stanu
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„mocnej siatki i silnej grupy”. Warszawianom œcis³y „nadzór porz¹dkowy” prze-
sta³ byæ w okresie przedwojennym potrzebny do przyzwoitego zachowania. Zdys-
cyplinowani handlarze z targu „Kercelak” zachowywali czystoœæ i ³ad na placu bez
¿adnego upomnienia ze strony policji lub innych s³u¿b porz¹dkowych.

W u¿yciu znajdowa³o siê du¿o drobnego sprzêtu. Po dworcach kolejowych nie
snuli siê bezdomni, lecz sprz¹taj¹cy wyposa¿eni w szczotki i szufelki oraz wó-
zeczki z ma³ymi podrêcznymi pojemnikami, tak jak mia³o to miejsce na Dworcu
Wileñskim373. Nie trzeba by³o szukaæ tam „skrywanych” lub zapodzianych gdzieœ
pojemników na odpadki. Raczej to pojemniki „zbli¿a³y siê” do pasa¿erów. Z po-
rz¹dku panuj¹cego na dworcach nie wolno jednak wyci¹gaæ wniosku, ¿e w sk³ad
spo³ecznoœci Warszawy w latach trzydziestych nie wchodzili bezdomni. Baraki
„stanowi¹ce azyl dla bezdomnych nêdzarzy” rzuca³y siê szczególnie w oczy w oko-
licach Dworca Gdañskiego. Wyrasta³y wœród w¹skich ulic i kocich ³bów, robi¹cych
niemi³e wra¿enie na podró¿nych przybywaj¹cych z nowoczesnej Gdyni374. Takie
bieda-osiedle wspomina Abramow-Newerly; jego ojciec pracowa³ tam jako sto-
larz375.

Samuel Linde w swoim s³owniku opracowywanym w latach 1807–1814 znaczenie przys³ówka „czys-
to” zilustrowa³ symptomatycznym przyk³adem frazeologizmu „czysto w domu jak wymiót³”376.
W Warszawie lat trzydziestych XX w. szczotkarstwo by³o dobrze rozwiniêt¹ dziedzin¹ rzemios³a
(wytwórczoœci manualnej). Trzeba pamiêtaæ, ¿e „trwa³¹ szczotkê”, rzecz s³u¿¹c¹ do wymiatania,
uwa¿ano za konieczne wyposa¿enie w gospodarstwie zarówno komunalnym, jak i domowym.
W sklepach nale¿¹cych do rodziny Hebda by³ zawsze ogromny „wybór od szczoteczki do zêbów
po ciê¿kie szczotki do froterki”377. „Aparaty”, elektryczne odkurzacze i froterki w odró¿nieniu od
szczotek z w³osia i trzepaczek by³y towarem dostêpnym z pocz¹tku wy³¹cznie dla w¹skiego grona
mieszkañców Warszawy, oczywiœcie, klienteli najbogatszej i najbardziej wybrednej. Wskazuje na to
nawet cz¹stka „-luks” w s³owie „elektroluks”. „Odkurzacze elektryczne – rekonstruuje varsavianista
z „Gazety Sto³ecznej” – pojawi³y siê w Warszawie na kilka lat przed wybuchem pierwszej wojny
œwiatowej. Nale¿a³y do obowi¹zkowego wyposa¿enia luksusowych kamienic czynszowych. Infor-
macje o nich pojawia³y siê w reklamach nowych domów. By³y to urz¹dzenia drogie i administracja
wypo¿ycza³a je mieszkañcom” 378. Aczkolwiek Irena i Pawe³ z powieœci Marii Kuncewiczowej, „Ko-
walscy” czasów Starzyñskiego, nie rozwa¿aj¹ wypo¿yczenia odkurzacza, lecz dyskutuj¹ na temat
œmia³ego zachowania pomocy domowej swojej znajomej. Szeœædziesiêcioletnia gosposia, odstawi-
wszy szczotki i trzepaczki, namawia do zakupu odkurzacza opieraj¹c¹ siê takiej nowince technicznej
Stefciê. Nawet nie „oryginalnego” elektro-luksu produkcji szwedzkiej czy „aparatu” niemieckiego
Towarzystwa Elektrycznego AEG, lecz polskiego „Protosa”, który „huczy jak diabli”!379

Miote³ki s³u¿y³y równie¿ do sprz¹tania tramwajów. Praca konduktora nie
koñczy³a siê na otwieraniu i zamykaniu drzwi czy sprzedawaniu i sprawdzaniu
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biletów. „Aksamitni” (jak ich przed wojn¹ nazywano) obowi¹zani byli równie¿ do
„kontrolowania” czystoœci, a wiêc „wycierania kurzu”, gdy zasz³a taka potrzeba380.
Tramwaje stanowi³y g³ówny œrodek transportu dla mieszkañców Warszawy, a za-
razem wehiku³ reklamowy najnowszych dostêpnych na rynku œrodków higie-
nicznych i kosmetyków („wehiku³” kultury sanitarnej):

Ciekawym elementem plastycznym i kolorystycznym [w warszawskich tramwajach elek-
trycznych] by³y pod³u¿ne tablice reklamowe umieszczane na wysokoœci dachu nad
oknami. Reklamowa³y siê ró¿ne warszawskie firmy od „Myd³o Rewolwer Majde” po
„Polski Fiat”.
Jeden wa¿ny element wyposa¿enia wagonów wszystkich typów i czasów produkcji
stosowano stale taki sam. Dotyczy³o to pod³ogi z listew drewnianych o trapezowym
przekroju, pod³u¿nie umocowanych do pod³o¿a. Stanowi³y nawierzchniê wypróbowan¹,
ciep³¹ zim¹, zawsze such¹ pod stopami, bo wniesione na butach b³oto i topniej¹cy œnieg
wcieka³y miêdzy listwy. Sprz¹taczki na pêtlach wyposa¿one w p³askie miote³ki ³atwo
czyœci³y tak¹ pod³ogê. Sprz¹tany by³ ka¿dy wagon po przyjeŸdzie na pêtlê docelow¹!
Czy wspó³czeœni Warszawiacy mog¹ sobie to wyobraziæ?381

Z uliczn¹ „kultur¹ plucia” w warszawskich tramwajach intensywnie walczy³y
ju¿ innego rodzaju tablice informacyjne, ró¿ni¹ce siê od og³oszeñ reklamowych –
z wypisanym wielkimi literami ostrze¿eniem „nie pluæ”. Ostentacyjne spluwanie
na chodnik, typowe, oczywiœcie, dla przedstawicieli ni¿szych warstw spo³ecznoœci
warszawskiej w tak swobodny sposób potwierdzaj¹cych bycie „na swoim”, nie
przystawa³o do „oczyszczaj¹cej siê” metropolii, w której na ulicy jest siê nade
wszystko „na magistrackim”.

Podczas gdy Boles³aw Londyñski (pseud. Mieczys³aw Roœciszewski) doradza³
jedynie, gdzie nale¿y spluwaæ („Pluj tylko w domu do spluwaczki, a na ulicy do
rynsztoka”), Boy-¯eleñski z koñcem lat dwudziestych XX wieku wysuwa³ pogl¹d
o koniecznoœci zwalczania takiego ulicznego „obyczaju”382. „Oddawanie œliny” do
specjalnych naczyñ, wype³nionych piaskiem, wod¹ czy p³ynem dezynfekcyjnym,
nazwanych po prostu spluwaczkami, pozostawa³o jednak dopuszczalne. Spluwacz-
ka by³a wynalazkiem europejskim i „salonowym”, bowiem jeszcze w XIX w. „ka-
szelniczki” musia³y chroniæ pa³acowe posadzki i parkiety przed zanieczyszcze-
niem. W latach, gdy rz¹dy w Warszawie obj¹³ Stefan Starzyñski, a lampy gazowe
wymieniano na elektryczne, publiczne spluwanie do „kraszuarki”, wobec unowo-
czeœnionej wiedzy spo³ecznej o czystoœci fizycznej, uznawano w zasadzie za czyn-
noœæ poniek¹d niegrzeczn¹, z pewnoœci¹ nieestetyczn¹ i niehigieniczn¹. Odkrztu-
szanie kojarzy³o siê z epidemiami gruŸlicy. W felietonie Boya z 1936 r. spluwaczka
przedstawia³a „pewien typ w¹tpliwie ulokowanego wykwintu”383. Niemniej jed-
nak „kraszuarki” wystêpowa³y nadal w miejscach publicznych (urzêdach) i na ele-
gantszych klatkach schodowych. Przypomina o tym Maria Kunczewiczowa w re-
lacji, któr¹ pani Kowalska sk³ada mê¿owi po obejrzeniu pokojów do wynajêcia:
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Klatka schodowa z tych lepszych, co to dentysta nawet mo¿e mieszkaæ. [...] Na ka¿dym
piêtrze nisza, w niej panna rozgolona trzyma nad g³ow¹ lampê, ma³o siê nie przerwie.
Ale tych lamp nie ma, tylko takie ro¿ny stercz¹, bo to kiedyœ by³o do gazu. No,
i spluwaczki po rogach, szyk, ³aweczka do odpoczywania...384

Zbie¿ny opis tego rodzaju elegancji i schludnoœci klatki schodowej przed-
stawia Henryk Janczewski385.

W po³owie lat trzydziestych zamiast na podmiejskie b³oto na pryncypalnych
ulicach mo¿na by³o siê natkn¹æ na dziwaczn¹ skrzyniê przypominaj¹c¹ kszta³tem
ogromne pude³ko „mazid³a” do butów. Takim wymyœlnym wozem reklamowym,
do którego zaprzêgano konie, firma „Dobrolin” rozwozi³a w³asnej produkcji pastê
do obuwia:

To Dobrolin wprowadzi³ pierwszy tê drobn¹ innowacjê w postaci pokrête³ka do otwie-
rania na boku blaszanego okr¹g³ego pude³ka z past¹. Jaka to ogromna wygoda dla
korzystaj¹cego z pasty. Znak firmowy fabryki – bia³e ko³a z kolorowym napisem Do-
brolin, ozdobnymi cieniowanymi literami umieszczonymi na tle czerwonej skoœnie
wewn¹trz ko³a przebiegaj¹cej wstêgi. Nad wstêg¹ napis „Pasta”, a pod ni¹ „do obuwia”
literami czarnymi. Tak kontrastowo barwny obraz wbija³ siê w pamiêæ wzrokow¹ ogl¹-
dany zarówno na samochodach i wozach konnych rozwo¿¹cych towar z fabryki do
sklepów, jak i na drzwiach mydlarñ [...]386.

Œwietnie zapadaj¹c¹ w pamiêæ uliczn¹ reklamê producentów pasty, a jedno-
czeœnie propagandê pucowania i polerowania stanowi³y podrêczne regaliki pucy-
butów (czyœcibutów). Jeœli nie domow¹ toaletê, to obuwie ka¿dy móg³ mieæ
w Warszawie wzorowo wyczyszczone. Wypolerowanym obuwiem „legitymowali
siê” dobrze wychowani, u³o¿eni Warszawianie, przede wszystkim mieszkañcy
„samego miasta”, tak jak czystoœci¹ roboczej odzie¿y musieli siê stale wykazywaæ
dobrzy kupcy czy personel sklepu miêsnego. Obs³uga u rzeŸnika by³a zazwyczaj:

[...] ubrana w bia³e fartuchy p³ócienne pe³ne z rêkawami i dodatkowe z przodu cerato-
we oraz bia³e czapki-piero¿ki. Pewna umownoœæ tej bieli by³a oczywista w ci¹g³ym
zetkniêciu ze œwie¿ym miêsem, ale wszystkim zale¿a³o na wykazaniu czystoœci, wiêc
zmieniano je co dzieñ i klient widz¹c wy³adunek przed sklepem nie musia³ odczuwaæ
obrzydzenia, choæ nie w ca³ym mieœcie wygl¹da³o to jednakowo387.

Maria D¹browska zwraca uwagê na istnienie w stolicy sklepów „odpowia-
daj¹cych najnowszym wymaganiom estetyki oraz higieny”388. Pisarka dostrzega
tak¿e i docenia sterylnoœæ produkcji mas³a w zak³adzie Zwi¹zku Spó³dzielni Mle-
czarskich i Jajcarskich przy ulicy Ho¿ej, gdzie mieszanie i pakowanie odbywa siê
„w warunkach czystoœci i sprawnoœci najzupe³niej zadawalniaj¹cych”389.

„Nieteoretycznie”, podobnie jak wagony tramwajowe, oczyszczano klosze
ulicznych latarni:
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[...] dziœ wymienia siê ¿arówki i czyœci (teoretycznie) klosze z samochodów z podno-
szonym podestem nawet w starych pastora³ach. Wówczas nie dysponowano takim
urz¹dzeniem i konserwacja lamp odbywa³a siê w ten sposób, ¿e zatrudniony przy tym
jeden cz³owiek obchodzi³ swój rejon z ma³ym rêcznym wózkiem, w którym wióz³
zapasowe ¿arówki, bezpieczniki i czêœci kloszy oraz korbê stalow¹. Otwiera³ kluczem
umieszczone w cokole drzwiczki w postaci eliptycznej klapy i odstawia³ j¹ ostro¿nie na
bok. I teraz robi³ u¿ytek z owej korby – zak³ada³ j¹ na trzpieñ umieszczony w cokole
latarni i obracaj¹c w lewo opuszcza³ ca³¹ oprawê na stalowej lince na dó³ na poziom
swych r¹k.
Teraz wygodnie wymienia³ przepalone ¿arówki, czyœci³ szklane i metalowe czêœci opra-
wy, a nastêpnie obracaj¹c korbê w prawo podci¹ga³ z powrotem oprawê do góry390.

Zorganizowany system czyszczenia lamp gazowych, oparty na rewirach (rejo-
nach) obs³ugiwanych przez wyspecjalizowanych pracowników miejskich („lam-
pucerów”), chocia¿ wci¹¿ niezmechanizowany, rêkodzielny, okazywa³ siê skutecz-
ny i przeciwdzia³a³ zakopceniu miasta. Fragmentarycznie pokryta komunalnymi
sieciami Warszawa przestawa³a kopciæ, wydzielaæ sw¹d. Komisja Techniczna dla Od-
dymiania Miast og³osi³a w tym samym czasie ogólnokrajow¹ „walkê z dymem”391.

W latach trzydziestych za zachêt¹ prezydenta Starzyñskiego zaczêto przywi¹-
zywaæ wagê do neutralnoœci osmosfery Warszawy, stopniowo ograniczaæ zapylenie
i „zaczadzenie” miejskiego powietrza m.in. dziêki elektryfikacji392. Najlepszym tego
przyk³adem by³a decyzja wycofania parowozów z linii œrednicowej. Jak bardzo
Œródmieœcie zyska³o na „przewietrzeniu”, dostrzeg³ in¿ynier Zbigniew Pakalski:

Poprzez liniê œrednicow¹, czyli do dworca Zachodniego bêdzie go [ka¿dy poci¹g] ci¹gn¹³
elektrowóz, po czym nast¹pi zamiana na parowóz. Tak dzieje siê z ka¿dym poci¹giem
przeje¿d¿aj¹cym przez centrum Warszawy393. Od chwili zbudowania linii œrednicowej
by³a ona zelektryfikowana i parowozy nie mia³y prawa przejazdu tunelem i przez pod-
ziemny dworzec G³ówny. Stanowi³o to znaczne osi¹gniêcie dla œrodowiska miasta
uzyskane ogromnym utrudnieniem dla kolejarzy, którzy musieli w niebywale szybkim
tempie wymieniaæ lokomotywy, a jednak robili to dla komfortu pasa¿erów i czystego
powietrza w mieœcie. Decydowa³y logiczne kryteria wa¿noœci. Co oznacza³ zadymiony
tunel i dworzec, mog³em siê przekonaæ dopiero w czasie okupacji, gdy niemieckie
transporty wojskowe przeje¿d¿a³y lini¹ œrednicow¹ tranzytowo, oczywiœcie bez wymia-
ny lokomotyw. Przed wojn¹ linia ta nie by³a wykorzystywana dla ruchu towarowego394.

Pod koniec lat trzydziestych wprowadzono blaszane, zamykane kub³y na œmie-
ci typu „Silesia”, tzw. pojemniki bezpy³owe. Z kwesti¹ zanieczyszczenia py³em
miasta wi¹za³y siê te¿ rozwa¿ania profesora Biegeleisena. Doszed³ on do intere-
suj¹cego do wniosku, ¿e zaprowadzenie „dodatkowych” sieci miejskich (elektrycz-
nej i centralnego ogrzewania), pozbawiaj¹c domowe piece funkcji utylizacyjnej,
z jednej strony zredukuje py³ i dym w mieœcie, z drugiej zaœ poci¹gnie za sob¹
zwiêkszenie produkcji œmieci:
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Nale¿y siê nadto liczyæ specjalnie w naszych miastach ze wzrostem iloœci œmieci w naj-
bli¿szych latach w miarê przejœcia ku centralnemu ogrzewaniu, znaczna bowiem czêœæ
œmieci spalana jest obecnie w piecach kuchennych i pokojowych, co ulega stopniowemu
zmniejszeniu wobec nowoczesnego budownictwa, wprowadzaj¹cego masowo centralne
ogrzewanie395.

Badacz, oczywiœcie, przedstawia niezbêdn¹ statystykê produkcji œmieci war-
szawskich. Obliczenia obejmuj¹ce okres od koñca sierpnia 1928 do pocz¹tku
stycznia 1930 r. wykaza³y, ¿e na jednego mieszkañca Warszawy przypada³o oko³o
pó³ kilograma œmieci domowych396. Po przyjêciu liczebnoœci populacji stolicy na
poziomie 1,2 mln mo¿na by³o dzienn¹ produkcjê œmieci i odpadków domowych
w Warszawie oszacowaæ na 600 ton. W skali roku Warszawa w podanym okresie
produkowa³aby oko³o 220 tys. ton odpadów. Dla porównania – w pocz¹tkach
XXI w. w Warszawie powstaje rocznie oko³o 680 tys. ton odpadów komunal-
nych397. Inny ekspert z lat trzydziestych wypowiadaj¹cy siê na temat bezpylnoœci
nowoczesnego wywozu œmieci, Zygmunt Rudolf, przychyla³ siê do opinii, ¿e no-
woczesne sposoby usuwania œmieci cechuje bezpylnoœæ. Jednoczeœnie podkreœla³
szkodliwoœæ popio³ów dla zdrowia ludnoœci miejskiej: „popió³, zawieraj¹cy mate-
ria³y zakaŸne, ³atwo przylega do r¹k i ubrania ludzi”398.

Na znaczn¹ poprawê stanu sanitarnego i estetycznego Œródmieœcia wp³ynê³a
tak¿e akcja asfaltowania podwórzy pozbawionych g³adkich nawierzchni. W ci¹gu
paru lat kurz „podmiejskich klepisk” znikn¹³ z dziedziñców kamienic w centrum
miasta399. Do k³adzenia asfaltu „komisarz” Starzyñski zachêci³ w³aœcicieli zrêczn¹
polityk¹ podatkow¹. Niemniej jednak te czyste ulice bywa³y obficie obsiewane
czarnym, brudz¹cym py³em. Pochodzi³ on z wozów, które rozwozi³y wêgiel ze
sk³adów do poszczególnych odbiorców (oraz z wiklinowych koszy, w których po-
mocnicy furmana zanosili na plecach wêgiel wprost do mieszkañ)400.

W pryncypalnych czêœciach Warszawy byli jednak i tacy w³aœciciele mieszkañ,
którzy oszczêdzali na „z³otówczynach” dla furmana czy dozorcy i dawnymi sposoby
wykorzystywali „salon k¹pielowy” w funkcji domowego sk³adziku. W apartamen-
cie dopiero co opuszczonym przez „hrabinê” zdziwi Irenê Kowalsk¹ z opowieœci
Marii Kuncewiczowej widok zasmolonej skrzyni na balkonie. Stró¿ powiada wtedy:

A to ta pani jeszcze nie zabra³a. Oni dosyæ byli sk¹pe, nie chcia³o siê ji siê ty z³otówczyny
wydaæ na dozorcego, ¿eby wêgla z piwnicy przyniós³, to tak wszêdzie w mieszkaniu
trzymali: w ³azience troszki, u s³u¿¹cej pod ³ó¿kiem troszki, na balkonie troszki... Ale
¿e wszystko jedno zbankretowali401.

Nie tylko jednak „na magistrackim”, tak¿e w przestrzeni prywatno-handlo-
wej, przynale¿nej konkretnym w³aœcicielom (lokali gastronomicznych czy domów
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towarowych), oczyszczanie by³o systematyczne, a co wiêcej – natychmiastowe,
uderza³ brak zw³oki w reakcji na zabrudzenie.

I nie chodzi tu wcale o pospieszne przecieranie œcierk¹, tak jak to dziœ siê
czyœci œcierk¹ „praktyczne” sto³y ze sztucznego tworzywa we wspó³czesnych,
„zglobalizowanych” restauracjach szybkiej obs³ugi. Tak¹ wizytê w przedwojen-
nym, skrzêtnie „wyczyszczonym” domu towarowym, Domu Braci Jab³kowskich,
wspomina in¿ynier Pakalski:

Schodzimy teraz bocznymi, wachlarzowymi schodami po czerwonym, kokosowym chod-
niku przymocowanym do stopni mosiê¿nymi prêtami. Uderza niebywa³a czystoœæ mimo
ogromnego ruchu. Dostrzegamy w³aœnie pani¹ w zgrabnym br¹zowym fartuchu i bia-
³ym ko³nierzyku wycieraj¹c¹ kurz z balustrady i czyszcz¹c¹ szybê gabloty, gdzie maluchy
zostawi³y œlady paluszków402.

Pod wzglêdem „niebywa³ej czystoœci” – przemilczaj¹c ju¿ ró¿norodnoœæ asor-
tymentu – grzecznoœci i sprawnoœci sprzedawców konkurowa³ z Jab³kowskimi
dom towarowy prowadzony przez Braci Pakulskich:

Pod³ogê sklepu ca³y czas dyskretnie sprz¹tano przez umyœlnego pracownika w [...] be-
¿owym fartuchu. Latem przecierana wilgotn¹ œcierk¹ umieszczon¹ na ruchomej szczot-
ce, a w czasie niepogody, opadów, roztopów, jesiennych b³ot posypywana czyœciutkimi tro-
cinami, zgarnianymi tak czêsto, ¿e klienci odczuwali wejœcie do czystego sklepu. Te wil-
gotne trociny mia³y chyba swój udzia³ w zapachowym koktajlu wnêtrza u Pakulskich403.

WypowiedŸ Pakalskiego, dotycz¹ca ³adu panuj¹cego w domu Braci Pakulskich
w latach trzydziestych XX stulecia, buduj¹co kontrastuje z opisem punktów hand-
lowych, których na prze³omie XIX w. w dzielnicy po drugiej stronie ¯elaznej
Bramy tak systematycznie nie oczyszczano. Pod³ogi w opisanych przez ¯erom-
skiego sklepach na Krochmalnej nie by³y posypywane „sterylizuj¹cymi” trocinami.
„W ka¿dym z takich sklepów czernia³a na pod³odze kupa b³ota, która nawet
w upale zachowuje w³aœciw¹ jej przyjemn¹ wilgotnoœæ”404. Tymczasem dla bo-
haterów sto³ecznej opowieœci Kuncewiczowej powodem do krytyki jest ju¿ to, ¿e
w Zakopanem – prawdziwym „kurorcie”, dok¹d odbywa siê wymarzone wyjazdy
z Warszawy – podczas deszczu ulice s¹ zalewane nieprzyjemnym b³otem405.

Fartuch, ruchoma szczotka, nasi¹kliwe trociny – niewiele rzeczy oprócz „umyœl-
nych” pracowników potrzebowano w Warszawie do utrzymania porz¹dku, schlud-
noœci i przyjemnego zapachowego „koktajlu” w lokalu handlowym. „Miêkka œcie-
reczka” dosiêga³a nawet cytrusów sprzedawanych przez ca³y rok w owocarniach.
Pomarañcze, mandarynki czy gruszki polerowano do po³ysku. Oczyszczenie prze-
strzeni publicznej, w tym handlowej, „kupieckiej”, oddzia³a³o na przestrzeñ pry-
watn¹. Jeœli w czasach „prezydenta” Starynkiewicza najwiêcej do ¿yczenia pozo-
stawia³ stan sanitarny mieszkañ jednoizbowych, to za „komisarza” Starzyñskiego
mieszkania robotnicze „lœni³y czystoœci¹”, stawa³y siê „istnymi bombonierkami”406
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– jak te w domach komunalnych na Podskarbiñskiej, na „proletariackim” Grocho-
wie, zamieszkiwanych przez pracowników fizycznych zajezdni tramwajowej.

Chocia¿ ³azienek w mieszkaniach warszawskich za rz¹dów Stefana Starzyñ-
skiego stale przybywa³o, co lepsze rodzaje rzeczy czyszcz¹cych, instalacji i urz¹-
dzeñ sanitarnych uchodzi³y wci¹¿ za przedmioty wykwintne, bardziej do „wy-
stawiania” i podziwiania w kupieckim salonie ani¿eli sprzêty codziennego u¿ytku.
Oczywiœcie, nie mówi siê tu o „pokoju k¹pielowym w willi p. Jadwigi Smosarskiej
wed³ug projektu p. Smosarskiej i arch. Edwarda Seydenbentla”, ani te¿ o najwyt-
worniejszych hotelach, Bristolu, Europejskim i Polonii, które, tak jak na prze³omie
XIX i XX w., nadawa³y ton awangardzie kultury sanitarnej i za kilkadziesi¹t z³o-
tych za dobê udostêpnia³y pokoje z prawdziwymi „salonikami” k¹pielowymi.

Janczewski zapamiêta³ prospekt ekskluzywnego hotelu „Britiania”, anonsu-
j¹cy „ceny przystêpne i wodê bie¿¹c¹”407. Pakalski wspomina sklepowe witryny
„udekorowane” drogimi bateriami ³azienkowymi:

Ciekawostkê handlow¹ stanowi [...] firma Szulc przy Królewskiej eksponuj¹ca na kil-
ku wystawach ca³e wnêtrza pomieszczeñ sanitarnych – terakota, glazura, aparatura
³azienkowa i biel wanien oraz ró¿norodne kolory ceramiki. To te¿ sztuka – wnêtrzar-
ska!408

Elegancka, bogato wyposa¿ona ³azienka w willi uznanej aktorki Jadwigi Smosarskiej
(ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej)
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£azienka Smosarskiej, znanej warszawskiej aktorki, zosta³a wyposa¿ona, jak
zaakcentowano na ³amach „Arkad”, we wszystko „co dzisiejsze”, a nawet w bidet,
w warunkach polskich bêd¹cy wtedy w „awangardzie” technologii sanitarnej. By³
to salon zaprojektowany w zgodzie z najnowsz¹ „sztuk¹ wnêtrzarsk¹”, wrêcz na
miarê apartamentów z koñca drugiej po³owy XX w. i dzisiejszych wilii. Spoœród
zastosowanych w tym „saloniku” rzeczy oczyszczaj¹cych wymieniæ nale¿y du¿¹
wannê („¿elazn¹ emaljowan¹ z odlewni i emaljerni Kamienna Jan Witwicki”)
z prysznicem, awaryjnym odp³ywem i ozdobn¹ bateri¹, umywalkê kolumnow¹,
osobn¹ armaturê do mycia w³osów, a z dodatków (akcesoriów) – przytwierdzan¹
do wanny mydelnicê, specjalny podest u³atwiaj¹cy wejœcie do k¹pieli, podœwiet-
lane lustro, roletê na okno, suszarkê do rêczników zamocowan¹ tu¿ przy kalory-
ferze („specjalne grzejniki w³¹czone w obwód centralnego ogrzewania”). Œciany
³azienki Smosarskiej ozdobi³y fajansowe p³ytki „z Józefowa”, ceramiczne p³ytki
pod³ogowe zaœ zakupiono w zak³adzie Dziewulski i Lange.

Pokój k¹pielowy Jadwigi Smosarskiej prezentowany w „Arkadach” nie prze-
grywa konkurencji z uwidocznionym tam jednoczeœnie „k¹tem z umywalni¹ w po-
koju k¹pielowym”, urz¹dzonym wed³ug projektu samego Le Corbusiera, czy ³a-
zienk¹ ze œcianami i wann¹ wy³o¿on¹ ok³adzin¹ z marblitu. Prawdziwoœci tezy, ¿e
to w³aœnie ³azienka „najbardziej propaguje zasady architektury wspó³czesnej”
po³owy lat trzydziestych dowodzi nadto „willa Dyr. £. na Saskiej Kêpie w War-
szawie”. W dyrektorskiej ³azience wannê umieszczono centralnie (po œrodku ³a-
zienki), sedes z lewej, a bidet z prawej strony „k¹pieli”. Dla podkreœlenia wra-
¿enia intymnoœci wanna zosta³a otoczona kotarami z impregnowanego jedwa-
biu. Tak „nieszablonowe rozstawienie urz¹dzeñ sanitarnych w ³azience” zas³u¿y³o
u publicysty „Arkad” na uznanie409.

O „podobieñstwie” doskonal¹cych siê urz¹dzeñ sanitarnych, rzeczy oczysz-
czaj¹cych, do artystycznych „instalacji” w innym miejscu i czasie napisano:

Hamerliñski i Fulde – biuro techniczno-handlowe i sk³ad artyku³ów sanitarnych kusi³
swymi witrynami zastawionymi ca³ymi modelami ³azienek przy Al. Jerozolimskich
11 miêdzy Brack¹ a Krucz¹.
K. Szulc i S-ka Akc. – artyku³y wodoci¹gowe, kanalizacyjne i sanitarne zupe³nie podob-
nie czyni³ w budynku przy Królewskiej 10 stanowi¹cym pó³nocn¹ œcianê placu Ma-
³achowskiego. Prócz wanien, umywalek, sedesów, bidetów w ró¿nych kszta³tach i ko-
lorach, uk³adano w witrynach rzêdy mosiê¿nych b³yszcz¹cych zaworów od malutkich
10 mm a¿ po wielkie kolosy na przewody magistralne410.

„Kurki” do domowych kranów czy kolosalne zawory dopasowane do ulicznej
sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej przykuwa³y wzrok przechodniów w samym ser-
cu miasta niczym jubilerskie cacka. W ilustrowanym przewodniku po Warszawie
wydanym przez Bibliotekê Polsk¹ wspomniany sklep z instalacjami sanitarnymi –
„Pompy, Armatury, Wanny. Hammerliñski i Fulde, Warszawa, Jerozolimska 11”
– anonsowany by³ u do³u strony (tu¿ pod tekstem g³ównym), bez wyró¿nieñ czy
pomniejszeñ, wiêc reklamowano go na równych zasadach z loteri¹ „Nadzieja” czy
cukierni¹ „Ziemiañska”411.
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Istnia³y jednak ju¿ sposoby na to, aby korzystaj¹c z wanny emaliowanej, nie-
bêd¹cej dzie³em „sztuki wnêtrzarskiej”, stworzyæ w domowej ³azience wra¿enie
„hotelowego” luksusu, na jaki mog³a sobie pozwoliæ Jadwiga Smosarska. Lon-
dyñski w Zwyczajach towarzyskich poleca³ „doposa¿enie” rzeczy oczyszczaj¹cych
przez zastosowanie „œrodków zmiêkczaj¹cych i odœwie¿aj¹cych”:

Najlepszym œrodkiem do utrzymywania cia³a w czystoœci s¹ wanny i pó³wanny, u¿y-
wanie ich jest równie¿ po¿¹danem dla zdrowia; zw³aszcza zimne wanny polecamy na
lato.
Woda w wannie gor¹cej powinna mieæ 28 stopni R.; k¹paæ siê mo¿na pó³godziny,
poczem cia³o nacieraæ myd³em.
Do utrzymania œwie¿oœci cia³a kobiecego bywaj¹ niekiedy œrodki zmiêkczaj¹ce i od-
œwie¿aj¹ce, a tak¿e wzmacniaj¹ce. Do rzêdu tych ostatnich nale¿¹ g³ówki kwiatu sza³-
wii, lawendy, rozmarynu, tymianku i trawy pachn¹cej [...]412.

Pakalski tymczasem cieszy³ siê „obfit¹, bielutk¹ pian¹” powstaj¹c¹ z czarnych
kulek myd³a „Pears’a” i zabarwia³ wodê w swojej „zwyk³ej” wannie na seledyn:

Najbardziej utkwi³ mi w pamiêci ¿ywiczno sosnowy zapach wspania³ych, ¿ó³ciutkich
jajeczek do k¹pieli. Wrzucone do wanny zabarwia³y wodê na seledynowy kolor roz-
taczaj¹c bajeczny zapach sosnowego lasu. Przychodzi³em tu [do sk³adu aptecznego przy
ulicy Mazowieckiej] z Matk¹ po ten sta³y zakup413.

Wzi¹wszy pod uwagê dostêpnoœæ pachn¹cych jajeczek do k¹pieli lub wielu
innych œrodków zapachowych (myde³, pudrów, perfum i wód toaletowych), wy-
pada zauwa¿yæ, ¿e dezodoryzacja czy szerzej uwalnianie przyjemnych woni prze-
sta³o byæ surogatem oczyszczania, „salonow¹” atrakcj¹ lub przywilejem dla nie-
licznych. Rzeczy mog¹ „pachnieæ czystoœci¹”. Przyjemny zapach poœwiadcza uzys-
kan¹ ju¿ czystoœæ, nie zaœ powstanie „przykrej sytuacji”, koniecznoœæ rozpylenia
perfum w celu doraŸnego „odegnania” odoru.

Systematyczna dezodoryzacja, która sprawia, ¿e rzeczy na co dzieñ „pachn¹ czystoœci¹”, prze-
ciwstawiona rozpylaniu wód toaletowych w celu „przegnania” smrodu, przypomina scenê salonow¹
opisan¹ przez Georges’a Vigarello: „[...] gdy w 1638 roku m³ody Niemiec, trapiony nie daj¹c¹ siê
opanowaæ dolegliwoœci¹, odda³ nagle publicznie stolec, powoduj¹c obawê o rozprzestrzenianie siê
choroby poprzez zapach «przyniesiono perfumy oraz pastylki do spalania, a goœcie wyjêli swoje
pude³eczka z zapachami i balsamem». Wytworne towarzystwo, w którym znajdowa³ siê Grimmel-
shausen, pokaza³o wiêc, ¿e nieobcy jest mu zwyczaj noszenia przy sobie aromatów ochronnych”414.

Wprawdzie najtrwalsze i najwytworniejsze zapachy „przeciêtni” mieszkañcy
Warszawy raczej ogl¹dali we flakonach na wystawach lub jedynie w¹chali we
wnêtrzach perfumerii, ale na rynku, „w ka¿dym innym sklepie” znajdowa³y siê ju¿
na przyk³ad cokolwiek bardziej pospolite wody koloñskie, sprzedawane po cenach
przystêpnych nawet dla konsumenta w uczniowskim mundurku:
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[...] pod numerem Wierzbowa 11, obok Meinla mamy piêkny salon z XIX-wiecznym,
komfortowym wystrojem wnêtrza, perfumerii s³ynnej firmy Fryderyk Puls – (jeden
z tych spolszczonych).
Zapachy nie opuszczaj¹ nas od pocz¹tku tego handlowego przegl¹du, ale ten który nas ogar-
nia po wejœciu po 2 schodkach do wspania³ego wnêtrza jest chyba najbardziej osza³amia-
j¹cy, choæ dyskretniejszy, bardziej wyrafinowany ni¿ wszystkie poprzednie. Znów mie-
szanka zapachowa perfum, wód koloñskich, delikatnych myde³, pudrów i szminek.
Ja kupowa³em tu najskromniejsz¹ z wód koloñskich „Potrójn¹”. Niewielki flakon o pro-
stym kszta³cie pó³okr¹g³o zakoñczonym gór¹ i czarnej nalepce ze z³otymi literami.
W moim uczniowskim mundurku, po tym taniutkim zakupie wprost ¿enuj¹co uprzej-
mie po¿egnany z podziêkowaniem mi za dokonany zakup, jakbym co najmniej wszed³
tu w cylindrze i kupi³ wielki flakon najdro¿szych perfum. Tak tu traktowano wszystkich.
Panie siedzia³y na skórzanych pufach wybieraj¹c szminki czy inne kosmetyczne specja³y.
Mi³e by³o wejœcie do takiego sklepu o subtelnej gamie zapachów, lœni¹cym wnêtrzu,
niebywa³ej uprzejmoœci obs³ugi. Mog³em przecie¿ „Potrójn¹ Pulsa” kupiæ w ka¿dym
innym sklepie, ale wejœcie tu sprawia³o przyjemnoœæ. Chyba nie tylko mnie i dlatego
Puls cieszy³ siê tak¹ renom¹415.

W jednym z warszawskich kin pañstwo Kowalscy doznaj¹ dusznoœci. Irenkê
ci¹gle krêci w nosie od perfum. Gdy mówi do mê¿a „Nie mam pojêcia, czego ci
ludzie tyle wydaj¹ na wonnoœci”, Pawe³ replikuje: „¯eby po³owê tego wydali na
myd³o – by³by lepszy efekt”416.

Uderzaj¹cy „zapach czystoœci” panowa³ równie¿ w mydlarniach. O jednej z naj-
lepszych, mieszcz¹cej siê w kamienicy przy ulicy Kruczej, Antoni Sobañski pisa³
w 1938 r. jako o „królestwie nieoczekiwanych zestawieñ” woni:

Tu¿ za rogiem jest mydlarnia – królestwo nieoczekiwanych zestawieñ, gdzie nawet
najbardziej niegospodarny z mê¿ów odczuje pokusy sprawunkowe. O, gdyby tak Walt
Disney zna³ warszawsk¹ mydlarniê, zw³aszcza w okresie przed Zaduszkami!417

„Nieoczekiwane zestawienia” w mydlarni kontrastowa³y z zaduchem prze-
ludnionej stancji Sobañskiego w mieszkaniu na Kruczej, z³o¿onym z „woni, któ-
rymi bucha kuchnia” i jak¹ wydaj¹ „bety” oraz stoj¹ce pod ³ó¿kiem „kamaszki”418.
Na atmosferê zapachow¹ starych kamienic sk³ada³y siê tak¿e: zapach wilgoci
w sieni, butwiej¹cych schodów, „ciê¿kie opary prania”, „stêchlizna nieopalanych
izb”. Tymczasem wewn¹trz mydlarni zapachy perfum miesza³y siê z woni¹ sprze-
dawanych tam œrodków chemicznych: nafty, denaturatu, benzyny przeznaczonej
do czyszczenia i wywabiania plam, importowanych proszków do prania (Radion,
Persil), wosku do pod³óg oraz, bodaj najwa¿niejszego artyku³u, sztab myd³a do
prania wytwarzanego w fabryce na Pradze:

Najbardziej znany wyrób Schichta stanowi³o myd³o do prania „Jeleñ”. M³ode gospo-
dynie domowe muszê przy okazji poinformowaæ, ¿e wówczas nie by³o jeszcze pralek
i szeroko rozpowszechnionych proszków, ani nisko, ani obficie pieni¹cych. U¿ywano
do prania myd³a sprzedawanego w kostkach ok. 8x8x10 cm, a 4 takie kostki tworzy³y
sztabkê o d³ugoœci 40 cm. Miêdzy poszczególnymi kostkami znajdowa³y siê w sztabce
przewê¿enia i w tych miejscach rozcina³o siê j¹ na czêœci. Na ka¿dej kostce znajdowa³
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siê wypuk³y rysunek jelenia w skoku i napis „myd³o Jeleñ Schicht”. Taki sam jeleñ
pojawia³ siê na neonowych reklamach i emaliowanych tabliczkach przybitych do drzwi
sklepów, w których mo¿na siê by³o w to myd³o zaopatrzyæ419.

Sformu³owanie Pakalskiego „wówczas nie by³o jeszcze pralek” nie jest ca³ko-
wicie zgodne z prawd¹, gdy¿ w latach trzydziestych mo¿na by³o sprawiæ sobie
luksusow¹ blaszan¹ skrzyniê z korb¹ – pralkê z napêdem manualnym, nie elek-
tryczn¹, ale mechaniczn¹. Przedwojenne „Marysie” poprzedza³y „Franie”, które
jako codzienne Ÿród³o ha³asu w warszawskich ³azienkach zast¹pi³y w okresie „wiel-
kiej” elektryfikacji w latach piêædziesi¹tych klozety-Niagary. Drugim rozró¿nie-
niem oprócz „perfumerii” i „mydlarni”, które nale¿y tu wprowadziæ, jest wyodrêb-
nienie „apteki” i „sk³adu aptecznego”. Sk³ad prowadzony by³ przez drogistê, nie
przez aptekarza-farmaceutê. St¹d dzisiaj nazwalibyœmy go po prostu „drogeri¹”420.
Sprzedawano tam œrodki medyczne niewymagaj¹ce recepty lekarskiej i kosmetyki,
na przyk³ad proszek do mycia zêbów. W tego rodzaju sklepach oprócz „Jelenia”
sprzedawano drug¹ upowszechnion¹ substancjê czyszcz¹c¹: „Sidol” – protoplastê
wspó³czesnych specyfików, których proste reklamowe rymy zapamiêtaliœmy byæ
mo¿e lepiej od sloganów politycznych towarzysz¹cych zmianie ustrojowej. Sprze-
dawany w latach trzydziestych p³yn równie¿ wydziela³ „mocny zapach” (octowy)
i mia³ „mi³y kolor” (ró¿owe zabarwienie). Czyœci³ zarówno rodzinne srebra, jak
klamki w drzwiach oraz inne rzeczy z metalu.

W mydlarniach nie powstawa³a mieszanina zapachów tak wysublimowana jak
w perfumeriach, jakkolwiek identycznym, powtarzalnym i przewidywalnym wra-
¿eniem „wejœcia do czystego sklepu” przekonywa³a do oczyszczania i œwiadczy³a
o dostêpnoœci myd³a oraz podstawowych przyborów do prania. Pranie odbywa³o
siê w wiêkszoœci rodzin warszawskich w domach, mimo i¿ za prezydentury Sta-
rzyñskiego funkcjonowa³y ju¿ profesjonalne zak³ady pralnicze (skoro w pralnic-
twie nast¹pi³o „osi¹gniêcie postêpu w mechanizacji”421). Mowa nie o przedsiê-
biorstwach komunalnych czy spó³dzielniach pracy, ale o „wspieraj¹cych” kulturê
sanitarn¹, wyspecjalizowanych „kantorach” prowadzonych przez prywatnych przed-
siêbiorców. Wed³ug Mariana Gajewskiego, historyka infrastruktury komunalnej,
w 1937 r. by³o w Warszawie ponad 300 kantorów pralniczych i ponad 600 pub-
licznych magli422. Trudno jednak oszacowaæ poziom zmechanizowania tych punk-
tów us³ugowych. Jak wspomina Zbigniew Pakalski:

By³y to jeszcze czasy, gdy wiêkszoœæ rodzin organizowa³a wielkie prania w domu, a wie-
szanie bielizny na tradycyjnych strychach, na sznurkach rozci¹gniêtych miêdzy drew-
nianymi konstrukcjami dachowymi. £atwo tam by³o dostaæ siê z³odziejom poprzez
w³azy dachowe dla kominiarzy i czêsto ginê³y co lepsze poszwy z koronkami, ale zwy-
czaj by³ silniejszy od niebezpieczeñstw. Stopniowo jednak zacz¹³ siê rozpowszechniaæ
system powierzania bielizny poœcielowej do prania mechanicznego pralniom zawodo-
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wym. Dla prania chemicznego, czyszczenia lub farbowania i prasowania garderoby
wszyscy korzystali z us³ug zak³adów pralniczych, wielu ma³ych, rzemieœlniczych, lo-
kalnych, po³o¿onych blisko domu, ale równie¿ znanych powszechnie kolosów423.

Pralnie z pewnoœci¹ przyczynia³y siê do polepszenia warunków sanitarnych
w mieœcie. Mechanizacja i zastosowanie chemii pozwala³y na poddanie grunto-
wnemu oczyszczeniu materia³ów ca³kowicie niemo¿liwych czy nie³atwych do wy-
prania w warunkach domowych. Z w³asnej osiedlowej pralni, po³¹czonej z mag-
lem, kot³owni¹ i publicznym k¹pieliskiem mogli korzystaæ lokatorzy wynajmuj¹-
cy mieszkania w Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej424. Zawodowe zak³ady
pralnicze powodowa³y jednak pewn¹ dezorientacjê Warszawian, którzy zwykli
„orientowaæ siê na dzielnicy”, rozpoznawaæ kamienice czy podwórza po bieliŸnie
i przeœcierad³ach susz¹cych siê na sznurach:

Bohater felietonów Wiecha, pan Walery W¹tróbka, mia³ zawsze k³opoty ze znalezie-
niem domu swych znajomych w osiedlu o jednakowych budynkach. W koñcu jednak
znalaz³ sposób. Orientowa³ siê po... susz¹cej siê na balkonach, podwórkach i galeriach
bieliŸnie. Trzeba tylko by³o zapamiêtaæ wzory obrusów, kolory i rozmiary damskich
halek i ju¿ mo¿na by³o trafiæ bez trudu. Bo tzw. pranie trzeba by³o suszyæ na zewn¹trz,
gdy¿ nie by³o strychów ani suszarni425.

Pralnie us³ugowe zubo¿y³y nadto kalendarz „zrytualizowanych” prac domo-
wych, dot¹d obowi¹zuj¹cy w tych domach, gdzie gospodarzy by³o staæ na op³a-
cenie pomocy dochodz¹cej lub „kobiety bior¹cej pranie do domu”426. „Co miesi¹c
– rekonstruuje Drozdowski – zawodowa praczka pomaga³a pani domu przy praniu;
korzysta³a przy tym z balii i cynkowej tary427. Wynoszenie balii czy miski, ¿eby
na³apaæ wody deszczowej („miêkkiej deszczówki”) przed praniem, czy spotkanie
w maglu po praniu zamienia³o siê w sjestê towarzysk¹” i „gie³dê plotek”:

Magiel – gie³da plotek i wiadomoœci.
Kto z kim, gdzie, kiedy i jak. Dlaczego premier wywióz³ ¿onê do Rumunii, a Wawr-
zyniaki rozeszli siê ze sob¹ – o tym dowiedzieæ siê mo¿na w maglu, gdzie kobiety
przewijaj¹ bieliznê, krêc¹ wielkie ko³o zêbate, przesuwaj¹c powoli ciê¿k¹ czekoladowo-
¿ó³t¹ skrzyniê tam i z powrotem, tam i z powrotem.
Sobota po po³udniu, trafi³em wiêc na z³y dzieñ. Wprawdzie w maglu p. Wiêckowskiej
jest ruch doœæ du¿y, ale kobiety œpiesz¹ siê. Wiadomo: sobota, musz¹ wiêc porobiæ
porz¹dki przed œwiêtem.
W miejscowej mydlarni ruch du¿y. Coraz ktoœ wpada po myd³o, bielid³o, naftê, zapa³ki, sma-
rowid³a lub pastê do butów. Tutaj bardziej ni¿ gdzie indziej czuæ, ¿e jutro jest œwiêto428.

Wnosz¹c po relacji Adama Obarskiego, magiel ³¹czy³ drewniany Marymont
z murowanym Œródmieœciem. Nadchodz¹ce œwiêto, „dni pañskie” czuæ by³o regu-
larnie i w sercu Warszawy, i na podmieœciach – w „uzbrojonych strefach” i „prze-
strzeniach biernych, zawartych miêdzy pasami uzbrojenia”429.
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„Obnoszenie” œmieci

Chocia¿ systemowa, organizowana przez magistrat zbiórka odpadów funkcjono-
wa³a poprawnie i po uregulowaniu prawnym w 1938 r. coraz efektywniej, po-
wstawaniu nadwy¿ek nieczystoœci sta³ych (odpadów, œmieci) zapobiega³y równie¿
tradycyjne wzorce „ekologiczne”: przerabiania, reperowania rzeczy, które wy-
s³u¿a³y siê w rêkach pierwszych, drugich i nastêpnych w³aœcicieli. Byæ mo¿e zme-
chanizowane œmieciarki ze skromnego „parku maszynowego” nie rozczarowywa³y
Starzyñskiego, a obs³uguj¹cy „japonki” nie musieli dŸwigaæ odpadów gabaryto-
wych tylko dlatego, ¿e spora czêœæ nieczystoœci sta³ych utylizowa³a siê „samo-
czynnie”. Nie zalega³a w przestrzeni publicznej ani przydomowej.

W przedwojennej Warszawie zjawisko, które nazwa³em „kr¹¿eniem przedmio-
tów”, „pierwszym” miejskim recyklingiem, zasadza³o siê przede wszystkim na
skupie domokr¹¿nym prowadzonym po podwórzach. Odzyskane „œmiecie”, któ-
rych wartoœæ wtórn¹ bardzo zrêcznie potem „przywracano” czy „podreperowy-
wano”, wraca³y do mniej wybrednych konsumentów jako „rzeczy okazyjne”, wcale
czyste i porz¹dne, nierzadko nie gorsze od „imitacji”, towarów nowych o ni¿szej
od orygina³ów jakoœci. Taka „renowacja” w przypadku odzie¿y sprowadza³a siê do
nicowania, czyli przewracania znoszonego ubrania na lew¹ stronê, ³atania i cero-
wania. W latach trzydziestych nie zdezaktualizowa³ siê ca³kiem dowcip, który
Ma³gorzata Szubert przypisuje Warszawie prze³omu wieków XIX i XX. By³a to
anegdota o pewnym redaktorze, który oddaj¹c materia³ do mistrza ig³y, upewnia³
siê, czy dokona³ trafnego wyboru. W odpowiedzi us³ysza³: „Materia³ ³adny, ale nie
wiem, czy synowi pana redaktora spodoba siê jego lewa strona”430.

G³ówny oœrodek warszawskiego recyklingu, ustawicznego odratowywania wy-
brakowanych czy zu¿ytych towarów z „cmentarza rzeczy”, tworzy³o znajduj¹ce siê
w dzielnicy ¿ydowskiej, w pobli¿u Dworca Gdañskiego targowisko „Wo³ówka”.
By³ to punkt handlowy podrzêdny w porównaniu ze s³ynnym Kercelakiem. Przeto
na Kercelak nie str¹cano „rzeczy wielokrotnego u¿ytku” jak do wspó³czesnego
œmietnika osiedlowego. Tam, wedle ówczesnej legendy miejskiej, najsprytniejsi
cwaniacy potrafili sprzedaæ przyjezdnemu z prowincji Kolumnê Zygmunta albo
tramwaj431. „Wo³ówka”, „¿ydowski Kercelak”, zas³uguje zaœ na zainteresowanie
z powodów odmiennych od typowo merkantylnych – przez wzgl¹d na cechy cha-
rakterystyczne warszawskiej peddling economy, gospodarki „obnoœnej”, „obnosze-
nia œmieci”432. W ujêciu Jana D¹browskiego „Wo³ówka” przysparza³a Warszawie
tego kresowego, ma³omiasteczkowego nieporz¹dku, z którym zmaga³ siê Sk³ad-
kowski w „zakamarkach kraju”:

Mog³aby to byæ Tu³a, Twer albo inne zagubione na szerokich równinach dawnej Rosji
miasteczko.
Na obszernym placu przed bram¹ t³oczy³yby siê „trojki” i kibitki. Kosmate k³usaki
rywalizowa³yby z kosmatymi ludŸmi. A w jaskiniach sklepów po³yskiwa³by samowar,
kichaj¹cy w zastyg³e mrozem niebo k³êbami silnej pary. [...]
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I dlatego drewniany czworobok Wo³ówki, choæ nie ró¿ni siê niczym od wschodnio-rus-
kich bazarów, zrós³ siê z otaczaj¹c¹ gmatwanin¹ domów, arteriami rynsztoków zwi¹za³
siê z ni¹ w jeden organizm, mackami handlarskich pikiet wczepi³ w przyleg³e ulice.
Na pó³noc jest „dó³”, cmentarzysko starych blaszanych czerepów i pordzewia³ych sa-
ganów. Na zachód „cyrk” – cmentarzysko zardzewia³ych z³¹ dol¹ ludzi. [...]
A poœrodku, w czworobocznym ulu drewnianych klatek zapchanych tyfusow¹ starzyz-
n¹, klejon¹ tandet¹ i zapomnian¹ „trefn¹” zbieranin¹ rzeczy skradzionych i przez niko-
go nie szukanych, w straganach i pod p³otem, zwalone na kupy lub starannie rozstawio-
ne na ziemi, w b³ocie i wizgu okolicznoœciowej harmonii koñcz¹ swe ¿ycie pracowite
rzeczy umar³e, a przecie¿ komuœ jeszcze potrzebne433.

Idea „cmentarza rzeczy”, wy³aniaj¹ca siê z opisu przedwojennego publicysty,
kojarzy siê z „zaœwiatami codziennoœci”, pojêciem, które wprowadzi³ Roch Suli-
ma w szkicu poœwiêconym m.in. wspó³czesnemu „odchodzeniu” przedmiotów434.
D¹browski jednak¿e podkreœla, ¿e ten „eurazjatycki” targ wyrasta jeszcze z g³êbin
„cywilizacji studni”. Jest po³¹czony w „jeden organizm” z rynsztokami i trefnymi
„zbiorowiskami” rzeczy, wyrastaj¹cymi w „prawdziwe Himalaje cuchn¹cej potem
i wilgoci¹ starzyzny”435.

Wywózka œmieci ze œródmiejskich ulic w drugiej po³owie lat trzydziestych w obiektywie
Zofii Chomêtowskiej (ze zbiorów Archiwum Muzeum Historycznego m.st Warszawy)
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Na „Wo³ówce” sprzedawa³o siê wszystko, chocia¿ „¿ydowski Kercelak” mia³
swoj¹ specjalizacjê:

[...] bran¿ow¹ specjalnoœæ stanowi³a garderoba, czyli to, co dziœ nazwalibyœmy „ciucha-
mi”. Wówczas s³owo to nie posiada³o takiego znaczenia. U¿ywano go raczej zwykle
w zestawieniu z przymiotnikiem „stary” i takie okreœlenie „stary ciuch” oznacza³o znisz-
czon¹, zu¿yt¹ czêœæ garderoby nie nadaj¹c¹ siê ju¿ do u¿ytku. Ale takie stare ciuchy
równie¿ stanowi³y przedmiot handlu na Wo³ówce, podobnie jak skupu domokr¹¿nego
na podwórkach. Czêsto przedmioty z tego skupu, znajduj¹ce siê w lepszym stanie podle-
ga³y renowacji w bieda-warsztatach krawieckich i trafia³y na Wo³ówkê jako „okazja”.
Ale podstawowy towar Wo³ówki stanowi³a jednak garderoba nowa, szyta w setkach
drobnych warsztatów odzie¿owych skupionych w pobli¿u, w obszarze Nalewek. Jedn¹
ze specjalnoœci bazaru by³y garnitury cajgowe. Cajg to najgorszy gatunkowo materia³,
ale o wzorach przypominaj¹cych materia³y we³niane436.

W miêdzywojennej Warszawie rzeczy nadaj¹cych siê do wtórnego zastoso-
wania nie „odbierali” z podwórzy kloszardzi. Chocia¿ „rozlatuj¹ce siê worki, pe³ne
brudnych, zdawa³oby siê, bezu¿ytecznych szmat, kawa³ków zardzewia³ych blach
lub drzewa” dŸwigali na plecach tak¿e mieszkañcy Warszawy „barakowej”, przed-
mieœæ, skomercjalizowanym skupem i transportem „starzyzny” trudnili siê g³ów-
nie ¯ydzi437.

Okreœlenie „¿ydowski Kercelak” tym samym przestaje byæ tylko potocznym
uproszczeniem:

Najbardziej charakterystycznym, najczêœciej pojawiaj¹cym siê w podwórkach handla-
rzem by³ skupuj¹cy starzyznê. W przygniataj¹cej wiêkszoœci, szczególnie w Œródmieœciu
rolê tê pe³nili ¯ydzi. Postaæ by³a typowa, stary cz³owiek z brod¹ w cha³acie i jarmu³ce
z obszernym workiem na plecach i g³os identyczny u ka¿dego z nich – „haandele,
haandele, haandele! kupuje stare ³achy, stare szmaty, stare ubrania, stare obuwie,
haandele, haandele!”. Mam w uszach tê melodiê, akcent na pierwsz¹ sylabê ha z ledwo
s³yszaln¹ g³osk¹ h. Kupiony towar wêdrowa³ do worka, a handlarz szed³ dalej w swój
pieszy rejs po mieœcie. Ile móg³ na tym zarobiæ? Twarda by³a z³otówka, ale twarde te¿
¿ycie wokó³ jej zdobycia. I op³aca³o siê?!438

Skupuj¹cy starzyznê, odnosiciele nieczystoœci sta³ych nie byli jednak¿e brico-
leurami w dziedzinie technologii miejskiej i „domowej” in¿ynierii. Trudno by bro-
niæ pogl¹du, ¿e pos³ugiwali siê „œrodkami zastêpczymi w porównaniu ze œrodkami
zawodowców”, je¿eli „rzemios³o” w tym okresie nie ogranicza³o siê do „robótek”,
ale mieœci³o siê w sferze produkcji, „roboty”. Zaznaczê, ¿e w XXI w. pojêcie brico-
leura ukute przez francuskiego klasyka antropologii jest na nowo odkrywane
i entuzjastycznie stosowane przez teoretyków „kultury z odzysku”439. Bliski zwi¹-
zek „majsterkowicza-kolekcjonera” z ide¹ wtórnego wykorzystania œmieci zazna-
czy³ sam Lévi-Strauss, gdy pisa³, ¿e bricoleur znakomicie operuje pozornie zu¿ytymi
znaczeniowymi i materialnymi sk³adnikami danej kultury440.
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Pod koniec drugiej po³owy XX w. miejsce ¯ydów-handlarzy starzyzn¹ z czasów prezydentury Ste-
fana Starzyñskiego w pewnym sensie zajê³a inna grupa „naznaczonych”, wydzielona ze spo³ecznoœci
warszawskiej. „Nurkami” (ewentualnie: „nurami”, przez podobieñstwo do z³owrogiego wydŸwiêku
s³owa „¿ul”) przyjê³o siê w mowie Warszawiaków nazywaæ wszelkie osoby grzebi¹ce po œmietnikach.
Grzebanie zosta³o skojarzone z nurkowaniem jako starannym i „g³êbokim” przeczesywaniem po-
jemników czy altanek œmietnikowych (zabudowañ, w których s¹ umieszczane pojemniki). „Nurek”
to jednak szeroka, ambiwalentna kategoria: oprócz „ludzi podziemia”, bezdomnych, wyniszczonych
i cuchn¹cych warszawskich odpowiedników paryskiego kloszarda, obejmuj¹ca ludzi przyzwoitych,
zwyczajnie wygl¹daj¹cych, którzy nosz¹c wybrane z koszy materia³y do punktów skupu, dorabiaj¹ do
rent i emerytur441. Dzisiejszy „wêdrowny tragarz”, w odró¿nieniu od wykrzykuj¹cych przed wojn¹
„szmaty kupiê”, „miski bielê”, „klozet sklejê” czy „garnki lutujê”, na podwórzu nie dzia³a profesjo-
nalnie czy oficjalnie. Nie zajmuje siê „haandele”, ale, co za tym idzie, nie poddaje siê badaniu in situ.
Ostrzegawczym zwymyœlaniem zmuszali mnie do odst¹pienia od œmietnika „nurkowie” napotykani
podczas œródmiejskich (wy³¹cznie próbnych, sonda¿owych!) obserwacji. „Nurek” odbiera nagabywanie
obcego lub baczne przypatrywanie siê jego poczynaniom jako formê dotkliwej inwigilacji, która
zazwyczaj spotyka go ze strony s³u¿b porz¹dkowych. „Nurek œmietnikowy” wystrzega siê stycznoœci
z obserwatorem, nawet na bezpieczny dystans, tak jak ka¿dej obecnoœci stró¿a. Bo jak pisze W³adi-
mir Toporow, „obserwacja «przedmiotu» bez jego przyzwolenia staje siê stró¿owaniem, a obserwa-
tor – stró¿em. Stró¿ jest zawsze oddzielony od «przedmiotu» [...]”442. Nie-wykluczeni, niezdege-
nerowani zbieracze makulatury i z³omu odmawiaj¹ zaœ wspó³pracy ze „stró¿uj¹cym”, powo³uj¹c siê
na potrzebê zachowania absolutnej dyskrecji i anonimowoœci. Wyj¹tki od takiej regu³y obci¹¿a ryzyko
powstania efektu sponsorowanej prawdomównoœci: za „parê groszy” na napitek dla zbieracza i jego
kompanów mo¿na by wys³uchaæ d³ugich, barwnych zmyœleñ. W latach trzydziestych innym jeszcze
„wyraŸnym zawodem, a rzadziej tylko wynikiem nêdzy” by³o ¿ebranie, które ze wzglêdu na swój
„stacjonarny” charakter i sposób zdobywania pieniêdzy wyraŸnie ró¿ni³o siê od „nurkowania”. ¯e-
bracy skupiali siê wokó³ koœcio³ów i cmentarzy; zazwyczaj udaj¹c kalectwo, pos³ugiwali siê kulami443.

Jeœli wierzyæ Janczewskiemu, z ¿ydowskimi handlarzami na warszawskim ryn-
ku „wtórnym” konkurowali Cyganie i S³owacy444. Obchodz¹cy domostwa „obcy”
doprowadzali rzeczy „do porz¹dku”. Lutowali stare garnki, miedziane rondle –
rzeczy dziedziczone, element posagu – pobielali wewn¹trz cyn¹. Wœród „górali”
trafiali siê tak¿e sklejacze, potrafi¹cy „uratowaæ” pot³uczony klozet:

W tym okresie nikt nie wyrzuca³ st³uczonego garnka glinianego czy kamionkowego.
Drutowali je najczêœciej bardzo misternie S³owacy, wo³aj¹c „garnki drutowaæ! repero-
waæ!”. Niezale¿nie od S³owaków byli tacy specjaliœci, którzy reperowali z du¿¹ maestri¹
pêkniête naczynia, talerze z fajansu, z porcelany i szk³a. Zawo³anie wchodz¹cego na
podwórze sklejacza: „Sklejam szk³o, fajans i porcelane, myski klozetowe do sklejenia!”
– znane by³o wszystkim.
Równie¿ i z naprawami blacharskimi nie by³o k³opotów. Wkraczaj¹cy na podwórze
blacharz-œlusarz z kocio³kiem roz¿arzonych kawa³ków wêgla drzewnego, kolby do luto-
wania i wo³aj¹cy: „Lutujê, reperujê” – by³ oczekiwany, a wiêc i mile przyjmowany przez
mieszkañców kamienicy. Jeœli w g³êbi podwórza rozlega³o siê zawo³anie „Rondle po-
bielaæ! rondle pobielaæ!” – oznacza³o to wejœcie Cyganów, którzy przy wykonywaniu
tego rodzaju prac byli bezkonkurencyjni.
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Najciekawsz¹ grupê wœród oferuj¹cych swoje us³ugi – stanowili handlarze, mê¿czyŸni
i kobiety. Handlarze prowadzili na szerok¹ skalê handel ró¿nymi starociami. Monoton-
nie skandowane w charakterystycznej tonacji: „Hande³e, hande³e, hande³e! – dociera³y
do wszystkich, na ogó³ otwartych, okien. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozszerzali na handel
wymienny wo³aj¹c: „Fajans i porcelane oddaje za stare szmaty i ga³gany!”445.

Susan Strasser objaœnia, ¿e pierwotne, „Ÿród³owe”, czy nawet „prawdziwe”
kr¹¿enie rzeczy zu¿ytych (resztek, odpadów, œmieci, czyli nieczystoœci sta³ych) to
rodzaj historycznej alternatywy dla konsumeryzmu. Recykling zak³ada zwi¹zek
gospodarstwa domowego z producentami, który stanowi przeciwieñstwo normal-
nej relacji marketingowej. W tym przypadku to gospodarstwa domowe prze-
wa¿nie zaopatruj¹ wytwórców, nie zaœ odwrotnie446. Tak¹ zale¿noœæ, naturalnie,
warunkuje obecnoœæ poœredników, takich w³aœnie jak przedwojenni warszawscy
domokr¹¿cy i ga³ganiarze uprawiaj¹cy wymianê barterow¹. Jest to jednak poœred-
nictwo proste i tê wymianê wyczerpuj¹ce. Za niepotrzebne szmaty mieszkaniec
podwórza otrzyma fajans lub inny „fant”, tymczasem ga³gany trafi¹ do przeróbki,
na przyk³ad na Wo³ówce. Im zaœ droga „odpadków” z gospodarstwa domowego
do miejsca utylizacji d³u¿sza i bardziej niejasna, tym zbiórka nieczystoœci sta³ych
bardziej selektywna. Wspó³czesne warszawskie œmiecie wydaj¹ siê wskutek tego
„rozproszone”: „rozrzucone” (przez wiatr), „rozgrzebane” (pod œmietnikiem). Nad-
wy¿ki odpadów rosn¹, natomiast skupy przyjmuj¹ od „nurków”, niebêd¹cych daw-
nymi domokr¹¿cami, wy³¹cznie materia³y najbardziej wartoœciowe, „chodliwe”.

Codzienne spacery po ostatnich enklawach tamtej Warszawy, miasta oczysz-
czanego, osuszanego i porz¹dkowanego przez Stefana Starzyñskiego, przypomi-
naj¹ Markowi Nowakowskiemu przedwojenny cykl prac reparacyjnych i reno-
wacyjnych, cykle „re-kategoryzowania” rzeczy zu¿ytych. Przypominaj¹ wiêc pew-
n¹ kolejnoœæ zdarzeñ wpisan¹ w tryb ¿ycia lokatorów, zarówno dzienny, jak i noc-
ny, zwi¹zany z brudzeniem i oczyszczaniem, porz¹dkowaniem podwórza447. Jaro-
s³aw Abramow-Newerly potwierdza, ¿e „refreny” czynnych uczestników przedwo-
jennej „kultury us³ugowej” odznacza³y siê „wszystko-stabilizuj¹c¹” regularnoœci¹.
Mia³y zawsze odpowiedni¹ melodiê. Inaczej „intonowa³” konduktor, inaczej skle-
jacz misek klozetowych, a jeszcze inaczej blacharz:

W innej melodii utrzymany by³ reklamowy okrzyk blacharza, który wkracza³ z dy-
mi¹cym kocio³kiem i ko³owrotkiem do ostrzenia no¿y. Mia³ g³os jak dzwon i swoj¹
kwestiê ci¹gn¹³ jak ariê operow¹, rycz¹c na ca³e podwórko: – Eee blacharz lutuje,
reperuje, pobiela! Reperuje kot³y, rondle, naczynia aluminiowe, pobiela! – Kiedy ktoœ
z okna zawo³a³ go, stawia³ warsztat i przystêpowa³ do pracy. Iskry z no¿a i cyna topiona
lutownic¹ by³y nie lada atrakcj¹ mego dzieciñstwa448.

Okrzyków skupuj¹cych starzyznê, wo³ania wêdrownych rzemieœlników i me-
chaników szuka Nowakowski w „bocznych ulicach”, pokrytych liszajem, podu-
pad³ych bramach ostatnich niezreprywatyzowanych kamienic:
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[...] ulica Koszykowa. Sercu szczególnie bliska. Tak jak inne przecinaj¹ce pryncypaln¹
Marsza³kowsk¹. Wilcza, Ho¿a, Wspólna, Nowogrodzka. To pozosta³oœæ dawnego œród-
mieœcia. W bramach, podwórzach, oficynach czuje siê serce miasta. Jeszcze tutaj bije
i oczyma wyobraŸni mo¿emy nawet zobaczyæ dawnych handlarzy ulicznych, którzy
zawodzili przeci¹gle: – Kupujê stare ubrania! Lub wêdrownych rzemieœlników po-
wtarzaj¹cych: – Lutujê, reperujê garnki! Ostrzê no¿e! Marsza³kowsk¹ po wojnie wy-
burzono do reszty, rozszerzono i zabudowano od nowa, wieñcz¹c placem Konstytucji
i monumentalnymi budowlami MDM-u, ozdobionymi p³askorzeŸbami mocarnych mu-
rarzy, kosiarzy, górników, traktorzystów i dojarek. Pozosta³y boczne ulice. Miêdzy in-
nymi Koszykowa449.

Jeden z felietonów wspó³czesnego polskiego pisarza przywo³ujê z tym zastrze-
¿eniem, ¿e skoro urodzi³ on siê w 1935 r. (gdy wybuch³a wojna, mia³ lat ledwie
cztery), jego wspomnienia s¹ b¹dŸ w jakimœ sensie odziedziczone, b¹dŸ dotycz¹
ju¿ Warszawy okupowanej. Wa¿ne wszak¿e, ¿e dla Nowakowskiego, „kochanka
widmowego miasta”, jak okreœli³ go Zdzis³aw Skrok na ³amach „¯ycia” („¯ycia”
z kropk¹), powojenna, odbudowana Warszawa nie zas³uguje na porównanie z „orga-
nizmem miejskim”450.

Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e Pakalski, chc¹c unikn¹æ rozwodzenia siê na temat
„szmat”, które w polszczyŸnie przewa¿nie otrzymuj¹ konotacje „nieczyste”, pisze
o „ciuchach”. Najpewniej wychodzi z przekonania, ¿e pojêcie „ubrania”, tym bar-
dziej „toalety”, brzmia³oby w po³owie lat trzydziestych zanadto nobilituj¹co b¹dŸ
zobowi¹zuj¹co jak na mo¿liwoœci bazaru zlokalizowanego przy Placu Broni, w po-
bli¿u Nalewek, za czasów Starynkiewicza „cyrku³u” przecie¿ o horrendalnie z³ym
stanie sanitarnym i katastrofalnej statystyce œmiertelnoœci451. Obecnie „ciuchy”
wyraŸnie odró¿niaj¹ siê od „starych szmat” i repertuaru nieczystoœci. Stanowi¹
coraz czêœciej indywidualizuj¹cy przedmiot „poszukiwania”, oznaczaj¹ przede
wszystkim hurtowy import i sprzeda¿ odzie¿y „z drugiej rêki”. Natomiast przed-
wojenne „okazje” z Wo³ówki czy Kercelaka, zw³aszcza ¿e na wystawne przyjêcia
niektórzy panowie musieli chodziæ w po¿yczonym garniturze, pomaga³y spo³ecz-
nej wyobraŸni w stwarzaniu pozoru normatywnego charakteru „czystoœci” i „wy-
twornoœci”, jakich bez w¹tpienia miasto znowu sto³eczne by³o z³aknione. Histo-
ryk, gdy pisze o swoistym salonowym pozerstwie lat miêdzywojennych, wskazuje
na aktualnoœæ kulturowej „instrukcji”: „zastaw siê a postaw siê”452.

Na „Wo³ówkê” sz³o siê po zgrzebne, „œmieciowe” stroje. Tanich wyrobów
technicznych i z³omu metalowego, dzisiaj powiedzia³oby siê „czêœci zamiennych”
– „wymontowanych” drzwiczek, fajerek, rurek, blatów, kó³ek czy dyszli do wozów
konnych oraz wózków rêcznych – nale¿a³o szukaæ w „ba³aganie” na najbli¿szym
zapleczu ulicy Marsza³kowskiej, czyli „Pociejowie”. Chodzi o bazar rozlokowany
w po³¹czonych podwórzach posesji po dwóch stronach ulicy Bagno, tu¿ przy
koœciele pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych:

Jak wygl¹da³ Pociejów? Mo¿e najlepiej charakteryzuje go rozpowszechnione powie-
dzonko warszawskie „ale tu pociejów” oznaczaj¹ce nieporz¹dek, porozrzucane przed-
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mioty. S³owem, Pociejów uznawano za symbol ba³aganu. Kto po raz pierwszy przekro-
czy³ któr¹œ z bram Bagna i wkroczy³ w obszar bazaru doznawa³ oczywiœcie takiego
wra¿enia, ale bywalcy wiedzieli dobrze, w którym miejscu co znaleŸæ.
Podobnie jak w przypadku Wo³ówki bêd¹cej bran¿owym odzwierciedleniem produkcji
i handlu najbli¿szej dzielnicy, tak i tu Pociejów stanowi³ uzupe³nienie tego, co pro-
dukowano i sprzedawano w okolicy placu Grzybowskiego. Tu w wiêkszym stopniu
handlowano przedmiotami u¿ywanymi i z³omem metalowym, których nie staæ by³o
w okolicznych sklepach, ale równie¿ wyrobami nowymi po tañszych cenach. Specyfika
towaru powodowa³a inne jego rozmieszczenie ni¿ na Wo³ówce. Zbêdne by³y budki –
czêœæ sta³ych pomieszczeñ stanowi³y partery oficyn wokó³ du¿ego placu. Zarówno przed
tymi improwizowanymi sklepami, jak i w œrodku placu rozk³adano towar bezpoœrednio
na bruku, nieraz na pod³o¿onych derkach, blatach, lub brezentowych plandekach.
Ten system rozk³adania ró¿nych rodzajów towarów na otwartej przestrzeni placu powodo-
wa³ wra¿enie ba³aganu, który sta³ siê przys³owiowym. [...] Po nieparzystej stronie Bagna,
pomiêdzy ulic¹, a bokiem placu przykoœcielnego W.W. Œwiêtych gromadzi³y siê u¿ywane
meble i materia³y zduñskie, nowe i z odzysku przy rozbiórkach lub przebudowach.
Naj³atwiej by³o na przyk³ad uzupe³niæ pêkniêt¹ fajerkê w blacie kuchennym w³aœnie tu
na Pociejowie. Oferowano równie¿ wyroby nowe, blaty, ramy, piekarniki, ruszta, drzwiczki
piecowe, szybry, rury blaszane, „kozy”, „termony”, s³owem, wszystko tañsze ni¿ w okolicz-
nych sklepach, choæ z pewnoœci¹ znacznie gorsze jakoœciowo odlewy czy polewy kaflowe.
Po prawej stronie Bagna w centrum obszaru pomiêdzy t¹ ulic¹ a Pró¿n¹, Zieln¹ i Œwiê-
tokrzysk¹ królowa³o ¿elazo i inne metale. Znaczn¹ czêœæ bazaru zajmowa³ z³om, w któ-
rym mo¿na by³o wygrzebaæ wszystko, czego siê poszukiwa³o do domowych napraw,
majsterkowania, ale równie¿ do produkcji – u¿ywane maszyny i ich czêœci. [...] Nie-
jednokrotnie poszukuj¹c czêœci do Fiata, marzy³em o takim samochodowym wspó³czes-
nym Pociejowie453.

Specyficzny sentyment, a tak¿e szczegó³owoœæ, z jak¹ in¿ynier wypowiada siê
na temat podstawowego w latach trzydziestych w Warszawie miejsca zakupu
m.in. czêœci zamiennych do wozów konnych i wózków transportowych, mimocho-
dem rzuca œwiat³o na regu³y „kr¹¿enia rzeczy” w drugiej po³owie XX w. i spo-
³eczne wyniesienie „demobilu”. Przedwojenny, nieco wszak¿e chaotyczny bazar,
prawie hurtowo wch³ania³ „œmieci”, „graty” i „resztki”, których potem, w nastêp-
nych dekadach, mimo niby masowego i planowego odzysku „przy rozbiórkach lub
przebudowach”, zaczyna³o nieraz dotkliwie brakowaæ.

Co wiêcej, niebagatelna okazuje siê sprawa sposobu „rozk³adania” towarów.
„Pociejów” móg³ w latach przedwojennych sprawiaæ wra¿enie niekorzystne, ba³a-
ganiarskie, gdy¿ naturalnie porównywano go z Kercelakiem, a tam nie dopusz-
czano handlu „chodnikowego”, przypominaj¹cego „nieuporz¹dkowan¹” sprzeda¿
ruchom¹. W tym wzglêdzie, jak zaznacza Pakalski, handlarze zachowywali dy-
scyplinê sami z siebie, przez nikogo niepilnowani. Na co dzieñ wiêc obywa³o siê
bez interwencji policji:

Pierwsze wra¿enie to idealny porz¹dek, którego nikt nie pilnuje. Widzieliœmy dwu
policjantów z paskami pod brod¹, co oznacza, ¿e na s³u¿bie, ale tam na Ch³odnej ko³o
przystanku. Tu ich nie widaæ. Mimo to nikt nie handluje na chodniku, jezdnia wolna
dla pojazdów, nikt nie roz³o¿y³ towarów w poprzek przejœcia dla pieszych. I zaraz
refleksja, jak to w 1990 roku stworzono targowe œmietnisko wzd³u¿ Marsza³kowskiej,
ale przywo³ujê siê do porz¹dku, jestem w 1939 roku i jesteœmy na zwyk³ym placu
targowiskowym, a nie na g³ównej ulicy miasta454.
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Z nieuporz¹dkowanym handlem „chodnikowym” walczono srogimi metodami
administracyjnymi. Janczewski przypomina, ¿e postrachem dla ulicznych kupców
z Nowolipia by³ podkomisarz Thor z komisariatu na Nowolipkach:

Kiedy podkomisarz zjawia³ siê na ulicy, by przeprowadziæ inspekcjê sklepów, wœród
sprzedawców powstawa³o nie tylko zamieszanie, ale i pop³och. Œrodkiem bieg³y patrole
i sztafety wo³aj¹c: „Thor idzie!”. Na to zawo³anie sklepikarze i handlarze wci¹gali kosze
z warzywami i owocami do sklepów, opuszczali ¿aluzje, zamykali wejœcia, a sami kryli
siê we wnêtrzach swoich pomieszczeñ handlowych. Przyczyn¹ tego pop³ochu by³y
wysokie mandaty karne, które za nieporz¹dek podkomisarz Thor wymierza³455.

Identyczn¹ jak na Kercelaku porz¹dkow¹ „samokontrolê” prezentowali wê-
drowni rzemieœlnicy, „stawiaj¹cy warsztat” gdziekolwiek to mo¿liwe, i skupuj¹cy
starzyznê. Po skoñczonej robocie nie zostawiali ¿adnych nieczystoœci ani nie-
porz¹dku pod oknami kamienic. Nie „napaskudzenie” woko³o, ale skrzêtne usu-
niêcie œladów pracy nale¿a³o do niepisanego regulaminu podwórzowych handlarzy
i rzemieœlników paraj¹cych siê drobnymi naprawami domowymi. W tym miejscu
warte jest równie¿ zastanowienia, ¿e poœród asortymentu dostêpnego na Ker-
celaku – zwyk³e drobiazgi, rurki i haczyki, tak¿e „rury”, czyli radzieckie pepesze
– w cytowanym opisie nie pojawiaj¹ siê œrodki czystoœci i pachnid³a. Zdaje siê to
potwierdzaæ „ich miejsce” w eleganckich salonach w samym centrum Warszawy
oraz sk³adach aptecznych.

Warszawa „upiêkszona”

Wiedzê o latrynaliach podzielan¹ przez mieszkañców Warszawy w zajmuj¹cym
mnie w tym rozdziale okresie historycznym zogniskowa³o wyobra¿enie œwietnoœ-
ci i „œwiatowoœci” porz¹dkowanego miasta, œciœle zwi¹zane z przedstawieniami
„podstawowych wygód dwudziestego wieku” jako przedmiotu satysfakcji w³asnej
oraz spo³ecznego zadowolenia. Chcia³ tê „radoœæ oczyszczenia” uwiarygodniæ
Adam Moraczewski:

[...] podwojono wysi³ki, zmierzaj¹ce do podniesienia wygl¹du stolicy. W³adze miejskie
du¿o uwagi i wysi³ku poœwiêci³y sprawie czystoœci i uporz¹dkowania miasta456.

Do Warszawy przenoszono siê z prowincji, „¿eby by³o czyœciej, ³adniej”457. Ale
u lokatorów przy³¹czonych do sieci miejskiej taki powód do dumy blad³ w naj-
prostszym zderzeniu z wybuja³¹ europejsk¹ „cywilizacj¹ wodoci¹gu”, co zilustro-
wa³a Maria Kuncewiczowa. Skanalizowana wanna (rzecz nowoczesna) kontras-
tuj¹ca na przyk³ad z wiadrem i szczotk¹ do szorowania pod³ogi (tradycyjnymi
akcesoriami), niespodziewanie okazywa³a siê rzecz¹ dawno w œwiecie „opatrzo-
n¹”, a konie badylarzy i „sa³aciarzy” na jezdniach czy kilkadziesi¹t niezmechanizo-
wanych wozów zak³adu oczyszczania zjawiskiem „przegnanym z pamiêci”, „przed-
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potowymi wehiku³ami”458. Rzeczy czyszcz¹ce w pewnej mierze nadal oddzia³ywa-
³y „w przysz³oœæ”459. Wyra¿a³y pragnienia mieszkañców Warszawy i wyp³ywaj¹c¹
z wiedzy spo³ecznej aspiracjê do czystoœci fizycznej, która gdzie indziej na œwiecie
zalicza³a siê do planów ju¿ zrealizowanych:

[...] do Mapkowskich przyjecha³ jeden m³ody Duñczyk, którego ich syn pozna³ w ze-
sz³ym roku w lunaparku w Kopenhadze. Ch³opak by³ tam z wycieczk¹. ZaprzyjaŸnili
siê, pisali do siebie przez zimê po niemiecku i w sierpniu ten Bent tu siê zjawi³.
Siedemnastoletni blondas ze skromnej rodziny, nigdy przed tym nosa poza Skandy-
nawiê nie wytyka³. Mapkowscy napaœli go po dziurki w nosie, srogo przypilnowali, ¿eby
siê wyk¹pa³, bo ich pycha rozsadza³a, ¿e maj¹ ³azienkê – i wyprowadzili na miasto
ostro¿nie, najlepszymi ulicami. Pokazuj¹ mu to, owo, lodów mu funduj¹ po drodze –
a on coraz smutniejszy. Milcza³ podobno, milcza³, a¿ wreszcie pyta ze ³zami w g³osie:
„Dlaczego domy, ulice takie tutaj brudne, ludzie ubodzy, tyle koni na jezdniach. Ja wcale
nie myœla³em, ¿e œwiat mo¿e tak brzydko wygl¹daæ”. Mapkowskich ma³o szlag nie
trafi³460.

W¹tpliwoœci wobec „europejskoœci” Warszawy po³owy lat trzydziestych wzbu-
dzali nadto pe³ni kompleksów „starzy” i „nowi” mieszkañcy Warszawy, dla któ-
rych odniesieniem pozostawa³ jedynie wielki Pary¿ (bo „W Pary¿u œmiecie takimi
taksówkami wywo¿¹”461). Kowalscy z opowieœci Kuncewiczowej, których los wo-
jenny zagna³ do Londynu, musz¹ tedy intensywnie zastanawiaæ siê nad tym, czy
aby dziwne zachowanie ich angielskiego gospodarza na widok Ireny id¹cej z ku-
be³kiem do œmietnika nie bierze siê st¹d, ¿e „on myœli, ¿e w Polsce nie znaj¹
œmietników”, dlatego Polka zebrane odpadki „wywali na œrodku trawnika”462.

Pewne rozczarowanie „zwyczajnoœci¹” osi¹gniêæ gospodarki miejskiej pro-
wadzonej przez prezydenta Starzyñskiego nie kolidowa³o ze „zeuropeizowanymi”
typami wyobra¿eñ, o których piszê dalej, i ich nie uniewa¿nia³o. Wskazujê na
zrównanie prac asenizacyjnych, uprzednio tabuizowanych i zastrze¿onych dla „noc-
nych ludzi”, z istotnymi dzia³aniami publicznymi; uznanie ich za normê „realizo-
wan¹” oczyszczania systematycznego; aprobatê oczyszczania jako œwiadczonej
przez przedsiêbiorstwa us³ugi komunalnej, której zrównowa¿one koszty powinna
ponosiæ spo³ecznoœæ miejska. W dokonaniach Stefana Starzyñskiego, daj¹cych siê
zawrzeæ w haœle „upiêkszenia Warszawy”, jej europeizacji i oczyszczenia, mo¿na
by upatrywaæ swoistego „dopustu” tymczasowego zarz¹du miejskiego. Rodzi siê
zatem pytanie, jak dosz³o do tego, ¿e narzucony projekt cywilizacyjny przyniós³
niew¹tpliwe i nie-prowizoryczne rezultaty: „energiczne przestrzeganie czystoœci
ulic i domów”, a zatem „pozyskanie wspó³dzia³ania spo³eczeñstwa stolicy”463. Wy-
starczy przypomnieæ z jednej strony ulice uzbrojone w instalacje kana³owe, wy-
k³adane brukiem b¹dŸ asfaltowane, na których furmanka z przedmieœcia tworzy³a
kontrast niezwykle wyraŸny, a z drugiej – estetyczny „naddatek”, balkony i okna
ukwiecane na doœæ osobliwe wezwanie „komisarza”.
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Starzyñski dotar³ do podstawowego uwarunkowania wyobra¿eñ o potrzebie
przestrzegania unowoczeœnionych regu³ kultury sanitarnej. Rozwój wiedzy o la-
trynaliach pobudzi³ wœród ludnoœci Warszawy na tyle efektywnie, ¿e programowi
oczyszczenia stolicy nie mog³a ju¿ zaszkodziæ ani niewiara ubo¿szych grup mieszkañ-
ców w pomyœlnoœæ „delo¿owania” z wyburzanych wilgotnych ruder, ani nawet
nadal niezbyt imponuj¹ca statystyka przy³¹czeñ do sieci kanalizacyjnej (proporcjo-
nalnie wiêcej zainstalowanych rur ni¿ stworzonych ustêpów). W 1938 r. autor
„Wiadomoœci Literackich” konstatowa³, ¿e trzeba pamiêtaæ o jakoœci mieszkañ sto-
³ecznych i wiedzieæ, ¿e „tylko 33 proc. lokali w Warszawie posiada ustêp”464. Nie
mniej istotne od zrêcznego uprawiania polityki gospodarczej i oficjalnej polityki
informacyjnej „w majestacie urzêdu” okaza³o siê bezpoœrednie zaapelowanie do
spo³ecznoœci warszawskiej o dba³oœæ o czystoœæ fizyczn¹ „wokó³ siebie”: we w³asnym
zakresie i we w³asnym otoczeniu. Prezydent Starzyñski opowiedzia³ siê w kultu-
rze sanitarnej za nowoczesnymi, bezosobowymi regu³ami kontroli spo³ecznej (w an-
tropologicznej terminologii Mary Douglas: impersonal rules) i zmierza³ do upo-
wszechnienia „cywilizacji wodoci¹gu”, wiêc kontroli przez rzeczy. Poniek¹d przy-
czynia³ siê do tego œrodkami „cywilizacji studni”: prowokowa³, zachêca³, „przy-
mawia³”465. Popierana przez Starzyñskiego akcja „Wiosenne Porz¹dki”, zorganizo-
wana przez miejsk¹ s³u¿bê zdrowia, równie¿ odwo³ywa³a siê do tradycji „cywili-
zacji studni”, gruntownego „wyczyszczenia” dokonywanego przed Wielkanoc¹466.

Aczkolwiek to przemyœlne, specyficzne „reklamiarstwo”, które nie zawsze
budzi³o przychylnoœæ wspó³czesnych prezydenta, wywodzi³o siê ju¿ z w³aœciwej
dla „cywilizacji wodoci¹gu” perswazji i wyra¿a³o w jej bardzo wielostronnych,
innowacyjnych sposobach. Julian Kulski zebra³ je i wyliczy³:

Zebrania z fachowcami ró¿nych dziedzin, odczyty, akcja prasowa, do której przywi¹zy-
wa³ wielkie znaczenie, umiejêtnie korzystaj¹c ze swego paruosobowego zespo³u dzia-
³aj¹cego pod nazw¹ referatu prasowego Zarz¹du Miejskiego, uroczyste publiczne od-
dawanie ukoñczonych inwestycji do u¿ytku, wydawnictwa propaguj¹cego piêkno War-
szawy, organizowanie objazdów miasta przez okreœlone grupy dzia³aczy, nie wy³¹czaj¹c
pos³ów i senatorów, akcja „Warszawa w kwiatach” i urz¹dzanie zabaw publicznych,
udostêpnianie miejskich urz¹dzeñ kulturalnych, urz¹dzanie wystaw, propaguj¹cych po-
trzeby miasta i zamierzenia na przysz³oœæ – wszystkie sposoby by³y dobre, aby krzewiæ
u ludnoœci znajomoœæ rzeczy, zwalczaæ uprzedzenia, zyskiwaæ poparcie i pomoc467.

Spo³eczne pojêcie „oczyszczania” zmienia siê, europeizuje najprêdzej, gdy jest
„zaraŸliwe”. Gdy zamiast brudu „wzdychaj¹cego” na ulicach do przechodniów, jak
pisa³ Stefan ¯eromski, regularnie „zaleca siê” do nich schludnoœæ i przyjemny,
neutralny zapach oczyszczonych rzeczy. Na to swoiste, stopniowe wpuszczanie do
miasta „mikrobów oczyszczenia” zwróci³ uwagê Jan Lechoñ:

Otó¿ bardzo du¿o mówi siê zawsze o z³ym przyk³adzie, o bakcylach z³a czy zgorszenia,
a znacznie mniej o przyk³adzie dobrym, o zaraŸliwoœci dobra i piêkna. Popatrzmy, jak
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jeden piêkny dom w Warszawie dzia³a na ca³¹ ulicê, jak bruk jednej ulicy zmusza do
naœladowania inn¹, jak piêkny skwer zachêca sklepy do przybrania siê w piêkne szyldy
– a zrozumiemy, ¿e piêkno, ³ad i zdrowie maj¹ te¿ swoje mikroby, ¿e szerz¹ siê tak
samo jak brzydota, bez³ad i choroby468.

Za rz¹dów „prezydenta-mianowañca” zmienion¹ „klasyfikacjê” fizycznego bru-
du i czystoœci Warszawianie najpierw zobaczyli ad oculos i poczuli na ulicach,
a tak¿e u s¹siadów ukwiecaj¹cych okna – bior¹cych udzia³ w spontanicznej ry-
walizacji lub og³oszonym przez magistrat konkursie. Mowa o tego rodzaju s¹-
siedztwie czy s¹siedzkiej zale¿noœci, w której lokatorzy w „cywilizacji studni”
dzielili ze sob¹ specyficzn¹ osmosferê. Tote¿ „ca³y dom” czu³ od rana gotowan¹
kapustê, wdycha³ k³êby pary unosz¹cej siê podczas prania w baliach, a tak¿e „sta-
ry, nieod³¹czny cuch” z drugiego koñca korytarza, gdzie „wygni³a pod³oga walczy³a
o lepsze z amoniakiem ustêpu”469.

Przyk³ad „zakaŸny”, przewa¿nie osobowy, id¹cy z s¹siedztwa, wywo³ywa³ „kon-
struktywne” zawstydzenie u lokatorów niechlujnych b¹dŸ sceptycznie nastawio-
nych do nowych regu³ gospodarki komunalnej. Przygotowywa³ spo³eczny grunt
pod definitywnie, „systemowe” oczyszczanie miasta. Czystoœæ fizyczna to jedna
z tych „wartoœci”, które „mo¿na tylko wypraktykowaæ”, zastosowawszy adek-
watne rzeczy czyszcz¹ce470. Warunkiem tego jest jednak „wyzwolenie mo¿liwoœci
twórczych jednostki i gromady”. Z tego w³aœnie powodu Starzyñski zabiega³ o to,
aby mieszkañcy Warszawy na co dzieñ odczuwali „rozkosz inicjatywy i odpo-
wiedzialnoœci”471. Ulepszanie we w³asnym zakresie warunków bytowania w mieœ-
cie mia³oby w zamyœle „prezydenta-mianowañca” „podnosiæ cz³owieka”, tak jak
mo¿na to by³o zaobserwowaæ na osiedlu Warszawskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
gdzie zieleñce, wed³ug publicysty „Wiadomoœci Literackich”, skutecznie chroni³y
przed dewastacj¹ tabliczki z napisem „Poleca siê opiece mieszkañców, a w szcze-
gólnoœci dzieci”:

Patrzê na ró¿e rosn¹ce przy samej œcie¿ce, tabu nie tkniête w swej krasie, mimo ¿e
wiele dzieci bawi siê bez opieki, i wspominam Franka z Ludzi bezdomnych, który obdar³
Szwajcarowi wino sprzed domu472.

W ¿oliborskiej „rzeczpospolitej spó³dzielczej” nazwisko ¯eromskiego „dŸwiê-
cza³o jak kamerton”473. Mariusz Dawn zauwa¿a³, ¿e „wytê¿ona praca spo³eczno-
wychowawcza” nale¿a³a do programu spó³dzielni mieszkaniowej na ¯oliborzu
(WSM), zbieraj¹cej „plon pracy” bohatera Ludzi bezdomnych Stefana ¯eromskiego.

Oczywiœcie, mo¿na by siê by³o upieraæ przy stwierdzeniu, ¿e wcielenie w ¿ycie
has³a „Warszawa w kwiatach” czy za³o¿enie dodatkowych dwunastu ulicznych
szaletów ze sp³ukiwanymi muszlami klozetowymi stanowi³o porz¹dki „na pokaz”,
wytwarzanie jedynie „semioforów czystoœci” – czystych rzeczy do ogl¹dania, ele-
ment polityki informacyjnej. Propagandê wykwintu stolicy za Starzyñskiego upra-
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wiano bez w¹tpienia474. Takiemu celowi s³u¿y³y przecie¿ miejskie fotografie z trzech
tomów Piêkna Warszawy, a tak¿e zorganizowanie wystaw „Warszawa przysz³oœci”
i „Warszawa dziœ, wczoraj i jutro”. Nie sposób jednak zaprzeczyæ, ¿e dziêki temu
zmyœlnemu, jak to okreœli³ Kulski, „reklamiarstwu” Starzyñski omin¹³ spo³eczn¹
przeszkodê w postaci silnej grupy i wzglêdnie mocnej „kosmologii”, siatki katego-
rii pojêciowych, na jakiej opieraj¹ siê tradycyjnie pojmowane stosunki s¹siedzkie.

O konformizm „ma³ych grup”, ich niechêæ do poszerzania i praktykowania
wiedzy o czystoœci fizycznej i sprz¹taniu rozbija³y siê S³awojowe idee wznoszenia
wygódek, grodzenia posesji czy odnawiania, bielenia domów mieszkalnych in situ.
Premier Sk³adkowski doœwiadczy³ tego osobiœcie tu¿ poza stolic¹, gdy sprowoko-
wany nieprzejednan¹ postaw¹ badylarzy ze starostwa warszawskiego, którzy nie
chcieli zlikwidowaæ brudu i nieporz¹dku, wpad³ na pomys³ wysprz¹tania dla przy-
k³adu jednego z domów znajduj¹cych siê nieopodal szosy z Warszawy do Puszczy
Kampinowskiej i twierdzy w Modlinie, ca³kowicie na koszt rz¹du centralnego:

Celem wywo³ania tym wiêkszego efektu psychicznego wybraliœmy ma³¹ drewnian¹
chatê ubogiego szewca, ³atacza obuwia. [...] Po tygodniu poufnych, uci¹¿liwych per-
traktacji starosta zawiadomi³ mnie, ¿e uda³o siê nak³oniæ biednego szewca do zgody
na: odnowienie i pomalowanie domku, otoczenie ogródka i podwórka siatk¹ drucian¹,
posadzenie drzewek owocowych i krzewów, wreszcie zbudowanie bramki prowadz¹cej
na podwórko. Sam majster by³ ustêpliwy i zadowolony, ale majstrowa wyrazi³a obawê,
¿e podwy¿sz¹ im za odnowiony dom podatki, i dopiero zapewnienie starosty, ¿e zamiast
starej, zmursza³ej strzechy da nowy blaszany dach, uzyska³o zgodê rezolutnej szewco-
wej na przeprowadzenie upragnionych przez nas, a zatwierdzonych przez ni¹ porz¹d-
ków. [...]
Dom by³ wymalowany wed³ug gustu majstrowej na niebiesko, dach na ró¿owo, a w oto-
czonym zielon¹ siatk¹ ogródku kwit³y bia³o i ró¿owo grusze, œliwy i jab³onie. Tak
odnowiony domek wygl¹da³ z daleka jak zabawka dla dzieci i rzuca³ siê w oczy swoim
porz¹dkiem i czystoœci¹. [...] Brudne dawniej podwórko by³o wyrównane i zamiecione.
Niedu¿y chlewik zachowa³ dostojn¹ szar¹ barwê naturaln¹, ale s³awojka wyst¹pi³a
w biologicznie tradycyjnym, przypominaj¹cym beztroskie wyczyny dzieciñstwa, jasno-
¿ó³tym kolorku475.

Sk³adkowski nie móg³ nadziwiæ siê odmian¹ cha³upy i obejœcia szewca. Tym-
czasem gospodarze z obrze¿a szybko rozrastaj¹cej siê Warszawy ze zmiany siê
nie ucieszyli, jakby w myœl powiedzenia przytoczonego w innym felietonowym
„kwiatku”: „za twoje myto jeszcze ciê obito”476. Mieszkañcy styku puszczy i „me-
tropolii” nie potrafili pogodziæ siê ze zrobionym porz¹dkiem, z faktem, ¿e oczysz-
czenie ich domu k³uje w oczy s¹siadów. Urzêdowa delegacja przy nastêpnej wizy-
cie „w terenie” nie zosta³a przywitana serdecznie. Szewcowa w progu odezwa³a
siê zdawkowo:

– A cegój to?!
Gdy opieraj¹c siê na autorytecie towarzysz¹cego starosty, spyta³em grzecznie: „Przy-
szliœmy dowiedzieæ siê, czy pañstwu podoba siê zrobiony porz¹dek ko³o domu?” –
majstrowa wziê³a siê pod znaczony wynios³ym biodrem pulchny bok i widocznie celem
zyskania na czasie zawo³a³a do mê¿a:
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– A dy przestañ, kujesz i kujesz, widzisz, panowie przyszli o porz¹dki pytaæ, co porobili,
to powidz, jak nam tera jest.
– Jak jest? Ano jest, jak by³o, stara bida, jak by³a, ino pomalowana – powiedzia³ wolno
m¹¿, trzymaj¹c w rêku wzniesiony m³otek i patrz¹c na nas badawczo.
– Co gadasz, bida tera jeszcze gorsza, jak by³a! – zawo³a³a, podchodz¹c do nas œmia³o,
szewcowa. – A wszystko bez te tracone porz¹dki. Dawniej dawali nam wszêdzie na
krydkê, i w sklepie w £omiankach, i w karczmie naprzeciwko, bo wiedzieli, ¿eœmy
bidoki zatracone, a tera chc¹ od razu pieniêdzy! Mówi¹: macie na sztachety i malowanie
domu, to p³aæcie tera, bo przez was musimy i my porz¹dki robiæ. Wszyscy teraz naoko³o
patrz¹ na nas jak na parszywe owce. Mia³am kupiæ jak¹ krowinê, bo mlika dzieciakowi
potrzeba. I by³abym ju¿ kupi³a, bo s¹siedzi godzili siê na wypasanie po miedzach, a tera
to mówi¹: „Majstrowa w pa³acu mieszka, to niech krowê w oborze karmi jak dzie-
dziczka”477.

Podwarszawskim badylarzom sprawa oczyszczania i sprz¹tania wyda³a siê „spra-
w¹ nieczyst¹”. W poszukiwaniu wyt³umaczenia dla pomalowania s³awojki na
kolorowo czy starannego zamiecenia podwórza oskar¿ono szewca o konszachty
z kontraband¹ i Prusakami.

Mimo pocz¹tkowego niezrozumienia przyk³adu danego przez „partacza-nie-
dojdê”, gospodarze z s¹siedztwa ulegli zaciekawieniu nowym kszta³tem rzeczy,
nie oparli siê „mikrobowi piêkna, ³adu i zdrowia”. Ciekawoœæ, spowodowana
przez dysonans poznawczy, wywo³a³a chêæ naœladownictwa „niebezpiecznego wy-
j¹tku” i wreszcie po¿¹dany efekt, który zaskoczy³ samego Sk³adkowskiego. Co
prawda by³ to efekt daleki od „œwiatowych” idea³ów:

O kilometr dalej, w kierunku Kazunia, zauwa¿y³em jakiœ ruch ko³o du¿ego obejœcia za-
mo¿nego ogrodnika. Szpakowaty, mocny w sobie, pracuj¹cy tylko w spodniach, koszuli
i maciejówce gospodarz wkopywa³ w ziemiê zakoñczony betonem ¿elazny s³up [...].
Poniewa¿ deszcz usta³, wiêc zatrzyma³em samochód i wysiad³em, wo³aj¹c radoœnie:
– Szczêœæ Bo¿e! A to piêkny p³ot pan buduje!
– Phi! Piêkny, niepiêkny, ale porz¹dny, bêdzie sta³! – odpowiedzia³ zadowolony gos-
podarz, opieraj¹c siê na ³opacie. – Trzeba obejœcie ogrodziæ, bo dojrzewaj¹ moje œliwki.
Dwieœcie drzewek samych wêgierek, panie. A tu te ciarachy z Warszawy lubi¹ w œwiêto
zostaæ na wieczór i œliwek natrz¹œæ. To od pola puszczam drewniany p³ot, a od ulicy,
niby szosy – siatka na s³upach, ¿eby by³o nie gorzej jak u tego dziada, szewca, co pan
tam widzi. Szewcowa tu po mliko do nas przychodzi, a harde to, panie, a pyskate.
Ciêgiem gada i chwali siê, ¿e choæ oni bidni, a s¹ porz¹dnie ogrodzone. Tak moja stara
i dzieci wo³aj¹, dawaj im ty¿ siatkê, ¿eby szewcowa nie wydziwia³a, ¿e u ni lepi. A niech
j¹ cholera ciœnie z jej siatk¹ i cha³up¹! Poczem, nachylaj¹c siê do mnie, dorzuci³: – My
tu tylko chcemy, panie, zmiarkowaæ, sk¹d taki partacz, szewczyna, cholera, niedojda,
dom i ogródek tak sobie wyrychtowa³?! Przecie, panie, to kosztuje! Têdy dawniej ko³o
jego cha³upy koniokrady zza Wis³y bez bory kampinoskie konie do Prus pêdza³y, ale
tera tego nie s³ychaæ. Sprawa czysta nie jest i my tu wszyscy, panie, na niego uwa¿amy!
– zawo³a³ za mn¹, gdym ochoczo i poœpiesznie siada³ do samochodu478.

W kontekœcie zmagañ Sk³adkowskiego z doprowadzeniem do wzglêdnego ³a-
du gmin podwarszawskich uwiarygodnia siê pogl¹d, ¿e w Warszawie w tym sa-
mym czasie rzeczywiœcie „uwa¿ano” na czystoœæ fizyczn¹ i porz¹dek w dziedzinie
sprzêtów i urz¹dzeñ.
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Jednak Stefanowi Starzyñskiemu by³o bli¿ej do wype³nienia idei pracy ni¿
dyscyplinowania, bardziej wojskowych ni¿ spo³ecznych w swoim zasadniczym
wymiarze „kampanii uczenia higieny i medykalizacji ludnoœci”479. O ile dzia³al-
noœæ Starzyñskiego mo¿na wprost zilustrowaæ za pomoc¹ diagramu grid and group
Mary Douglas, o tyle nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prezydent miasta przesuwa³ œrodowisko
warszawskie w lewo wzd³u¿ osi grupy i w dó³ po osi klasyfikacji, ku kategoriom
cywilizacji opartej na porz¹dku technologicznym, rozbudowuj¹cej siê dziedzinie
przedmiotowej. A robi³ to z rozwag¹ i wyczuciem, którego zabrak³o Sk³adkow-
skiemu, przywyk³emu do dzia³ania na stricte koszarowe sposoby „mianowañców”.
Starzyñski unika³ otwartej, wojskowej konfrontacji dwóch rodzajów kategorii,
„cywilizacji studni” i „cywilizacji wodoci¹gu”. Gdy bowiem dochodzi do rywali-
zacji miêdzy klasyfikacjami, pojawiaj¹ siê anomalie, ca³e nieuporz¹dkowane ob-
szary spo³ecznych kategoryzacji. Wiedza spo³eczna o latrynaliach uleg³aby wiêc
rozchwianiu480. Nawet jeœli „komisarz” Warszawy zbytnio nie wykracza³ poza swój
„ozonowy” sposób pojmowania „pracy spo³eczno-wychowawczej”, to nie ulega
kwestii, ¿e mieszkañcom stolicy „wyrabia³ charaktery”. Oczyszczanie uto¿sami³
z „prac¹ maj¹ca na celu nie zysk doraŸny, ale istotê rzeczy”481. „Nagi ¿ywio³”
Warszawy zosta³ wraz z upowszechnieniem kultury sanitarnej „oszañcowany”482.

W Warszawie po³owy lat trzydziestych „brudne roboty” w spo³ecznym po-
strzeganiu stopniowo zrównywa³y siê z pracami publicznymi, „czystymi” i za-
szczytnymi, w myœl, ¿e o magistrack¹ w³asnoœæ nale¿y dbaæ tak jak o „swoje
œmieci”. Warszawiacy zatrudnieni w s³u¿bach oczyszczania, przedsiêbiorstwach
samorz¹dowych, nie stawali siê „gorsi”, „mniej wa¿ni”. Nie musieli czuæ siê
„osobami tabu”, traktowanymi z rezerw¹ czy wstrêtem jak dawniej „nocni ludzie”
lub „okoliczni wieœniacy”, wskutek czego wykonywaliby swoj¹ pracê niesumiennie
czy od niechcenia483. Za wy³¹czeniem oczyszczania spoœród zajêæ nisko spo³ecznie
cenionych argumentowa³ Zygmunt Rudolf:

Dzisiaj samorz¹d ma ju¿ rozwiniête przeró¿ne ga³êzie pracy, bêd¹ce w œcis³ym stosunku
do zdrowia, komfortu i odpowiednio wspó³uzale¿nione; organizacja samorz¹du nie-
w¹tpliwie staje siê lepsza, a oczyszczanie miast powinno te¿ zaj¹æ w³aœciwe mu miejsce,
bowiem dziœ na ogó³ tego miejsca jeszcze nie zajmuje. S³u¿ba oczyszczania miast nale¿y
do najbardziej zaniedbanych pod wzglêdem technicznym, a praca w tej dziedzinie do
niedawna uwa¿ana za jedn¹ z najni¿szych w skali spo³ecznej [...]484.

Uczynienie z Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz Zak³adu Oczyszczania Miasta
jednej z szanowanych ga³êzi pracy przekszta³ca³o niegdyœ tabuizowane zajêcia
w nowoczesn¹ bran¿ê. Tworzy³ j¹ wykwalifikowany personel z³o¿ony z pracow-
ników fizycznych i administratorów, ale tak¿e taboru i przemys³u specjalizuj¹cego
siê w wytwarzaniu urz¹dzeñ, rzeczy czyszcz¹cych. Jak zauwa¿a³ Rudolf:
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Gdzie s³u¿ba oczyszczania miast jest dobrze zorganizowana i administrowana, ulep-
szenia w narzêdziach pracy i w taborze nast¹pi³y jako wynik przyjmowania wykwali-
fikowanego personelu. Odnoœny przemys³ poczyni³ w ostatnich dziesiêciu latach we
wszystkich prawie krajach du¿e postêpy, jest to du¿a pomoc dla s³u¿by oczyszczania
miast. Tylko fachowy urzêdnik s³u¿by oczyszczania miast mo¿e siê wypowiedzieæ co do
najlepszych wyników z punktu widzenia sprawnoœci i kosztów (wysoka sprawnoœæ
musi iœæ w parze z mo¿liwie najni¿szym kosztem)485.

Co jednak w kwestii podniesienia spo³ecznej roli œmieciarzy i postrzegania
tego zawodu przez mieszkañców stolicy wypracowano w ZOM-ie do wybuchu
drugiej wojny œwiatowej, zosta³o wkrótce zaprzepaszczone przez niesubordyno-
wane za³ogi MPO, z³o¿one czêsto z osób ze „skierowaniem”, tzw. nakazem pracy.

Na „niewiarygodnoœæ” powojennych pracowników komunalnego oczyszczania, naznaczonych przy-
musem stosowanym przez organy w³adzy, wskazuje nieoglêdnie Tadeusz Nosarzewski, pracownik
i kronikarz ZOM-u, a potem MPO. Zamiast pracowaæ i wywoziæ nieczystoœci z gospodarstw do-
mowych, œmieciarze w zmowie z dyspozytorem dorabiaj¹ i wo¿¹ œmieciarkami i szambiarkami
butelki do skupu. „Dyspozytor – pisze Nosarzewski – by³ w dobrej komitywie z kierowcami i ³ado-
waczami i czêsto wpisywa³ nieprawdziw¹ godzinê przyjazdu na Bazê. Aby ukróciæ te machinacje,
Kierownik Wawrowski wyznacza³ któregoœ z kierowników na dyspozytorniê, aby kontrolowa³ wszyst-
kie samochody zje¿d¿aj¹ce na bazê i wpisywa³ godziny zjazdów. [...] Wawrowski czêsto poœwiêca³
2–3 godziny na kontrolê pracy samochodów bezpylnych na trasach i za³ogi przy myciu butelek.
Wiêksza iloœæ butelek zajmowa³a za³odze 2 do 3 godzin czasu na mycie i zawiezienie na miejsce
skupu. Ta manipulacja z butelkami powodowa³a nieoczyszczanie ca³ej trasy ze œmieci. Wawrowski
potr¹ca³ za³odze premiê za nieoczyszczenie trasy [...]”486. Jednym z ulubionych powiedzeñ mojej
wychowawczyni w pierwszych klasach szko³y podstawowej, kierowanym do uczniów s³abiej przygo-
towuj¹cych siê do lekcji b¹dŸ niepos³usznych, by³o zapewnienie: „jak siê nie bêdziesz uczyæ, na
pewno zostaniesz œmieciarzem i bêdziesz siê potem tego wstydziæ”. Obni¿enie pozycji pracowników
s³u¿b oczyszczania w spo³ecznych wyobra¿eniach mieszkañców Warszawy po drugiej wojnie œwiato-
wej zauwa¿y³ anonimowy autor raportu „Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania w m. st. War-
szawie, ul. Obozowa 43”. Autor raportu ubolewa: „Wiêkszoœæ mieszkañców Warszawy, widz¹c
samochód z emblematami MPO oraz ludzi w ¿ó³tych kamizelkach pracuj¹cych przy wywozie œmieci
czy te¿ zamiataj¹cych, ulice mówi po prostu o nich œmieciarze, nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, ¿e
w³aœciwie œmieciarzami jesteœmy my wszyscy, a ludzie, którzy nasze œmieci wywo¿¹ w ¿adnym
wypadku nie zas³uguj¹ na tak¹ nazwê”487.

Tymczasem dla mieszkañców Warszawy po³owy lat trzydziestych rzecz¹ oczy-
wist¹ by³o, ¿e powinni w pe³ni identyfikowaæ siê z instytucjami, czy to pañstwo-
wymi, ogólnokrajowymi, czy to zw³aszcza komunalnymi, miejskimi. Pracownik
„na miejscu”, a tym bardziej „pracownik” w rozumieniu Skwarczyñskiego i Sta-
rzyñskiego, nie ryzykowa³by fa³szowania harmonogramu oczyszczania miasta i po-
tr¹cenia z premii.

Henryk Janczewski i Zbigniew Pakalski potwierdzaj¹, ¿e przedwojenni pra-
cownicy, zarówno prze³o¿eni, jak i ich najni¿si podw³adni, dobrowolnie uto¿sa-
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miali siê ze swoj¹ instytucj¹ „jak z w³asn¹”. Zwyczajny ludzki b³¹d urasta³ wtedy
do rozmiarów ujmy, kompromitacji czy srogiej „nauczki na ca³e ¿ycie”. Identyfi-
kacja z przedsiêbiorstwem i wykonywan¹ na co dzieñ prac¹ nakazywa³a „kierow-
nikowi szaletów” systematycznie upewniaæ siê, czy w publicznych toaletach w War-
szawie nie potrzeba wiêcej szczotek, wiader, myd³a oraz papieru toaletowego,
inkasentowi zaœ – sprawdzaæ, czy pisuary wykorzystywane s¹ wy³¹cznie zgodnie
z przeznaczeniem:

Kierownikiem dzia³u szaletów w 1939 roku by³ Antonii D³ugoborski – podpu³kownik
dowódca 7 pu³ku kawalerji w Miñsku Mazowieckim, zosta³ przyjêty do Zak³adu Oczysz-
czania Miasta z polecenia Dyrektora in¿. Kazimierza Meyera. [...] Pracownicy Z.O.M.
szanowali i cenili D³ugoborskiego za jego szlachetnoœæ charakteru. D³ugoborski rozpo-
czyna³ pracê o godzinie 7 rano, obchodz¹c codziennie wszystkie szalety miejskie, pisz¹c
w swoim notesie usterki powsta³e w szaletach oraz zapotrzebowanie na szczotki, wiad-
ra, proszki, myd³o, papier toaletowy i t. d. Przychodzi³ do biura Dyrekcji na ulicê Ka-
row¹ 3 o godzinie 14ej, polecaj¹c swojemu personelowi przygotowaæ brakuj¹ce przed-
mioty do wysy³ki w dniu nastêpnym. Szalety by³y prowadzone wzorowo. Inkasent
£ozowski inkasowa³ codziennie od wszystkich szaleciarzy pieni¹dze i wp³aca³ g³ów-
nemu kasjerowi Zieliñskiemu488.

O szalecie na Placu Trzech Krzy¿y, w którym jakiœ czas temu urz¹dzi³ siê
Garden Bar („ogródek”) Le Chalet, w dzieciñstwie czêsto s³ysza³em wiele niepo-
chlebnych opinii. W œwietle zapisków Tadeusza Nosarzewskiego odebrane przeze
mnie ostrze¿enia okazuj¹ siê czymœ wiêcej ni¿eli tylko miejskimi legendami b¹dŸ
tematem obyczajowym wyjêtym z „pitawala” ostatnich lat Polski Ludowej. W in-
nym miejscu, w którym zreszt¹ inkasent £ozowski zmienia siê w £azowskiego,
Nosarzewski zanotowa³:

£azowski zaprzysi¹g³ sobie, ¿e bêdzie niemi³osiernie têpi³ zboczeñców-pederastów upra-
wiaj¹cych swój proceder w pisuarach miejskich. £azowski dochodz¹c do szaletu naj-
pierw obchodzi³ woko³o pisuar i jeœli zauwa¿y³ 4 nogi stoj¹ce tu¿ przy sobie, szybko
wchodzi³ do szaletu, ka¿¹c szaleciarzowi daæ kube³ z wod¹ i oblewa³ zboczeñców. Jeœli
oni ubli¿ali £azowskiemu, oddawa³ ich w rêce policji. Najgorsz¹ plag¹ by³y pisuary na
Placu 3ch Krzy¿y i pisuar w Alejach Ujazdowskich róg Agrikoli. Jan £azowski zmar³
w roku 1948 w Warszawie489.

„Le Chalet” by³ szaletem (ustêpem) jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.,
jednak nie odwiedza³ go wtedy ¿aden inkasent z kub³em z wod¹. Lekcewa¿enie
tzw. dobrych obyczajów, bezpieczeñstwa i wygody obywateli zupe³nie nie mieœci
siê w pojêciu miejskiego in¿yniera, cz³owieka „przedwojennej daty”. Pakalski po-
wiada:

Pojêcia „abotomoizmu” i „tumiwisizmu” powsta³y dopiero po wojnie i dopiero w soc-
jalizmie instytucje pañstwowe pracowa³y Ÿle. Nie znam siê na psychologii, socjologii
i nie zamierzam tu zag³êbiaæ siê w filozofiê zachowañ ludzi i przyczyn tak tragicznych
zmian w ich mentalnoœci w ostatnim 50-leciu. Wiem natomiast z licznych osobistych
doœwiadczeñ, ¿e nie mogê mieæ ¿adnego zaufania do uzyskiwanych dziœ informacji
w dworcowych stanowiskach z liter¹ „i” nawet na g³ównych dworcach najwiêkszych
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miast. Pamiêtam jednoczeœnie fakt, jak spytany przez Matkê na dworcu Wileñskim
kolejarz ostukuj¹cy d³ugim m³otkiem ko³a wagonów, oczywiœcie w latach trzydziestych,
potrafi³ i chcia³ poinformowaæ, który z poci¹gów i o której godzinie odjedzie do Sadow-
nego, a nawet doda³, o której tam przybêdzie. Ma³o, zrobi³ to z pe³n¹ uprzejmoœci¹
i zadowoleniem, ¿e on, najni¿szy funkcj¹ kolejarz te¿ reprezentuje swoj¹ kolej wobec
jej u¿ytkowników490.

Je¿eli wiêc, jak wolno s¹dziæ, na kolei kiedykolwiek pojawia³ siê element
nieporz¹dku i nieczystoœci fizycznej, zdarza³o siê to raczej w poci¹gu podmiej-
skim, tak jak w jednym z felietonów Stefana Wiecheckiego. Wedle utrwalonego
i sprawdzaj¹cego siê wzoru, nieczystoœæ „naciera³a” ze strefy podwarszawskiej.
W innym przypadku publiczn¹ przestrzeñ móg³ zanieczyœciæ ktoœ z „bradzia¿¹-
cych siê”. Tacy w obserwacjach Zbigniewa Uni³owskiego chowali siê przed œwiat-
³em dnia, znikali z parkowych ³awek przed pierwszym tramwajem: nikt znaczny,
za to „równy” (pijany) b¹dŸ „szuraj¹cy” (arogant), jakiœ „bezwstydny «Maneken-
pis»” o poranku „siusiaj¹cy w przestrzeñ z postumentu” tu¿ przed „frontem de-
likatnego pa³acyku” na Bagateli491.

Antagonistyczna strefa podmiejska – chcia³oby siê zaraz dodaæ: trzeciej klasy
oczyszczania – zaczyna³a siê bezpoœrednio za administracyjn¹ granic¹ stolicy,
„Warszawy maksymalnej”492. Warszawianie coraz chêtniej wyje¿d¿ali za „metro-
polizowane” miasto. W drodze na majówkê, do £omianek czy Puszczy Kampinow-
skiej, ogl¹dali nieporz¹dek wokó³ „ruchliwej, zapylonej szosy”. Sk³adkowski zaœ
interweniowa³ w starostwie:

Ja: – Panie starosto, kiedy wreszcie uporz¹dkuje pan osiedla ogrodników podwarszaw-
skich na pó³noc od Bielan?
Starosta warszawski: – Panie ministrze, nie mogê daæ sobie rady z uporz¹dkowaniem
osiedli w okolicach Kazunia, gdy¿ bogaci ich w³aœciciele kpi¹ z nak³adanych kar, uwa-
¿aj¹c, ¿e one ich nie zrujnuj¹, a kosztuj¹ taniej ni¿ uporz¹dkowanie domów z ob-
szernym otoczeniem. Taki badylarz mówi do policjanta: „Pan masz w³adzê na szosie
przed moim domem. A tu ja go albo uporz¹dkujê, albo karê zap³acê, a na to mnie
jeszcze staæ. Do widzenia, panie w³adza!”. To co z takim robiæ, panie ministrze?493

Nic wiêc dziwnego, ¿e u Stefana Wiecheckiego brud „wyst¹pi” z wagonu
trzeciej klasy poci¹gu jad¹cego wzd³u¿ „linii”, tj. linii otwockiej. Przy tym siej¹ce
zanieczyszczenie indywidua, obywatele „niesforni”, a¿eby w konsternacjê wprawiæ
pasa¿erów wagonu klasy drugiej, powinny „przemówiæ Wiechem”. Powinni „wy-
ra¿aæ siê” w socjolekcie, który natychmiast budzi³ czujnoœæ mieszkañców enklaw
czystoœci. Rozprzestrzenia³ siê po najelegantszych dzielnicach za spraw¹ mie-
szkañców przedmieœæ, badylarzy, dryndziarzy, murarzy, szlifierzy, kwiaciarek494:

Panowie Eustachy WoŸniak i Micha³ Orpiszewski kompletnie znudzeni siedzieli w wa-
gonie trzeciej klasy poci¹gu Warszawa–Otwock.
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Do odejœcia by³a jeszcze godzina. Co tu robiæ? Przyjaciele u¿yli w stolicy wszelkich
rozrywek. Pragnienie zaspokoili w czterech zak³adach gastronomicznych. Có¿ wiêc
zosta³o co zabicia czasu?
Na szczêœcie pan Eustachy skierowa³ znudzony wzrok ku zawieszonym na œcianie
przepisom dla pasa¿erów i rzek³:
– Micha³!... Podaj kartê...
Us³u¿ny dla fundatora kolega zerwa³ niezw³ocznie ze œciany obwieszczenie i wrêczy³ je
przyjacielowi.
Pan Eustachy d³ugo myœla³ i uk³ada³ porz¹dek zabawy, jak smakosz uk³ada plan uczty
z menu restauracyjnego. [...]
– „Za zanieczyszczenie wagonu trzeciej klasy trzy z³ote”.
– Ale... zobacz, ile kosztuje w drugiej... komfort, psiamaæ, lubie...
– W drugiej... piêæ z³otych.
– Czyli na dwie osoby wypadnie dziesiêæ... ChodŸ, Michaœ.
Z pewnym trudem przyjaciele przenieœli siê do wagonu drugiej klasy, sk¹d ju¿ wkrótce
w pop³ochu poczêli wybiegaæ podró¿ni, pêdz¹c w stronê zawiadowcy stacji.
Po zjawieniu siê konduktora pan Eustachy oœwiadczy³, ¿e za wszystko p³aci wed³ug
cennika, ale absolutnie nie przypomina sobie, ¿eby ju¿ wo³a³ o rachunek.
– Zreszt¹, pisz pan: dwa razy zanieczyszczenie, raz rozbicie latarki w korytarzu, trzy
skórzane pasy okienne i jedna roleta, na deser bêdzie zatrzymanie poci¹gu [...]495.

W felietonie Wiecha z 1936 r. mieszkañcy podwarszawskiego Otwocka do-
puœcili siê przekroczenia obowi¹zuj¹cych regu³ porz¹dku z nudów, „dla draki”
i pod wp³ywem pobytu w paru sto³ecznych „zak³adach gastronomicznych”.

Stefan Wiechecki „Wiech” objaœnia: „«Drak¹» jest pojawienie siê doro¿ki konnej, powo¿onej przez
siedz¹cego na koŸle, zalanego w pestkê eleganckiego pasa¿era, podczas gdy dryndziarz œpi snem spra-
wiedliwego na poduszkach swego wehiku³u. «Drakê» stanowi korowód studentów, id¹cych dla kawa³u
gêsiego na ulicy”496. „Wiecha” nale¿y przywo³aæ w tym miejscu nie tylko dla awanturniczej historyjki
o panach Eustachym i Michale z Otwocka, bêd¹cej tyle¿ rezultatem umiejêtnoœci podpatrywania scenek
obyczajowych, ile literackim wariantem pewnego schematu opowieœci ulicznej („³obuz, co «narobi³»
w autobus”). Trzeba go wspomnieæ tak¿e z powodu jego uznania dla dzia³alnoœci prezydenta miasta.
Stefan Wiechecki potwierdzi³, ¿e prezydentura Stefana Starzyñskiego przyspieszy³a koniec rynsztoków
i kocich ³bów, Warszawy „koszarowej”. Przyzna³, ¿e bohaterowie jego felietonów „narodzili siê” w innym
œwiecie („magistrackich porz¹dków”), dlatego nie pasuj¹ do „cywilizacji wodoci¹gu” szykowanej
przez prezydenta – miasta zeuropeizowanego, naprawdê uporz¹dkowanego. Przy okazji nieco mniej
oficjalnego spotkania przy winie Wiech wyg³osi³ nawet na ten temat autoironiczne przemówienie.
„Pod wra¿eniem Wiechowskiej mowy by³ równie¿ Prezydent Warszawy, który po uroczystoœci
ods³oniêcia antycznych murów sto³ecznych na Podwalu spyta³ Wiecheckiego, co o tym myœli Walery
W¹tróbka, a Wiech przyrzek³ mu odpowiedzieæ na to w jednym z najbli¿szych felietonów. Potem, na
lampce wina, w gabinecie prezydenta miasta, Wiechecki wyg³osi³ parodystyczne przemówienie, gdy
stoj¹c za biurkiem Starzyñskiego wyci¹gniêt¹ rêk¹ wskaza³ go zebranym i zagrzmia³: – Oto cz³owiek,
który mnie i moj¹ rodzinê postanowi³ pozbawiæ kawa³ka chleba i puœciæ z torbami. Bo jak¿e¿ na
wyasfaltowanej Grochowskiej czy wytwornej Wolskiej poruszaæ siê maj¹ bohaterowie moich felieto-
nów? Jak¿e¿ bêd¹ mogli pos³ugiwaæ siê na tych arteriach sw¹ ulubion¹ mow¹ wi¹zan¹? Strac¹ ca³y
swój fason, ca³y swój styl. Nie bêd¹ siê nadawali do felietonów, czyli przestan¹ zarabiaæ na moje
utrzymanie, grozi mi wiêc œmieræ g³odowa... Starzyñski wraz ze wszystkimi œmia³ siê g³oœno”497.
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Panom spod Warszawy nie uda³o siê w kolejowym wagonie „ca³kowicie po-
czuæ panami”, tak jak w drogiej œródmiejskiej restauracji, której, co zrozumia³e,
nie odwiedzili. Przecie¿ nie mogli byæ tam, gdzie „kelner k³ania siê w pas, nawet
jak siê na niego wrzeszczy”. Pan Eustachy zachowa³ œwiadomoœæ tego, ¿e nie
sposób bezkarnie zadrwiæ z regu³ porz¹dku. Za swoje wykroczenie „podmiejscy
arystokraci” ponieœli odpowiedzialnoœæ finansow¹ zgodnie z oczywistym wów-
czas, zobiektywizowanym „cennikiem”. Widaæ sto³eczna tabela kar za „niepo-
rz¹dki”, oprócz bram i ulic w samej metropolii, obowi¹zywa³a w systemie trans-
portu warszawskiego i oko³owarszawskiego (na „linii”), w „przestrzeni parado-
ksalnej”. „Linia” do Otwocka wytycza³a kierunek eksploracji mniej zamo¿nych
mieszkañców Warszawy. By³y to podró¿e „do letniska”, a wiêc okazjonalne wy-
jazdy za „granicê oczyszczania”, (z)urbanizowanej przestrzeni, w której wszystko
wydaje siê znajome, uporz¹dkowane i oczywiste. „Jakby te parê kilometrów za
Warszaw¹ – pisze Marta Zieliñska – normalna przestrzeñ siê urywa³a, ze zwyczaj-
nej przechodzi³a w paradoksaln¹, gdzie nic nie jest na swoim miejscu, choæ wydaje
siê, ¿e jest”498.

Wprawdzie przywo³ana wczeœniej wypowiedŸ Zbigniewa Pakalskiego, stwier-
dzaj¹ca nieobecnoœæ „tumiwisizmu” w ¿yciu codziennym i publicznym w przed-
wojennej Warszawie, dotyczy³a porz¹dku panuj¹cego w³aœnie na kolei, ale mo¿na
by j¹, jak myœlê, odnieœæ równie¿ do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
oczyszczanie, w których obowi¹zywa³a bez ma³a precyzja kolejowego zegarka.
W innym miejscu bowiem Pakalski podkreœla, ¿e gdy do powszechnego u¿ytku
w Warszawie wprowadzano kub³y blaszane „Silesia”, okreœlano je ze wzglêdu na
ich hermetycznoœæ jako „kub³y do bezpylnego usuwania œmieci”, nie brano zaœ
pod uwagê tego, ¿e nie robi¹ ha³asu, bo nikomu nie przysz³o na myœl, i¿ mo¿na
nimi nad ranem ha³asowaæ tu¿ pod oknami domów mieszkalnych:

Nie dodano do tej nazwy drugiego przymiotnika „bezha³asowego”, poniewa¿ nie mieœ-
ci³o siê to w ¿adnej g³owie ani wynalazcy, producenta ani u¿ytkowników, ¿e mo¿na nimi
waliæ z ca³ej si³y pneumatycznego podnoœnika w karoseriê samochodu albo o nawierzch-
niê ulicy. To usprawnienie „pracy” wymyœlili dopiero powojenni œmieciarze. Œwiadomie
u¿y³em osobnego cudzys³owu przy s³owie praca. Zosta³em wychowany w tamtej War-
szawie w duchu szacunku dla ka¿dej pracy, niezale¿nie od jej rodzaju, bêd¹cej dobrem
cz³owieka i wymagaj¹cej wykonywania z kultur¹ i honorem zawodowym, tak aby nie
paskudziæ wokó³ œladami jej trwania, nie niszczyæ ani tego co robi¹ obok inni, ani dóbr
przez nich ju¿ wytworzonych oraz nie utrudniaæ ¿ycia tym postronnym, którym mo-
g³aby ta praca stwarzaæ uci¹¿liwoœæ. Tak du¿o napisa³em o tych œmieciach, ale tak ra¿¹co
cofnêliœmy siê o 50 lat w tej dziedzinie499.

Henryk Janczewski wspomina, ¿e przedwojenny personel Filtrów warszaw-
skich podchodzi³ do swoich zadañ z niezwyk³ym nabo¿eñstwem. Pracê w za-
k³adzie Wodoci¹gów i Kanalizacji traktowano jako rodzaj powo³ania, wyró¿nienia
i wieczystej s³u¿by500. Niezale¿nie od tego, ¿e w pocz¹tkach organizacji i dzia³ania
na zmienionych podstawach statutowych miejskie przedsiêbiorstwa oczyszczania
nie osi¹ga³y pe³nej wydolnoœci i nie s³u¿y³y w równej mierze wszystkim mie-
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szkañcom miasta, uczciwie wywi¹zywa³y siê ze swoich obowi¹zków w poczuciu
realnego spo³ecznego oddzia³ywania. Kolejni dyrektorzy ZOM-u (zarówno W³a-
dys³aw Bi³owidzki, Jan Poznañski, jak te¿ mianowany przez Starzyñskiego in¿ynier
Kazimierz Meyer, urzêduj¹cy do roku 1944) osobiœcie kontrolowali porz¹dko-
wanie miasta „niewidzialne” dla mieszkañców i „propagowali” bezosobowe re-
gu³y w kulturze sanitarnej:

Pierwszy dyrektor Z.O.M. Bi³owidzki [szwagier Zygmunta S³omiñskiego] posiada³ s³u¿-
bowy powóz parokonny i codziennie osobiœcie kontrolowa³ czystoœæ miasta i jeœli zna-
laz³ niedopa³ek papierosa na chodniku lub na jezdni, wzywa³ dzielnicowego i zamia-
tacza z danego odcinka do siebie na odprawê i kara³ grzywn¹ 10 z³. dzielnicowego i 5 z³.
zamiatacza i nie by³o ¿adnego odwo³ania. Codzienna kontrola Dyrektora Bi³owickiego
w terenie doprowadzi³a do tego, ¿e ¿aden zamiatacz nie wa¿y³ siê udaæ na œniadanie,
jak nie by³ odcinek idealnie zamieciony501.

Chocia¿ niespiesznie modernizuj¹ce siê miasto nierzadko „nadrabia³o min¹”,
niewygody ¿ycia miejskiego rekompensowa³a œwietna obs³uga, niezawodnoœæ sze-
roko rozumianej sfery us³ugowej, sprz¹tanie „co do jednego niedopa³ka”502. Wys-
tarczy tu odnotowaæ „drobny” fakt, ¿e w hali Dworca G³ównego, urz¹dzonej
prowizorycznie (budowy dworca kolejowego nie dokoñczono przed wybuchem
wojny, poniewa¿ prace wykoñczeniowe w 1938 roku przerwa³ po¿ar), sprz¹tanie
w³aœciwie nie ustawa³o:

Wra¿enie elegancji tej prowizorki uzyskiwano piêknie zadban¹ zieleni¹ i kwiatami
rozmieszczonymi pomiêdzy peronami na zakoñczeniu torów oraz rozwieszonymi w ko-
szyczkach podczepionych do wiêzarów daszków i na latarniach oœwietlaj¹cych perony.
Perony i wnêtrze hali sprz¹tane by³y bez przerwy przez ca³y dzieñ503.

Dawa³o to oczywisty, spo³ecznie po¿¹dany efekt. Przed wybuchem wojny
porz¹dek i systematycznoœæ usuwania nieczystoœci fizycznej stanowi³y normê nie-
podlegaj¹c¹ dyskusji, mimo ¿e, jak mog³oby siê zdawaæ, brakowa³o po temu
sprzyjaj¹cego „kontekstu” materialnego, nieprowizorycznego, uporz¹dkowanego
otoczenia przestrzennego. Wiedza o kulturze sanitarnej potwierdza³a swój status
oddzia³uj¹cej siatki kategorii kulturowych, bêd¹c wiedz¹ stosowan¹:

Oczyszczanie miast jest wa¿nym dzia³em stosowanej wiedzy sanitarnej i musi byæ
uznawane jako podstawowa s³u¿ba publiczna504.

Nie doœæ, ¿e administratorzy budynku „warunkowo” oddanego do u¿ytku
publicznego dbali o utrzymanie obiektu „w ci¹g³ej idealnej czystoœci”, to odpo-
wiedzieli na apele Stefana Starzyñskiego o ukwiecanie miasta. Niemniej jednak
dworzec w mieœcie naprawdê by³ „baraczkiem”. Wokó³ niego w po³owie lat trzy-
dziestych XX w. wci¹¿ roztacza³ siê nie-miejski krajobraz, pe³en „rozbabranej
architektury”. Pakalski mówi w tym przypadku o „typowej dla Warszawy urbanis-
tyce ¿ywio³owej”505:
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[...] warszawiacy nie zwracali szczególnej uwagi na miejskie otoczenie dworców, ale dla
przyjezdnych nie by³a to niestety mi³a wizytówka stolicy kraju i pierwsze wra¿enie
przybywaj¹cych do miasta podró¿uj¹cych tranzytem bywa³o przygnêbiaj¹ce. Otocze-
niem dworca zachodniego by³y pola uprawne od strony Ochoty i z dala widoczna,
chaotyczna zabudowa krañców dzielnicy, a od strony Woli p³oty i parterowe magazyny
kolejowe i przemys³owe oraz dwa du¿e okr¹g³e budynki obudowanych zbiorników
gazowych. Przybywaj¹cych od wschodu czeka³ widok zbli¿ony. Z wysoko po³o¿onych
peronów dworca Wschodniego roztacza³ siê na obie strony widok przemys³owych
zapleczy, kolejowych bocznic i szczytów domów przy ulicach Targowej, Skaryszewskiej
i Lubelskiej.
Nie robi³o to wszystko wra¿enia wjazdu do wielkiego, sto³ecznego miasta, a niewiele
lepiej wygl¹da³o otoczenie dworca G³ównego. Wysiadaj¹cy na nim przybysz, ogl¹daj¹cy
ju¿ przed tym z okien wagonu nie zachêcaj¹ce otoczenie jednego z poprzednich dwor-
ców, wychodzi³ przez prowizoryczny baraczek w Aleje Jerozolimskie lub na stronê pó³-
nocn¹ na podjazd od strony Chmielnej. [...] Lepiej jeœli wychodzi³ w aleje obudowane,
jak dziœ, pierzej¹ eklektycznych kamienic od hotelu „Polonia” do ul. E. Plater. [...]
Podobna sytuacja istnieje niestety do dziœ nie daj¹c zbyt chlubnego œwiadectwa gos-
podarzom miasta, którzy od 60-ciu lat nie nad¹¿ali z zabudow¹ najbli¿szego otoczenia
dworców i ze skoordynowaniem ich budowy czy przebudowy z otaczaj¹cymi urz¹-
dzeniami miejskimi506.

W latach trzydziestych takie nieuporz¹dkowanie przestrzeni miejskiej dawa³o
siê w sferze spo³ecznych wyobra¿eñ zwaliæ na karb doœæ jednak owocnego pro-
wizorium, „stanu tymczasowego”, wynikaj¹cego z d³u¿¹cej siê rozbudowy miasta,
roz³o¿onego na raty procesu europeizacji. Dzisiaj, gdy remont Dworca Central-
nego, obskurnego i smrodliwego „baraku” nie móg³ zostaæ skoordynowany z bu-
dow¹ granicz¹cych z nim sterylnych „pasa¿y” handlowych o wdziêcznej nazwie
„Z³ote Tarasy”, budzi co najmniej zdziwienie wraz z poczuciem bezradnoœci i chao-
su. Nie wspomnê ju¿ tu o przyt³oczeniu „koktajlem” zapachów w korytarzu ³¹-
cz¹cym dworzec i galeriê handlow¹. Na dworcu, w miejscu, które na pocz¹tku
XXI w. uznano w swoistym plebiscycie czytelników „Gazety Sto³ecznej” za jedno
z najbardziej „œmierdzionoœnych”, nikt nie umieszcza kwiatów.

W „tamtej Warszawie” w spo³ecznym podejœciu do kultury sanitarnej pojawi³o
siê i umacnia³o spostrze¿enie, ¿e bêd¹ca wspóln¹ spraw¹ systematycznoœæ i nie-
zawodnoœæ oczyszczania, sprawnoœæ miejskich us³ug komunalnych zale¿¹ od
wspólnego – i przymusowego – wysi³ku finansowego, zw³aszcza aktywizacji naj-
bogatszych mieszkañców miasta. W tym sensie kanalizacyjny „przymus”, który
³atwo kojarzy siê z polityk¹ gospodarcz¹ typu komisarycznego, przedstawia siê
jako ekonomiczne „mniejsze z³o” i skuteczna technologia cywilizowania stolicy.
Ukazuje to przyk³ad ZOM-u. W latach trzydziestych, zdaniem Henryka Janczew-
skiego, by³o to przedsiêbiorstwo du¿o s³absze w porównaniu z Filtrami, wrêcz
najs³abszy „pion techniczny w przedwojennym Zarz¹dzie Miejskim zarówno w za-
kresie w³adzy terenowej, jak równie¿ zarz¹dzania gospodarczego”507. W jego utrzy-
maniu nie partycypowali aktywnie zamo¿ni w³aœciciele.

Nadto ZOM, w odró¿nieniu od wodoci¹gów i kanalizacji, nie funkcjonowa³ na
prawach organu w³adzy realizuj¹cego nieustêpliwie w³asn¹ politykê. Jeœli prace
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kanalizacyjne przewa¿nie by³y o wiele bardziej skuteczne od wywózki odpadów,
to dzia³o siê tak dlatego, ¿e „na wielu odcinkach ulic 50 procent kosztów budowy
kana³ów pokrywali adiacenci, to znaczy w³aœciciele terenów po³o¿onych przy
kanale”508. Jak na przyk³ad na Ochocie w rejonie ulic Pasteura i Bia³obrzeskiej,
gdzie robotami kierowa³ Janczewski. Wydaje siê, ¿e „realizacje” kierowane wtedy
przez Janczewskiego postêpowa³y w tempie lepszym od niejednej wspó³czesnej
roboty, gdy usuniêcie obiektów utrudniaj¹cych inwestycje drogowe czy sanitarne
stanowi nie lada problem: lokalny, s¹dowy, organizacyjny, techniczny509. Za ka-
dencji Starzyñskiego spo³ecznoœæ warszawska pojê³a, ¿e zak³ady u¿ytecznoœci pub-
licznej nie zawsze mog¹ „byæ traktowane jako nowe Ÿród³o dochodów gminy”510.
Niezmiernie istotna natomiast jest ich organizacja w strukturze zarz¹du miej-
skiego i prawna samowystarczalnoœæ.

W podsumowaniu pozostaje krótko zapytaæ o kategoryzacjê brudu i czystoœci
w Warszawie zarz¹dzanej przez Stefana Starzyñskiego, a zatem o to, czy wiedza
o unowoczeœnianej kulturze sanitarnej przesta³a byæ „wiedz¹ nie do prze³kniêcia”,
hamowan¹ przez koncepcjê zagro¿enia, jakie mia³aby nieœæ z sob¹ likwidacja ryn-
sztoków – otwartych ulicznych kana³ów511.

Piêkno kana³ów i œmieciowa polityka

W Warszawie po³owy lat trzydziestych XX w., ogólnie rzecz bior¹c, nieczystoœæ
fizyczna i systemowe oczyszczanie krzep³y jako kategorie pojêciowe. W warun-
kach, jak stwierdzi³aby Mary Douglas, s³abn¹cej klasyfikacji zosta³y w zasadni-
czym stopniu ustabilizowane i doprecyzowane512. W tym okresie wyobra¿enia
dotycz¹ce komunalnego usuwania zanieczyszczeñ maj¹ pozytywny wymiar; nie
znam miêdzywojennych pamfletów na klozet czy „blaszankê” – pojemnik na
„odpad³oœci”. Je¿eli za rz¹dów Sokratesa Starynkiewicza potajemnego szerzenia
anomalii i sprowadzania na spo³ecznoœæ miejsk¹ niebezpieczeñstwa, „nieczystoœci
i zmazy” spodziewano siê po zwolennikach nowoczesnych technologii sanitar-
nych, to za kadencji Stefana Starzyñskiego za brudzenie i wprowadzanie nie³adu
winy szukano ju¿ wœród mieszkañców ³ami¹cych obiektywizuj¹ce siê regu³y
porz¹dku publicznego i higienicznego513.

W mieœcie maj¹cym w niedalekiej przysz³oœci zmetropolizowaæ kulturê ca³ego
kraju nie podwa¿ano wiedzy o unowoczeœnionej kulturze sanitarnej. Nie kwestio-
nowano pogl¹du, ¿e wyziewy, które niekiedy wydobywa³y siê ze studzienek na
ulicach i zlewów w mieszkaniach, nie s¹ w sposób konieczny przyczyn¹ groŸnych
chorób i epidemii514. Niebezpieczeñstwo w sferze latrynaliów skurczy³o siê. Rzeczy
czyszcz¹ce przesta³y jawiæ siê jako niebezpieczne – jako wynalazki w¹tpliwego
pochodzenia i przeznaczenia, wymagaj¹ce raczej „odsuniêcia”, wycofania z u¿yt-
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ku. Przeciwnie, groŸny okaza³ siê ich niedostatek. Mankamenty nadal zauwa¿alne
na co dzieñ w oczyszczaniu Warszawy wynika³y nie tyle z braku odpowiednich
„urz¹dzeñ pojêciowych”, ile z niedoboru œrodków materialnych na zaopatrzenie
siê w nowe rzeczy i urz¹dzenia czyszcz¹ce. Wiedzy i ambicji jednak nie brako-
wa³o, mimo ¿e czêsto „odejmowano sobie myd³o” od cia³a, aby nie odejmowaæ
chleba od ust:

Dziewczyna manewruje nogami, by nie widaæ by³o nieszczêsnej dziury w pantoflu,
m³ody cz³owiek nerwowo potrz¹sa d³oni¹, by nie wysun¹³ siê zza rêkawa brudny,
wystrzêpiony mankiet koszuli. Kiedyœ czyta³o siê w powieœciach „dla m³odzie¿y” o cno-
tach biednych, lecz „schludnie” odzianych. I nagle okaza³o siê, ¿e to po prostu nie-
prawda. Pranie kosztuje; jeœli siê p³aci praczce, nie ma pieniêdzy na chleb, jeœli siê
kupuje myd³o, nie mo¿na kupiæ nafty. Gospodyni, wœciek³a na nie p³ac¹cego lokatora,
nie pozwala braæ wody z kuchni. Stare powieœci omyli³y siê515.

Nowe rzeczy czyszcz¹ce, gdy tylko by³y dostêpne, trafia³y bezpoœrednio do
codziennego u¿ytku. Nie dzieli³y losu zbitego z desek wiejskiego sedesu prze-
znaczonego do suszenia serów. Tym bardziej dra¿ni³y czy bola³y w Warszawie
miejsca, do których jeszcze regularnie nie dociera³y polewaczki i œmieciarki, ma-
gistrackie zomki516. Takie ulice zyskiwa³y w miejskiej tkance status „uszkodzo-
nych miejsc”, oczekuj¹cych na niezbêdne wyczyszczenie niczym na niezw³oczne
odka¿enie, przy³¹czenie do „wyobra¿eñ o pozytywnej strukturze, której nie wolno
negowaæ”517.

Poniewa¿ w Warszawie za prezydentury Stefana Starzyñskiego, jak przyzna³
Zbigniew Pakalski, najczêœciej „wychodzi³o siê na czyst¹ ulicê”, potrzeba „prze-
pêdzania” brudu fizycznego jako spo³ecznego niebezpieczeñstwa niepomiernie
zmala³a. Oczyszczanie dokonywa³o siê bezosobowo (w stale rosn¹cym stopniu).
Wspomniany w poprzednim podrozdziale parawojskowy uniform podwórzowego
stró¿a nie tyle wiêc symbolizowa³ wzmo¿on¹ kontrolê „z urzêdu”, chocia¿ prze³o-
¿eni i dzielnicowi dopilnowywali porz¹dku publicznego, ile oznacza³ permanentne
„bycie na dy¿urze”. Tworzy³ dodatek do „przyszykowanej” miot³y i szlauchu.
Doznanie wstrêtu coraz czêœciej by³o uczuciem dojmuj¹cym. Przechodnie i „spa-
cerowicze”, którzy odwykli od codziennego odczuwania obrzydzenia na widok
wy³adunku towaru przed sklepem rzeŸniczym, chêtniej zwracali siê ku miejskiej
zieleni i przyjemnym, „p³atnym”, kosmetycznym woniom. Perfumerie przyci¹ga³y
uwagê konsumentów z „tamtej Warszawy”. Dbaj¹cy o schludnoœæ uczeñ z niesk-
rywan¹ przyjemnoœci¹ wydawa³ zaoszczêdzone kieszonkowe na choæby najskrom-
niejsz¹ wodê toaletow¹.

W 1939 r. Konstanty Krzeczkowski „cywilizacjê wodoci¹gu” postrzega ko-
rzystnie. Zapewnia, ¿e kwestia oczyszczania miasta ma olbrzymi¹ „wagê” spo-
³eczn¹. Jakkolwiek wyposa¿enie „domów mieszkalnych w ró¿ne instalacje jest
wci¹¿ w Polsce luksusem”, warszawskie mieszkania powinny czym prêdzej zostaæ
zaopatrzone w przedmioty, które Krzeczkowski nazywa przekonuj¹co kultural-
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nymi urz¹dzeniami miejskimi518. Krzeczkowski okreœla w ten sposób „urz¹dze-
nia higieniczne i kulturalne”, podkreœlaj¹c tym samym ich nieroz³¹cznoœæ. Jest to
ciekawy zabieg pojêciowy tym bardziej, ¿e u Starzyñskiego termin „urz¹dzenia
kulturalne” odnosi siê tylko do instytucji kultury: muzeów, bibliotek, kin i tea-
trów519.

OpóŸnienie w przy³¹czaniu do sieci miejskiej, „dezodoryzacji”, wprowadzeniu
do domowego u¿ytku odpowiednich rzeczy oczyszczaj¹cych, „najniezbêdniejszego
urz¹dzenia higienicznego”520 powoduje rodzaj boleœnie odczuwanego braku. Euro-
pejska infrastruktura sanitarna sk³ada siê z „urz¹dzeñ dobrobytu i piêkna”, „urz¹-
dzeñ higieny i wykwintu”521. St¹d te¿ Sk³adkowski artyku³uje fakt, ¿e ca³kowita
modernizacja Pary¿a dokona³a siê wraz z umieszczeniem brudu fizycznego w ka-
na³ach, „czeluœciach kanalizacyjnych” i naczyniach hermetycznych – wraz z udat-
nym ukryciem pod ziemi¹ niemi³ych dla ludzkich zmys³ów „trzewi miasta”522:

[...] na piêknych, szerokich, nowoczesnych bulwarach panowa³ straszliwy kurz i za-
duch, gdy¿ œmiecie i odpadki wywo¿one by³y otwartymi wozami i ca³ymi dniami sprzed
domów w nieszczelnych koszach i workach. Dopiero prefekt Poubelle zaprowadzi³ czwo-
roboczne, blaszane, hermetycznie zamykane œmietniki, które z podwórzy wczesnym
rankiem ³adowane s¹ do specjalnych zakrytych wozów, bez zanieczyszczania jezdni
i powietrza.
Nie tyle z wdziêcznoœci, ile ze z³oœliwoœci wspó³czeœni mieszkañcy Pary¿a nazwali te
ruchome œmietniki nazwiskiem prefekta Poubelle. Nazwa siê utrzyma³a i zamiast wy-
razu „œmietnik” u¿ywa siê potocznie: „poubelle”. Tak wiêc nazwisko i tego prefekta zo-
sta³o „unieœmiertelnione”!
– Historia siê powtarza – twierdz¹ jedni. – Historia siê nie powtarza – decyduj¹ bez-
apelacyjnie inni. My, nie rozstrzygaj¹c zawi³ej kwestii, lekko przeskoczymy przez dwa
pokolenia i przy tym z Francji do Polski523.

Wbrew pozorom, rozwijaj¹c swoj¹ opowieœæ o przemianach kultury sanitarnej
Pary¿a, Sk³adkowski nie wchodzi w kompetencje francuskich historyków oby-
czaju, tak jak nie jest historykiem „nocy saskiej” w Polsce, gdy wypowiada siê na
temat „dobrodzieja stolicy”, marsza³ka wielkiego koronnego Franciszka Bieliñ-
skiego. Natomiast powo³uj¹c siê na m¹droœæ powiedzeñ („historia siê powtarza”),
chce wyeksplikowaæ rangê zmian zaprowadzonych w Warszawie przez Starzyñ-
skiego, jakby en passant napomykaj¹c o „unieœmiertelnieniu” w³asnego imienia
w zwi¹zku z dzie³em upowszechnienia zbijanych z drewna wygódek na polskiej
wsi. Prezydent Warszawy zostaje przez Sk³adkowskiego porównany do barona
Haussmanna z dziewiêtnastowiecznego Pary¿a:

Roli Haussmana w naszej Warszawie podj¹³ siê prezydent Starzyñski. Wydobywa³ za-
s³ane gruzem zabytki przesz³oœci, przeprowadza³ nowe arterie komunikacyjne i rzuci³
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wdziêczne has³o: „Warszawa w kwiatach”. O tyle mocniejszy od Haussmana, ¿e dzia³a³
bez potê¿nego poparcia dworu cesarskiego, o tyle wznioœlejszy, ¿e zgin¹³ za sw¹ War-
szawê524.

Gdyby sugerowaæ siê radykaln¹ ocen¹ dokonañ prefekta Haussmanna doko-
nan¹ przez Waltera Benjamina w 1939 r. w eseju Pary¿, stolica XIX wieku, trzeba
by uznaæ, ¿e Sk³adkowski ocenia³ osi¹gniêcia prezydenta Starzyñskiego w kate-
goriach „rewolucji” i „dyktatury”, nie zaœ kierowania przemyœlanym, intelektual-
nie opracowanym „procesem cywilizacji” i pracami magistratu. Innymi s³owy,
nale¿a³oby dojrzeæ w Starzyñskim „artystê-burzyciela” Warszawy525. Choæ z tym
trudno siê zgodziæ, to porównywanie Starzyñskiego do Hausmanna wolno przyj¹æ
ze spokojem. W wielu „wystrojach” miast na œwiecie tkwi¹ œlady paktów w³adzy
i budowniczych, a interwencje Starzyñskiego nie sprzeciwia³y siê normom urbani-
zacyjnym, lecz za nimi wstawia³y526.

Felicjan S³awoj Sk³adkowski przyznaje racjê Stefanowi Starzyñskiemu. W³adza
wbrew nieraz „bezbrze¿nemu os³upieniu” obywateli powinna na ka¿dym szczeblu
konsekwentnie zajmowaæ siê „takimi rzeczami”, niezale¿nie od barw politycznych

S³awojka po polsku – po³owa
lat dziewiêædziesi¹tych XX w.
(fot. W³odzimierz K. Pessel)
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i powagi urzêdów. Pierwsza miêdzywojenna „klozetowa inicjatywa” na wzór
Haussmannowskiej „rewolucji” w odró¿nieniu od dzia³añ „prezydenta-mianowañ-
ca” nie powiod³a siê jednak, poniewa¿ pomys³owi budowania s³awojek poza „zme-
tropolizowan¹” stolic¹ towarzyszy³o zbyt ma³o „uœwiadomienia”, a za du¿o „pole-
cenia”. Sk³adowski w porównaniu ze Starzyñskim nie szczêdzi³ „wskazañ, po-
uczeñ i nakazów”, st¹d te¿ narzuca³ „ciemiê¿¹c¹ siatkê” kategorii higieny i kultury
sanitarnej527. Egzekwuj¹c, „przyciska³ z góry”. Dostrzeg³ to Melchior Wañkowicz:

Jeœli premier rz¹dzi³ patriarchalnie starostwami, to starostowie mieli równie patriar-
chalne maniery. Patriarchalne maniery mieli te¿ obywatele528.

Rzecz wiêc w tym, ¿e Starzyñski w takim stopniu, w jakim pozwala³ na to
komisaryczny charakter jego rz¹dów, dzia³a³ w Warszawie wzglêdnie niepatriar-
chalnie i stopniowo – poprzez rzeczy.

Kryzys gospodarczy i bieda by³y doskona³ym usprawiedliwieniem brudu, „wy-
mówk¹” dla fizycznego zanieczyszczenia. Zamiast unowoczeœnianiu spo³ecznych
wyobra¿eñ o warunkach zdrowia publicznego sprzyja³y sabotowaniu b¹dŸ dekla-
rowanemu wobec „pana w³adzy” omijaniu narzucanych kategorii i zrobionego
przez ministra na podwórzu porz¹dku. Nie znaczy to, ¿e sprawie oczyszczenia
i metropolizacji kraju przys³u¿y³oby siê spo³eczne bogactwo wraz z salonowym
przepychem. Opozycja lewicowa popiera³a kamieniczników w wyœmiewaniu dziw-
nej „manii” Sk³adkowskiego:

– Dajcie spo³eczeñstwu dobrobyt, a ju¿ ono samo, bez ¿adnych nakazów, da sobie radê
z higien¹! – wo³ali zwolennicy z³otej wolnoœci. Niestety, mamusia historia mówi co
innego. Oto trzech ostatnich Ludwików francuskich, w czasie œwietnych przyjêæ w sali
zwierciadlanej pa³acu wersalskiego, za³atwia³o swe potrzeby naturalne do kub³ów usta-
wionych za parawanem w rogu tej¿e sali. Co wierniejsi i wytrwalsi dworzanie stali obok
z zapalonymi trociczkami w rêku i zabawiali króla, by mu nie by³o nudno, têskno
i smrodliwie. Oto „historycznie” cudne i uwodzicielskie damy na dworze króla Stasia
w czasie najdowcipniejszych rozmów w b³yszcz¹cych przepychem salonach bi³y wszy
specjalnymi z³otymi, wysadzanymi brylancikami m³oteczkami, które nosi³y na ³añ-
cuszkach, jako rodzaj zalotnej bi¿uterii529.

Dodam, ¿e Zabita s³awojka to czêœæ wspomnieñ spisanych przez Sk³adkow-
skiego na powojennej emigracji. Sk³adkowski, rozczarowany swoimi osi¹gniêciami
w dziedzinie „polityki” kultury sanitarnej, maksymê suum cuique (ka¿demu co mu
siê nale¿y) przypisa³ szeroko „predyspozycjom higienicznym” Polaków530. Mak-
syma ta w XIX w. w spo³ecznoœci warszawskiej okreœla³a podzia³ dostêpu do dóbr
cywilizacyjnych, podzia³ socjalny. Na prawdziwoœæ i skalê zaanga¿owania mini-
stra w dzia³alnoœæ na rzecz „metropolizacji” kraju wskazuje inne miejsce z Kwia-
tuszków administracyjnych. Sk³adkowski niebywale cieszy siê na widok jednego
utrzymanego w czystoœci obejœcia, zw³aszcza ¿e cha³upa w Opoczyñskiem zosta³a
„wybielona” przez gospodarzy niedu¿ym kosztem. Genera³ cytuje z patosem Win-
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centego Pola, który w Pieœni o ziemi naszej, pod³ug umiejêtnoœci krajowego poety-
-romantyka, wychwala³ polskie „chaty czysto muskane”531.

Pe³en wykwintu Pary¿, który Georges-Eugène Haussmann na polecenie Napo-
leona III „ucywilizowa³”, przekopa³, uzbroi³ w dro¿ne instalacje podziemne i prze-
kszta³ci³ z miasta o œredniowiecznej zabudowie w nowoczesn¹, cesarsk¹ metro-
poliê z przestrzennymi placami, rondami, gwiaŸdzistym uk³adem ulic, pozosta³
podstaw¹ odleg³ych porównañ i punktem odniesienia dla rodzimych wyobra¿eñ
dotycz¹cych m.in. miejskich porz¹dków i trybu ich wprowadzania. Nic wiêc w tym
wzglêdzie siê nie zmieni³o od czasów, gdy cywilizacyjne dzie³o w Warszawie
realizowa³ Sokrates Starynkiewicz. Wykona³ je „sposobem administracyjnym”,
który w kategoriach z lat trzydziestych jawi siê jako komisaryczny. Natomiast
dla Hausmanna – dodam dla porz¹dku – punktem odniesienia by³a stolica staro-
¿ytnego imperium rzymskiego z systemem akweduktów. Jak pisze Reid, baron
widzia³ przebudowywany przez siebie Pary¿ jako „potê¿ny Rzym wspó³czesnoœ-
ci”532. Z Haussmannem z pewnoœci¹ ³¹czy³o Starzyñskiego reformowanie insty-
tucji komunalnych. Prefekt doprowadzi³ do uniezale¿nienia Service des Eaux et
des Egouts od Service de la Voie Publique. Obaj mieli równie¿ program skanalizo-
wania wszystkich ulic miasta i chcieli pozbawiæ zabudowê militarnego charakte-
ru (paryskie barykady, warszawska obrêcz fortów)533.

W po³owie lat trzydziestych warszawskie kana³y i kolektory, którymi sp³ywa³y
do Wis³y ekskrementy i bagniste wody deszczowe, w relacji Adolfa Rudnickiego
staj¹ siê piêkne, mimo ¿e nie sposób w nich zamoczyæ go³ej stopy, jak to w zwyczaju
mia³y dzieci podczas zabawy w „ulubionych rynsztokach”: w nich to „woda ta p³y-
nie do rzeki, kto wie? nawet chyba do morza!”534. Taki „piêcioletni admira³”
obserwowany przez Polê Gojawiczyñsk¹ „brodzi³ w rynsztoku z patykiem d³oni”,
udaj¹c statek parowy535. Do instalacji podziemnych równie¿ niepodobna spluwaæ
jak do otwartych kana³ów. „Epoka przewrotów technicznych” ewokowa³a „epokê
przewrotów obyczajowych”. Razem z rynsztokami, jak pokazywa³ Boy-¯eleñski,
odchodzi³y publikowane kodeksy towarzyskie odnosz¹ce siê do wzorów francus-
kich z czasów co najmniej napoleoñskich, jak choæby nadal dostêpny w miê-
dzywojniu w ksiêgarniach „ekshumowany kodeks œwiatowy” Zygmunta Sarnec-
kiego536. Jednak równie anachroniczne wydawa³y siê Boyowi tak¿e „rady praktycz-
ne” z pocz¹tku okresu miêdzywojennego, takie poradnictwo jawi mu siê jako ana-
chroniczny w treœci „dokument epoki”537. Ju¿ w felietonie Przedwioœnie z 1927 r.
staroœwiecki rynsztok s³u¿y za metaforê zbli¿ania siê „nowej kodyfikacji – no-
wej ery”.

Odt¹d „piêkno, które przynosi trwanie”, tkwi w warszawskiej sieci kana³o-
wej538. Wœród zgarnianego przez kanalarzy brudnego, wstrêtnego szlamu, wzbu-
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dzaj¹cego, zdawa³oby siê, opisan¹ przez Mary Douglas abominacjê, rodzi siê
prawdziwa twórcza „kreacja” (dirt-affirming). Pracownicy Wodoci¹gów i Kanali-
zacji opuszczaj¹ grono „ludzi tabu”:

In¿ynier K. postanowi³ pokazaæ mi czyszczenie koszorem, to jest dr¹¿kiem zakoñczo-
nym pó³kolist¹ desk¹. Na dole zgarniaj¹ b³oto koszorem w jedno miejsce, a woda leci
sobie dalej. Gdy z ulicy spojrza³em w otwarty w³az, gdy py³ki zafosforyzowa³y mi tu¿
przed oczami – by³ s³oneczny dzieñ – a w dole ciemna, ciê¿ka, czworono¿na masa le¿a³a
na b³otnistym skrawku, który b³yszcza³ jak srebro, ilekroæ masa przemija³a, myœla³em
to samo, co podczas ogl¹dania komory i burzowca. Nie o apaszach i nie o niewdziêcz-
noœci cywilizacyjnej, która trzyma tu swoich stró¿ów; w zatwardzia³ym estetyzmie
topnia³em z zachwytu nad fascynacj¹ tutejszych walorów optycznych. Ta mroczno-
œwietlna symfonia wydawa³a mi siê sam¹ poezj¹ kinow¹, materi¹ o doskona³oœci wi-
zualnej. B³oto wydobywa siê w kube³kach, które wpuszcza siê i wyci¹ga za pomoc¹ lin.
Otó¿ te liny wrzucane do otworu wibrowa³y czymœ niezwykle szlachetnym, w jednej
chwili przetwarza³y siê w rzecz sztuki, w kreacjê twórcz¹. Gdy zgiêci w pa³¹k robociarze
przesuwali siê po dnie, myœla³em o fascynacji, jak¹ daje ka¿da nieprawdopodobna
przemiana, tym razem ¿ywych ludzi w ogromne, nieprawdopodobne szczury. [...]
Prawda, ¿e to ju¿ ostatni szczebel, sam dó³ ¿ycia. Mimo to – wierzcie mi – gdybym mia³
syna, uczyni³bym zeñ kanalarza. Albowiem w³aœnie tutaj naj³atwiej zachowaæ duszê539.

Kanalarz wydaje siê kimœ tak wyj¹tkowym, ¿e mo¿na chcieæ w tym fachu
szkoliæ swojego syna. Ciê¿ka, b³otnista masa, dr¹¿ek zakoñczony desk¹ i œciany
podziemnego kana³u czyni¹ pracownika kanalizacji tym, kim on jest. Kanalarz
wiêc to nie tylko cz³owiek, ale cz³owiek we w³azie z koszorem w rêkach540. Do-
ceniana przez Rudnickiego „kreacja twórcza” powstaje nie w rezultacie jakiejœ
niezdrowej fascynacji materialnymi zanieczyszczeniami, ale dziêki walorom wi-
zualnym uzale¿nionym od sprawstwa rzeczy. Aby porz¹dkowanie kana³ów mog-
³o mieæ miejsce, Warszawa potrzebowa³a kanalarza i jego „atrybutów”541. Taka
„mroczno-œwietlna symfonia” opiera³a siê na harmonii, któr¹, oprócz kana³ów
i ich nieczystej zawartoœci, stwarza³y liny, kube³ki i specjalne czerpaki.

Na prze³omie wieku XIX i XX widziano w kanalizacji ogólnosp³awnej przede
wszystkim „chore trzewia”, kr¹¿enie „niezdrowej krwi”. Wszelako przed wy-
buchem drugiej wojny œwiatowej „marnotrawna” sieæ kana³owa zosta³a ju¿ nieŸle
zasymilowana i zracjonalizowana. „Nie technika jest szczurza, to zawartoœæ jest
tego rodzaju”542 – napisze Adolf Rudnicki o „œliskolepkich” substancjach, fekaliach
i wodach pop³ucznych. Wydzielaj¹ one smród obezw³adniaj¹cy reporta¿ystê, oso-
bê bez d³ugiej „praktyki podziemnej”, jak¹ maj¹ warszawscy kanalarze. Jest to
jednak miazmat o wiele mniej groŸny, „ni¿ siê ludziom zdaje”543. W po³owie lat
trzydziestych sieæ Lindleya-Starynkiewicza-Starzyñskiego nie jest wadliwa czy
u³omna, nie daje siê wprost porównywaæ do ludzkiego cia³a. Tote¿ „przewody
wodne” nie zatykaj¹ siê tak jak „kana³y krwionoœne” w organizmie544. Oczysz-
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czanie Warszawy nie dokonuje siê ju¿ w warunkach mocnej grupy (group) i doœæ
silnej siatki (grid), w spo³ecznoœci zamkniêtej.

Zwi¹zek miasta i cia³a jako wzajemnych zasobów kategorii spo³eczno-kulturo-
wych, a wiêc zasobów symbolicznych, zosta³ przerwany przez rozszerzaj¹c¹ siê
„cywilizacjê wodoci¹gu”. Powodów „gotowania siê” w zlewach, „wracania pomyj”
czy „wysychania” kranu, przerw w dostawie bie¿¹cej wody, mieszkañcy Warszawy
nie doszukuj¹ siê poza obszarem ekonomii, wad technologicznych i krytyki „ma-
gistrackich porz¹dków”. Miasto „wytwarza” w podziemiu swoj¹ szczególn¹ kopiê.
Kana³ami jak ulicami i arteriami mo¿na dotrzeæ tam, dok¹d siê w³aœnie pod¹¿a.
Tak¹ u¿ytecznoœæ dramatycznie przys¹dzi warszawskiej kanalizacji powstañcza
sieæ ³¹cznoœci – sieæ komunikacji kana³owej:

W okresie Powstania Warszawskiego dla utrzymania komunikacji w systemie kana³ów
warszawskich zorganizowano i przeszkolono specjaln¹ obs³ugê. Do zadañ tej obs³ugi
nale¿a³o wyznaczanie tras przejœcia w labiryncie sieci kanalizacyjnej. Obs³uga ta korzy-
sta³a z pomocy pracowników wodoci¹gów i kanalizacji, którzy maj¹c plany, informowali
zainteresowanych o mo¿liwoœciach przejœcia pod ziemi¹ na poszczególnych odcinkach.
Na g³ówniejszych rozga³êzieniach i po³¹czeniach by³y oznakowane kred¹ lub bia³¹ farb¹
olejn¹ na œcianach kana³ów kierunki do poszczególnych dzielnic. Przy zejœciu do ka-
na³ów zorganizowana specjalnie obs³uga informowa³a maj¹cych przechodziæ o sposo-
bach przechodzenia, kierunkach i zachowaniu niezbêdnych œrodków ostro¿noœci. Po
dotarciu do celu, przy wyjœciu, udzielano wychodz¹cym pomocy przy wydostawaniu siê
na powierzchniê545.

W 1938 r. natomiast Rudnicki œledzi trasê „wyciœniêtego z siebie jab³ka”,
sp³ywaj¹cego podziemnym miastem do Wis³y:

Gdybyœcie na przyk³ad – nie bez trudu i przy zamkniêtych drzwiach – w domu mie-
szcz¹cym siê przy ulicy Pu³awskiej wycisnêli z siebie jab³ko, pop³ynê³oby ono t¹ sam¹
Pu³awsk¹, Alej¹ Szucha, Alejami Ujazdowskimi, Nowym Œwiatem, Krakowskim Przed-
mieœciem, Miodow¹, Bonifratersk¹ itd., pop³ynê³oby w³aœnie tras¹ kolektora C.
Jab³ko w identycznych warunkach, to znaczy przy zamkniêtych drzwiach i nie bez
wysi³ku, wyrzucone na Towarowej, przejdzie tras¹ kolektora A – Okopow¹, M³ociñsk¹
do kolei obwodowej, przep³ynie pod kolej¹ obwodow¹ do nadkana³u, czyli do g³ównego
kolektora bielañskiego, rozpoczynaj¹cego siê przy ulicy Krasiñskiego na ¯oliborzu, który
to nadkana³ wszystko, co przep³ywa pod warszawsk¹ ziemi¹, przekazuje Wiœle. [...]
Mo¿na przejœæ pod ziemi¹ od jednego krañca miasta do drugiego i nie tylko przejœæ,
mo¿na równie¿ zobaczyæ miasto. Niezdrowa krew – tak przecie nazywaj¹ to, w czym
drepczemy – i choæ to tylko przenoœnia, jednak bez tej niezdrowej krwi, bez tego tutaj
widoku, miasto nie jest zobaczone naprawdê. Tu pod ziemi¹ widzi siê, jak pracuje
cywilizacja. Gdy zmieniæ nie mo¿e – zreszt¹ cywilizacja nie chce zmieniæ – potrafi skryæ,
skryæ, aby unieszkodliwiæ. Chwyta siê tu sens formy, która – ona równie¿ – nie jest
dostatecznie zobaczona bez tej skoncentrowanej przeciwwagi546.

Miejska cywilizacja potrzebuje tej „niezdrowej krwi”, przeciwwagi dla rzeczy
zazwyczaj ogl¹danych.
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W po³owie lat trzydziestych, jak zaobserwowa³a Zofia GoŸdziejewska, upra-
wiaj¹ca publicystykê spo³eczn¹ robotnica z jednej z podwarszawskich cegielni,
m³ode s³u¿¹ce oburzaj¹ siê, gdy zatrudniaj¹cy je pañstwo nie maj¹ jeszcze w domu
b¹dŸ nie pozwalaj¹ na swobodne korzystanie z ³azienki. Brak dostêpu do „cywili-
zacji wodoci¹gu”, istniej¹cej dziêki nieustannej „przeciwwadze” nieczystoœci fi-
zycznej i oczyszczania, zaczyna zas³ugiwaæ na wytkniêcie, œrodowiskowe k¹œli-
woœci, plotki na temat pañ domu. Przyjezdne s³u¿¹ce chc¹ naœladowaæ war-
szawskie „dobre gospodynie”. Abramow-Newerly zapamiêta³ je z lat trzydziestych
jako niepoprawne pedantki. Uwewnêtrzniony wzór pucowania wyznacza³a jedna
z s¹siadek:

Pani Gaudasiñska by³a przedwojenn¹ gospodyni¹. Przy mê¿u nie pracowa³a, tylko
zajmowa³a siê domem. I robi³a to œwietnie. Moja mama, znana pedantka i czyœciocha
(walczy³a wci¹¿ z nami o porz¹dek, co nie przychodzi³o jej ³atwo), przy pani Gauda-
siñskiej gas³a. Tu wszystko lœni³o i b³yszcza³o – nasza miodowa pod³oga, pucowana
przecie¿ przy mojej walnej pomocy, wydawa³a siê szara i matowa. W kuchni ka¿dy
garnuszek mia³ swoje miejsce, a ka¿da œciereczka by³a oznakowana547.

Tymczasem w domu sióstr zakonnych prowadz¹cych na ulicy Wilczej poœred-
nictwo dla przyjezdnych dziewcz¹t szukaj¹cych s³u¿by „s³ychaæ g³osy”:

– Wiêc siostro Marto, niech mi pani przyœle wreszcie jak¹œ przyzwoit¹ dziewczynê, bo
one wszystkie maj¹ wiêksze wymagania od nas. A to, czy jest ³azienka, a to wychodne
co niedziela, strach s³uchaæ.
– O, s³yszy pani! – oburza siê któraœ z nas [kandydatek do pracy w domach sto-
³ecznych]. – One chcia³yby, ¿eby cz³owiek czysto chodzi³, ale od wanny z daleka.
Ostatnio by³am w takiem miejscu, gdzie wcale ³azienki nie by³o, kucheneczka malutka,
a jeszcze starsza pani na noc sobie ³ó¿ko rozstawia. W sobotê trzeba siê wczeœnie k³aœæ
do œciany, a pañstwo po kolei myj¹ siê na miednicy548.

W tym samym okresie obywatele stolicy zaczynaj¹ wysy³aæ do prezydenta
Starzyñskiego proœby o uporz¹dkowanie ulicy, przy której mieszkaj¹, i „po³¹czenie
jej z ju¿ istniej¹cymi arteriami”549. Postêpuj¹ tak obywatele podmieœcia, którzy
wedle „wypróbowanych wskazówek zgodnego po¿ycia z ludŸmi” powinni raczej
wyró¿niaæ siê niedomyciem: „efronterj¹, abnegacj¹, bezczelnoœci¹” oraz „chêci¹
wykazania swojej proletarjackiej wy¿szoœci i... si³y piêœci”550. Starzyñski stara³ siê
zaœ w miarê sposobnoœci finansowych i technologicznych „przygarniaæ” ich do
„Ÿród³a dobrych przymiotów”551.

Leon Biegeleisen, zaanga¿owany w sprawê unowoczeœnienia wywozu odpad-
ków, przyj¹³ za oczywiste narodziny w Polsce „wielkomiejskiej polityki sanitar-
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nej”552, któr¹ zreszt¹ nazwa³ w jednym miejscu „polityk¹ œmieciow¹”. Stworzy³a
ona wy³om w przedtem zanadto statecznej, zdaniem Karola Wiktora Zawodziñ-
skiego, postawie Warszawian wobec uporz¹dkowania miasta. W przeœwiadczeniu
reporta¿ysty, sk¹din¹d krytykuj¹cego powolnoœæ rozwoju stolicy w latach trzy-
dziestych, ZOM-owi niepodobna odmówiæ elementarnej skutecznoœci, dzia³ania
planowego a „cichego”. Kontrola oczyszczania przez „rzeczy miasta”, magistrackie
„zomki”, dowodzi swojej wydolnoœci w przeciwstawieniu do oczyszczania „natu-
ralnego”, wy³¹cznie „dozorowania” czystoœci przez dozorców553:

Wszêdzie nieporz¹dek, chaos, pochopnoœæ do bezplanowego dzia³ania, utrwalona ju¿
w cegle lub dzia³aj¹ca w naszych oczach. I tylko t¹ pochopnoœci¹ – no i stanem czystoœ-
ci, od czasu gdy „Miejskie Zak³ady Oczyszczania zast¹pi³y dozorców”, zwalniaj¹c tym
samym w³aœcicieli domów od naturalnego obowi¹zku porz¹dkowania ulicy przed ich
nieruchomoœciami – ró¿ni siê rozwój Warszawy powojennej [po pierwszej wojnie
œwiatowej] od dawniej zdradzanych tendencyj554.

Biegeleisen konsekwentnie podtrzymywa³ wyobra¿enie polityki komunalnej
jako sfery dzia³alnoœci unikaj¹cej ogólników. W terminologii Juliana Kulskiego,
bliskiego wspó³pracownika Starzyñskiego, by³aby to gospodarka rzeczowa555.
Taka spo³ecznie zorientowana „polityka œmieciowa” nie mo¿e byæ pobie¿na, nie-
przemyœlana i szcz¹tkowa. Du¿e znaczenie odgrywa w niej przy tym umiejêtne
adaptowanie starannie wybranych wzorców zachodnich. Tego rodzaju dzia³anie
mia³o miejsce w „tamtej Warszawie” z inicjatywy Starzyñskiego, który planowa³
nawet przyst¹pienie w przysz³oœci do budowy oczyszczalni œcieków. Ubolewa³, ¿e
„wzglêdy finansowe zmuszaj¹ do odk³adania tej inwestycji”556. Katalog wystawy
zorganizowanej w 1936 r. uwypukla³:

Jednym z wa¿niejszych zagadnieñ do rozwi¹zania w najbli¿szej przysz³oœci jest sprawa
oczyszczania œcieków miejskich, zanieczyszczaj¹cych Wis³ê w okolicach stolicy i utrud-
niaj¹cych wykorzystanie rzeki do celów sportu wodnego. Albowiem w chwili obecnej
œcieki warszawskie i praskie sp³ywaj¹ do Wis³y w stanie nieoczyszczonym. Dla usu-
niêcia tego nienormalnego stanu niezbêdne jest stosowanie dok³adnego oczyszczania
tych œcieków. Zak³ad Oczyszczania Œcieków bêdzie wzniesiony w przysz³oœci, na pod-
stawie wieloletnich badañ tego zagadnienia we w³asnej Stacji Doœwiadczalnej557.

Si plus résistable que le provisoir. Przy ca³ej swojej dalekowzrocznoœci Starzyñski
nie przewidzia³ tego, jak bardzo d³ugotrwa³e mog¹ to byæ badania. Stan okreœlony
w latach trzydziestych jako nienormalny jest wspó³czeœnie w³¹czany do „dys-
kursu” prowadzonego w atrakcyjnych rynsztunkach ekologicznych.

W Warszawie zarz¹dzanej przez Starzyñskiego nie dosz³o równie¿ do za-
adaptowania wzorców zachodnich zwi¹zanych z technologiami utylizacji nieczys-
toœci sta³ych. Z uwagi na znajdowanie siê przedsiêbiorstw samorz¹dowych, „in-
stytucji czyszczenia”, w stanie przekszta³ceñ prawnych i strukturalnych, by³oby
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to doœæ niewczesne. Leon Biegeleisen zaproponowa³ jednak¿e Warszawie spalanie
œmieci dla produkcji energii elektrycznej i ¿u¿lu:

¯u¿el po odpowiednim pokruszeniu i posortowaniu nadawa³by siê do budowy boisk
sportowych, lekkich œcian wype³niaj¹cych, warstw izolacyjnych, do wyrobu p³yt chod-
nikowych, dla budowy ogrodzeñ [...]558.

Drug¹ mo¿liw¹ do zastosowania technologi¹ by³by system przetapiania, dziêki
któremu otrzymuje siê „szlakê bazaltow¹” do budowy nawierzchni dróg. Bie-
geleisen podkreœla³, ¿e pierwsze rozwi¹zanie zosta³o lepiej zbadane naukowo,
a przy tym wypróbowane na wyspach brytyjskich:

Spalanie œmieci traktowane jest w Anglii jako dziedzina wybitnie sanitarno-publicznej
natury; wysypiska po³o¿one blisko miasta musia³y byæ zlikwidowane ze wzglêdów hi-
gjenicznych, wywóz œmieci na daleko po³o¿one wysypiska poch³ania znaczne koszty559.

O tym, ¿e spalanie stanowi najlepszy, gdy idzie o efekt, sposób na pozbycie
siê nadwy¿ek odpadów, powstaj¹ dzisiaj powa¿ne ksi¹¿ki naukowe, których recep-
cja w Polsce wykazuje pewne cechy rewelacji czy mementa560. Tymczasem myœl
o spo³ecznych korzyœciach z ca³kowitej utylizacji œmieci uobecni³a siê i by³a ju¿
rozwijana w „tamtej Warszawie”. Mimo niedostatecznych mo¿liwoœci realizacji
œmia³ych idei in¿ynierii sanitarnej, „noszenia cylindra do bosych stóp”, w spo-
³ecznoœci warszawskiej przebija³y siê g³osy innowacyjne.

W do³¹czonym do pracy Biegeleisena projekcie oprócz wzmianki o etatowym
ga³ganiarzu, tj. dodatkowym cz³onku za³ogi wiedeñskich œmieciarek przebiera-
j¹cym w zawartoœci „urz¹dzenia wsypowego”, jest mowa o po¿ytecznym sorto-
waniu, „reklasyfikowaniu” odpadków sta³ych:

Zak³ad Czyszczenia miasta mo¿e przeznaczyæ dla specjalnych gatunków œmieci, ule-
gaj¹cych nastêpnie produkcyjnemu przerobowi, w rodzaju odpadków metalowych, sta-
rych dywanów, bucików, papierów, szmat, koœci i t. d. odrêbne blaszanki lub naczynia
oraz worki (saki), których wypró¿nienie nastêpuje przez Zak³ad Czyszczenia miasta
w miejscu i czasie œciœle oznaczonym. Celem zachêcenia pañ domu i s³u¿by do odpo-
wiedniego sortowania œmieci, o których mowa, Zak³ad Czyszczenia miasta mo¿e zasto-
sowaæ premje pieniê¿ne od pewnej iloœci œmieci wysortowanych561.

Bardzo d³ugo, bo a¿ do 1938 r., wytwarzanie i usuwanie nieczystoœci sta³ych
pozostawa³o z uwagi na „przejœciowy” stan prawny prywatn¹ spraw¹ mieszkañ-
ców Warszawy. Jednak¿e Biegeleisen nie spodziewa³ siê, a¿eby organizowanie
komunalnych „zak³adów czyszczenia” napotka³o na spo³eczny opór. Uchwalone
obiektywne zasady, „statut wywozu odpadków domowych”, przeciwdzia³aj¹ce
pojawianiu siê w stolicy archaicznych „furmanek nieuszczelnionych”, mia³y osta-
tecznie wykluczyæ niezadowolenie i sprzeciwy „w³asnoœci nieruchomej”562:
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Zwi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci, które dot¹d zajmowa³y negatywne stanowisko wo-
bec wszelkich prób racjonalnego wywozu œmieci, ostatnio jednak, wobec skarg ludnoœci
na niedopuszczalny z punktu widzenia higienicznego wywóz œmieci domowych w nocy,
na furmankach nieuszczelnionych, sk³onne s¹ do wzglêdnie rzeczowego ustosunko-
wania siê do projektów racjonalnego wywozu œmieci563.

Zracjonalizowane oczyszczanie w wyobra¿eniach kszta³towanych przez Bie-
geleisena powinno zerwaæ „symbiozê z nadu¿yciami” i udaremniæ geszefty pod
warunkiem, ¿e „zak³ady czyszczenia” bêd¹ mieæ „tani¹, okrojon¹ administracjê”
oraz „wybitnie publiczny charakter”564. W projekcie „statutu wywozu odpadków
domowych” miasto, gdy idzie o kategorie pojêciowe, zosta³o dok³adnie odró¿nio-
ne od wsi. Gospodarstwa przetwarzaj¹ce „nawozy naturalne” tworz¹ odrêbn¹
kategoriê. Dlatego wiêc przymus odprowadzania œmieci domowych przez ZOM
nie dotyczy „w³aœcicieli realnoœci o przeznaczeniu wybitnie rolniczem i ogrod-
niczem, o ile œmiecie bêd¹ zu¿ywane w celach nawozowych lub kompostowych,
oraz zagospodarowywania nieu¿ytków”.

Sprawdzianem spo³ecznej wiedzy o latrynaliach podzielanej przez ludnoœæ War-
szawy w latach trzydziestych XX w., wiêc potwierdzeniem kategoryzowania nie-
czystoœci jako brudu materialnego i oczyszczania jako praktyk kultury sanitarnej
(praktyk komunalnych stopniowo przekszta³canych przez sieæ miejsk¹ i mechani-
zacjê), by³y katastrofy drugiej wojny œwiatowej, w szczególnoœci pocz¹tek okupacji
i powstanie warszawskie. Gdy nad g³owami mieszkañców stolicy gwizda³y bomby,
a na ulicach œwiszcza³y kule, wyraŸnie „zamanifestowa³y siê” unowoczeœnione
zachowania sanitarne i higieniczne. Ujawni³y siê utrwalone za prezydentury Ste-
fana Starzyñskiego sposoby „realizowania” wiedzy o czystoœci fizycznej. Naloty
spowodowa³y okresowe przerwy w dostawie wody z miejskich ujêæ. Uszkodzenia
urz¹dzeñ komunalnych by³y jednak na bie¿¹co ofiarnie usuwane przez pracow-
ników wodoci¹gów i kanalizacji. W okresie okupacji niemieckiej sieæ na normal-
nych zasadach s³u¿y³a mieszkañcom stolicy565.

W czasie oblê¿enia Warszawy we wrzeœniu 1939 r. niezwykle dotkliw¹ uci¹¿-
liwoœci¹ okaza³ siê wymuszony powrót do „cywilizacji studni”: korzystania z „g¹-
siora na wodê” i opisywanego przez Stanis³awa Grzesiuka „biegania z wiadrem”.
Jaros³aw Abramow-Newerly wspomina, ¿e nerwy po raz pierwszy naprawdê puœ-
ci³y jego matce, gdy przez nieuwagê st³uk³o siê naczynie z wod¹ z publicznego
hydrantu „wystan¹ w kolejce”, przez to tym bardziej „drogocenn¹”:

Chyba w tym czasie wodoci¹gi nie dzia³a³y i braliœmy wodê ze studni ko³o kot³owni
WSM-u. Nosiliœmy j¹ w kub³ach i szklanych g¹siorach. Chc¹c mamie pomóc, uparcie
wyrywa³em jej g¹sior z rêki. – Upuœcisz, syneczku! – ostrzega³a mnie. – Nie, nie
upuszczê! – upiera³em siê. Wreszcie mama ust¹pi³a i oczywiœcie po paru krokach
nieszczêsny g¹sior st³uk³ siê w drobny mak, a co gorsza, wyla³a siê z niego ciê¿ko
wystana w kolejce drogocenna woda. Wtedy mama wpad³a w sza³. Rzadko na mnie
krzycza³a, ale tym razem widaæ ze z³oœci na sam¹ siebie, ¿e mi tak g³upio ust¹pi³a,
straci³a nerwy. Bardzo to st³uczenie g¹siora prze¿y³em566.
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In¿ynier Lipierowski, by³y carski pu³kownik osiad³y w Polsce, „starym zwy-
czajem” wyrzuca œmieci do podwórzowego pojemnika mimo nalotu:

Pan Lipierowski o nienagannych manierach arystokraty, ze œwietnej rodziny rosyjskiej,
s³yn¹³ z wielkiej odwagi. Bez wzglêdu na alarm i wyj¹c¹ syrenê wynosi³ kube³ek œmieci.
Szed³ godnie wyprostowany przez ca³e nasze podwórko i nawet bliski gwizd bomb nie
burzy³ jego spokoju. Dok³adnie opró¿nia³ kube³ek i wolnym krokiem wraca³ do piw-
nicy567.

Bombardowanie Warszawy nie przerwa³o równie¿ usystematyzowanej pracy
magistrackich „zomek”. Zgodnie z oœwiadczeniem opublikowanym przez Star-
zyñskiego 10 wrzeœnia 1939 r. dzia³anie zak³adu mia³o zostaæ utrzymane, a¿eby
miastu „zapewnione by³y warunki sanitarne”. Starzyñski wi¹za³ obronê miasta
z zachowaniem porz¹dku i dro¿noœci ulic. Na polecenie prezydenta pracownicy
ZOM-u gasili po¿ary, dostarczali wodê do szpitali w przypadkach uszkodzenia
miejskich wodoci¹gów, transportowali zw³oki, roz³adowywali poci¹gi z ¿ywnoœci¹
i opa³em b¹dŸ rozwozili ¿ywnoœæ z magazynów „Spo³em” na Stawkach. Œmie-
ciarze ratowali dzie³a sztuki przed rabunkiem:

[...] 6 wrzeœnia jeden z samochodów ZOM-u wyjecha³ na polecenie w³adz miejskich
z zachowaniem wielkiej tajemnicy. Wióz³ cenny ³adunek. By³ nim zwiniêty w rulon
obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Samochód zawióz³ obraz w kierunku
Lublina. Obraz zosta³ ocalony przed hitlerowskim barbarzyñstwem568.

Pracownicy ZOM-u ponadto zakopywali zabite konie w g³êbokich do³ach i od-
powiadali za „organizowanie taborów” we wszystkich wymagaj¹cych tego sy-
tuacjach569.

Koniom przed pochówkiem, jak zanotowa³ Tadeusz Nosarzewski, obcinano
grzywy i ogony. Znakomicie siê one nadawa³y do wyrabiania szczotek i pêdzli
domowymi sposobami. Zadany gwa³tem zwrot ku „cywilizacji studni” oznacza³
zarazem redukcjê zasobów nieczystoœci sta³ych w mieœcie570. Nieraz takie rêczne
domowe robótki, „wywijanie drutami” czy „d³ubanie w ró¿nych wtyczkach” i ró¿-
nego rodzaju uszkodzonym sprzêcie stawa³y siê dla mieszkañców Warszawy je-
dynym Ÿród³em utrzymania. Warszawa wykonywa³a sama dla siebie dawne „cy-
gañskie roboty”, podczas gdy obchodz¹cy do niedawna podwórza rzemieœlnicy
trafiali do obozów zag³ady.

Oddanie pracowników s³u¿by oczyszczania miasta sprawie obrony stolicy we
wrzeœniu 1939 r. przys³oni³o jednak wa¿ny fakt „rozszerzenia” pojêcia rzeczy do
wywiezienia (usuniêcia, wyrzucenia), uniewa¿nienia kategorii brudu w jej dotych-
czasowym kszta³cie. Miejsce w³aœciwych nieczystoœci fizycznych (nieczystoœci sta-
³ych) zajê³y, jak to wyrazi³ Jan Rossman, nietypowe przedmioty o „dziwnych zwy-
czajach”, a regularn¹ zbiórkê odpadów i wywóz szamba – procedury wyj¹tkowe:
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Do zadañ transportowych przyby³y nowe i niezwyk³e. By³o to przede wszystkim zbie-
ranie i wywo¿enie niewypa³ów. Iloœæ ich by³a niebylejaka. T³umaczono sobie to tym, ¿e
amunicja altyleryjska i bomby lotnicze czêœciowo pochodzi³y z fabryk czechos³owac-
kich. Zdarza³y siê pociski i bomby wype³nione nie materia³em wybuchowym, ale drew-
nem. Niewypa³y mia³y dziwne zwyczaje. Pamiêtamy jeden taki przypadek. Niewypa³
artyleryjski przebi³ œcianê domu i wyl¹dowa³ w mieszkaniu przy ulicy Królewskiej na
tapczanie, uk³adaj¹c siê spokojnie i niewinnie. Biedny w³aœciciel tapczana intensywnie
alarmowa³ ZOM o zabranie tego goœcia571.

„Zomki” nieustannie „improwizowa³y nowe zadania”572. Sprowadzone z Za-
chodu drogie polewaczki, podobno technicznie spokrewnione z ci¹gnikami wyko-
rzystanymi przez Francuzów do obrony Verdun, pos³u¿y³y za beczkowozy, mobilne
„zdroje uliczne”. Gdy zaœ zabrak³o odpowiednich naczyñ do transportowania
wody ze studni, „zreklasyfikowano” pojemniki na œmieci. Siêgniêto po „nowiutkie
i nie u¿ywane blaszane pojemniki”, których zapas znajdowa³ siê w bazie ZOM-u
na Karowej.

Poniewa¿ sto³eczna „cywilizacja wodoci¹gu” dobrze zda³a pierwszy wojenny
egzamin we wrzeœniu 1939 r., pracownicy Stacji Filtrów chcieli za wszelk¹ cenê
zapewniæ wzglêdnie normalne funkcjonowanie sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
równie¿ podczas Powstania Warszawskiego. Od „godziny W” do opuszczenia
miasta przez za³ogê Filtrów, udania siê w kierunku Pruszkowa „wszystkie urz¹-
dzenia by³y utrzymywane w czynnym stanie”573. Zabiegano o jak najwy¿sze ciœ-
nienie wyjœciowe. W najbli¿szych okolicach stacji na Koszykowej woda p³ynê³a
z kranów na drugich i trzecich piêtrach. W odleglejszych czêœciach miasta siê-
ga³a w pionach tylko parteru. Sabotowano zarz¹dzenia w³adz niemieckich mog¹-
ce zaszkodziæ zarówno powstañcom, jak i urz¹dzeniom komunalnym. Dowódcy
wojsk niemieckich domagali siê zamkniêcia wody, zatem zaprzestania gaszenia
po¿arów. Dyrekcja Wodoci¹gów i Kanalizacji nie wype³ni³a tego polecenia, powo-
³uj¹c siê na wa¿ne wzglêdy techniczne. Mimo uszkodzeñ magistrali czysta woda
by³a pompowana do miasta a¿ do 21 wrzeœnia 1944 r.

Mimo upadku powstania personel Filtrów mia³ poczucie godnie wykonane-
go zadania i precyzyjnie zrealizowanego planu. Rzeczy czyszcz¹ce „na obiekcie
strze¿onym przez Wehrmacht” zosta³y zabezpieczone dla powojennego miasta.
W zburzonej Warszawie przygotowano „szybkie w³¹czenie” rzeczy do u¿ytko-
wania „w przysz³oœci”. Zorganizowano zapas wody pitnej, najwa¿niejsze doku-
menty i plany techniczne ukryto w workach. Henryk Janczewski osobiœcie ocali³
od wysadzenia w powietrze g³ówn¹ komorê rozdzielcz¹, newralgiczny punkt roz-
dzia³u surowej, przeznaczonej do filtracji wody, oraz paleniska kot³owe. Gdy
przypadkowo spostrzeg³, ¿e zosta³y ob³o¿one przez Niemców materia³em wy-
buchowym, potajemnie poleci³ elektrykowi z zak³adu rozmontowanie ³adunków.
Janczewski wspomina:

Przewidywano jednak, ¿e prêdzej czy póŸniej w³adze niemieckie usun¹ ca³¹ za³ogê
z terenu Stacji Filtrów, o czym œwiadczy³y masowe eksportacje ludnoœci Warszawy
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w kierunku Pruszkowa. W zwi¹zku z tym podjête zosta³y dzia³ania i wykonane prace
ochraniaj¹ce najwa¿niejsze dokumenty, plany i urz¹dzenia przed wywiezieniem czy te¿
zniszczeniem ich przez Niemców. Wykonano nastêpuj¹ce prace:
– Wybrano i zapakowano w worki najwa¿niejsze plany urz¹dzeñ Stacji: Filtrów Powol-
nych, a w szczególnoœci Zak³adu Filtrów Poœpiesznych, który by³ wybudowany na li-
cencji kanadyjskiej.
– Ukryto w wywietrznikach filtrów powolnych oraz w niektórych czêœciach Zak³adu
Filtrów Poœpiesznych, a tak¿e w komorach wodoci¹gowych na terenie Stacji aparaturê
laboratoryjn¹, mikroskopy, mniejsze wirówki oraz aparaturê kontroln¹.
– Ukryto sprzêt biurowy, pieczêcie, maszyny do pisania i liczenia, druki.
Odprowadzono do kana³ów wodê z filtrów powolnych, a to w celu niedopuszczenia do
zgnicia z³o¿a, co w przysz³oœci u³atwi³o szybkie w³¹czenie tych filtrów do produkcji
wody.
Zatopiono podziemia Zak³adu Filtrów Poœpiesznych w celu uniemo¿liwienia wywie-
zienia skomplikowanej aparatury do otwierania i zamykania zasuw.
Pozostawiono w zbiornikach wody czystej oko³o 50 000 m³ wody, która po wyzwoleniu
Warszawy byùa do koñca maja 1945 roku wykorzystana przez mieszkañców stolicy574.

Dowodem spo³ecznej odpowiedzialnoœci i wysokiej sanitarnej œwiadomoœci
w latach trzydziestych by³o tak¿e obrzydzenie, z jakim polski personel Filtrów
przyj¹³ decyzjê Niemców o utworzeniu na z³o¿ach filtracyjnych Lindleyowskich
filtrów powolnych stajni dla koni575.

Jeœli wkroczenie Niemców do Warszawy nie oby³o siê bez wstrz¹sów dla
„cywilizacji wodoci¹gu” odczuwanych przez ludnoœæ stolicy, to póŸniejsze zejœcie
do piwnic i schronów znaczy³o bolesny powrót do systemu „naczyñ nocnych”
i „beczek na nieczystoœci”. Podczas powstania, co znakomicie wychwyci³ Miron
Bia³oszewski, mieszkañcy „relegowani do podziemia” nie przestawali dbaæ o to,
aby ¿aden nocnik nie zmieni³ swojej sanitarno-higienicznej funkcji, a wyziewy
z beczki nie psu³y atmosfery zapachowej w schronie. Wyprowadzono wiêc nie-
czystoœæ „jak ceg³y na Ch³odnej na barykady”, spo³em, jedna osoba podawa³a
naczynie z nieczystoœciami drugiej i tak po kolei:

Raz, kiedy ca³y nasz czerwony schron jeszcze chrapa³ i tylko pipi³y siê œwieczuchny od
o³tarza, nagle z lewej strony blisko œciany za filarami wybuch³a k³ótnia.
– Co pani, zwariowa³a?
Bo któraœ mia³a dziecko, a któraœ inna czy wziê³a jej nocnik od tego dziecka i z tego
nocnika posypywa³a chlor po przejœciu tym miêdzy lew¹ stron¹ schronu a lew¹ œcian¹...
czy sz³o o nocnik, ale bez chloru, a mnie akurat utkwi³a postaæ tej id¹cej i coœ roz-
sypuj¹cej, w³aœnie chyba chlor, i sz³o chyba o ostry zapach... mniejsza o to.
Albo posz³o o bekê. Tê nie tak daleko od nas, przy korytarzyku wejœciowym.
– Œmierdzi. Coo! Zmieniæ!
– Oo...co... cholera!
Wreszcie nadesz³a chwila, ¿e postanowiono coœ z beczk¹. Za bardzo œmierdzia³a ju¿ na
pó³ schronu.
– Zmieniæ.
– Zmieniæ, zmieniæ.
– Ale jak? Kto?
– Metod¹ potokow¹.
– Tak, tak.

4. EMPODOKLES W POCIEJOWIE. ROZWÓJ KULTURY SANITARNEJ WARSZAWY... 367

574
574 Tam¿e, s. 125.
575
575 Zob.: tam¿e, s. 123.



– Metod¹ potokow¹! Proszê pañstwa, proszê siê ustawiæ i podajemy sobie brudn¹
wodê... jedno drugiemu... i tak dalej i dalej...576

Niemniej jednak w warszawskich piwnicach coœ istotnego w wiedzy o latry-
naliach siê za³ama³o. Gdy w „zbiorowoœci schronu” drzwi nie oddziela³y ju¿ prze-
strzeni przeznaczonej dla klozetów, zatar³o siê poczucie wstydu, za¿enowania czy
dyscypliny, podnoszonej przed wojn¹ przez „wytrenowanych” w wojsku orêdow-
ników higieny. Wstrz¹su dozna³o „inteligentne œrodowisko” kszta³towane w la-
tach trzydziestych przez urz¹dzenia nowoczesnej kultury sanitarnej. W tym ma-
terialnym otoczeniu rzeczy czyszcz¹ce nie tylko s³u¿y³y celom praktycznym, lecz
przede wszystkim by³y „rzeczami do myœlenia” (good for thinking), gwarantowa³y
czytelnoœæ podzia³ów i klasyfikacji, czyni³y podstawy ¿ycia codziennego przewidy-
walnymi i stabilnymi577.

Do klozetu przenios³o siê paplanie i sejmikowanie, „rajcowanie”, nieodzowne
u nas w „stanach wyj¹tkowych” i „stanach prowizorycznych”, tak bezgraniczne,
¿e, jak dostrze¿e to Bia³oszewski, wspó³lokatorzy i „wspó³interesanci” w ogóle
przestali wstydziæ siê i zwracaæ na siebie uwagê w sytuacjach krêpuj¹cych:

Wiêc kabiny do kucañ wszystkie bez drzwi. Pamiêtam zawiasy. Wszêdzie. Wychodki
zawsze by³y zajête. Wiêc czeka³o siê na swoj¹ kolejkê. I rajcowa³o. To, ¿e drzwi nie by³o,
tylko zawiasy, to nic. Nikt na nikogo nie zwraca³ uwagi. Ani siê nie wstydzi³. Nie-
cierpliwoœci te¿ nie by³o, bo niby komu dok¹d mia³o siê spieszyæ? Rajcowa³o siê. Z tymi
obok. Co czekali. Co robili kupê. Co ju¿. Co jeszcze. Co dla towarzystwa. Co tak. Co
siusiu. Co po drodze.
Jednego razu na przyk³ad – to pamiêtam – w nocy pod tymi ¿arówkami ja by³em
przykucniêty w swojej kabinie bez drzwi, a obok by³a jedna starsza pani w bia³ym
p³aszczu. Przez ca³y czas gadaliœmy ze sob¹ po s¹siedzku578.

Swoiœcie zdegradowana, „zdeklasyfikowana” latryna z kabinami „do kucañ”
(squat toilet) odarta z drzwi przywodzi na myœl azjatyckie warunki higieniczne
w przestrzeni publicznej i mieszkalnej. Takie, z którymi Sk³adkowski zmaga³ siê
na kresach, a Starzyñski w projektowanej metropolii. Przypomina i Korczakowski
„ustêp, na którym siedzieæ siê nie da”, i „rz¹d obsranych dziur bez przegródek”
widziany – tak¿e ju¿ po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego – w Piotrogrodzie (the
sit-down Western-style toilets).

Wiedz¹ empiryczn¹ na temat publicznych toalet w Europie Wschodniej zechcia³a siê ze mn¹ podzieliæ
doktor Zuzanna Grêbecka. Relacja uniwersyteckiej kole¿anki szczegó³owo potwierdzi³a treœæ dy-
gresji o rosyjskich toaletach, jak¹ znalaz³em w Dzienniku pó³nocnym drukowanym w odcinkach przez
„Rzeczpospolit¹”. „By³o to – zapisa³ Mariusz Wilk (pod has³em „Pietrozawodsk, 7 stycznia”) –
w 1991 roku, ledwie przyjecha³em do Rosji i pierwszym miastem, do którego siê wybraliœmy z We-
ronik¹ z Moskwy, by³ Sankt-Petersburg, wtedy jeszcze Leningrad. Zwiedzaliœmy Carskie Sio³o, li-
ceum Puszkina, potem d³ugo brodziliœmy po parku i czujê coraz wyraŸniej, ¿e mi siê chce, a nie ma
gdzie. Biegiem na dworzec, do toalety, znaki mi w oczach migaj¹, ruskich bukw nie odró¿niam, ruski
jêzyk ledwo ledwo i ... wyrywam siê do ¿eñskiej toalety. I co widzê? Rz¹d obsranych dziur bez
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przegródek (choæby cienia przepierzenia), nad ka¿d¹ z dziur okrakiem kobieta, jedna mnie ujrzaw-
szy, zaczê³a siê podnosiæ i majtki naci¹gaæ, nie przestaj¹c szczaæ. Tak mnie to skonfudowa³o, ¿e
pomyli³em ruskie s³owa i zamiast powiedzieæ izwinitie, wyb¹ka³em: spasibo. Powracaj¹c na bulwar
nadbrze¿ny Pietrozawodska, pytam w koñcu jednego ze sprzedawców szasz³yków, gdzie toalety,
a on mi na to: wiezdie, czyli wszêdzie. I rzeczywiœcie”579.
Squat toilet, ustêp „do przykucania”, i the sit-down Western-style toilets, sedes, toaleta „na siedz¹co”
– to rozró¿nienie przyjête przez autora „studium japoñskich toalet” dostêpnego na stronie interneto-
wej World Toilet Organization580. Lim Tai Wei zauwa¿a, ¿e azjatycki typ toalety, z której nale¿y
korzystaæ w wysokich, tradycyjnych chodakach chroni¹cych przed kontaktem z mokr¹ pod³og¹,
bywa „usprawiedliwiany” na gruncie medycyny naturalnej i urban myths, legend miejskich Dalekiego
Wschodu rozpowszechnianych przez turystów. Przekonuj¹ one na przyk³ad, ¿e koniecznoœæ re-
gularnego wykonywania przysiadów w ubikacji przyczynia siê do wzmocnienia miêœni guzicznych
u kobiet, a tym samym zapobiega schorzeniom zwi¹zanym z nietrzymaniem moczu. Lim Tai Wei
zastrzega, ¿e takie potoczne uzasadnienia ró¿nic w kulturze sanitarnej nie s¹ ca³kowicie pozbawione
sensu („not without their logic”).

Mimo ¿e takie uszkodzenie wspólnego wychodka nie wydaje siê wcale histo-
rycznym wstêpem do „azjatyzacji” warszawskiej kultury sanitarnej, a tylko pierw-
szym akordem „rebarbaryzacji” spo³ecznej wiedzy o latrynaliach, trzeba tu jednak
mieæ tak¿e na uwadze obserwacje terenowe – z toalety w³aœnie – etnografów
regularnie podró¿uj¹cych do Rosji i krajów postsowieckich. Im dalej na Wschód,
tym mniej „uporz¹dkowañ” ludzie wnosz¹ do swoich sanitariatów.

Pod warunkiem, ¿e dane z dziedziny historii polityczno-gospodarczej nie zwiod³y
mnie na manowce historii spo³ecznej, mogê przyj¹æ, ¿e Stefana Starzyñskiego
zajmowa³a nie tylko sama metropolia, miasto jako organizm prawny i finansowy
czy œrodowisko materialne. W takiej samej mierze interesowali go równie¿ ludzie
oraz ich podstawowy styl myœlenia, który móg³ – i powinien – zmieniaæ siê pod
wyp³ywem nowych „wzorców sto³ecznych”. Wbrew temu, co g³osi³ Adam Próch-
nik, drugi po generale Sokratesie Starynkiewiczu tak oddany swojej pracy gos-
podarz miasta, Starzyñski nie rozdziela³ „punktu widzenia stolicy” i „punktu
widzenia cz³owieka”581. Gdyby tak by³o, rekonstrukcja dziejów czystoœci i po-
rz¹dku w „tamtej Warszawie”, któr¹ stara³em siê przeprowadziæ w tym rozdziale,
ograniczy³aby siê do wyk³adu „technologicznego”, jednowymiarowego. Kulturo-
znawca nie mia³by tutaj nic do roboty. Nie napotka³by ¿adnego wypracowywanego
porz¹dku ca³oœciowego (order), w którym kategorie brudu i oczyszczania nabra³y
ostroœci i jasnoœci.

Istnieje pewne ryzyko, ¿e przewijaj¹ca siê na marginesie zasadniczych roz-
wa¿añ teza, i¿ mieszkañcy Warszawy Starzyñskiego swoje „usto³ecznione” miasto
polubili i dlatego go nie dewastowali oraz obowi¹zuj¹cego w nim porz¹dku nie
traktowali z drwin¹, tak jak pasa¿erowie podmiejskiej kolejki w felietonie Wiecha
– zdyskredytuje naukow¹ powagê perspektywy antropologii nieczystoœci582. Wiêk-
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579 Mariusz Wilk, Dziennik pó³nocny, „Rzeczpospolita”, 25–26 maja 2002.
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580 Zob.: Lim Tai Wei, A Study of Japanese Toilets, http://www.worldtoilet.org/articles.
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581 Por.: Adam Próchnik, Starzyñski a samorz¹d..., s. 328.
582
582 Por.: El¿bieta Kaczyñska, Pejza¿ miejski..., s. 125.



szej ujmy nie mo¿e wiêc jej przynieœæ przypuszczenie, ¿e ksi¹dz Nowakowski
by³by zadowolony, gdyby siê dowiedzia³ o zburzeniu podziemnego szaletu w s¹-
siedztwie koœcio³a parafialnego Najœwiêtszego Zbawiciela. Po oko³o siedemdzie-
siêciu latach sta³o siê zadoœæ woli ksiêdza protestuj¹cego w ratuszu przeciwko
zaplanowaniu miejskiego szaletu w pobli¿u œwi¹tyni583. Podziemnego szaletu nie
zasypa³y gruzy zburzonej w czasie wojny Warszawy, ale robotnicy remontuj¹cy
niedawno po³udniowy odcinek ulicy. Takie remonty zwie siê wspó³czeœnie „rewi-
talizacjami”.

Przed „europeizacj¹” arterii o tym, ¿e „niechciana” ubikacja znajduje siê pod
powierzchni¹ ulicy, uwa¿nym obserwatorom przypomina³o zabezpieczenie w po-
staci p³atu blachy przykrywaj¹cej zejœcie do podziemia. Kierownictwo Rady Osied-
la (przedstawiciele wspólnoty w³aœcicieli mieszkañ w budynkach przy Marsza³-
kowskiej) wspólnie z dzia³aczami Zespo³u Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy przestudiowali projekt remontu i wprowadzili do niego kilka w³asnych
poprawek. Jedn¹ z nich mia³o byæ doprowadzenie do porz¹dku nieczynnego od
lat „oczka” z czasów Stefana Starzyñskiego. Tymczasem Zarz¹d Dróg Miejskich
(ZDM) zastrzeg³ na pocz¹tku robót, ¿e rozwi¹zanie sprawy toalety nale¿y raczej
do innej miejskiej instytucji, ZOM-u584. Przy takiej administracyjnej „luce” ani
ZOM, ani ZDM nie pamiêta³y o szalecie krytykowanym przez przedwojennego
proboszcza. Praca codzienna dworowa³a: „Dopiero w trakcie prac Zarz¹d Dróg
Miejskich przypomnia³ sobie, ¿e w rejonie kina Luna pod ulic¹ znajduje siê nie-
czynny miejski szalet”585. Techniczna decyzja w sprawie ubikacji, która, jak za-
uwa¿yli warszawscy dziennikarze, „od wielu lat straszy³a przechodniów tu¿ ko³o
kina Luna”, zapad³a w ostatniej chwili, tu¿ przed zakoñczeniem ca³ej inwestycji.
Robotnicy musieli pospieszyæ siê w zwi¹zku z wizyt¹ papie¿a Benedykta XVI
w Warszawie. „Urzêdnicy wybrali najprostszy wariant”586. Gospodarze Warszawy
zdecydowali o zasypaniu „k³opotliwej” ubikacji w ramach „rewitalizacji” central-
nej ulicy miasta. Jeœliby zdarzy³o siê to kilkanaœcie lat wczeœniej, varsavianista
i kronikarz Jerzy Kasprzycki zd¹¿y³by w „¯yciu Warszawy” zamieœciæ jeszcze jed-
no warszawskie po¿egnanie.
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583 Por.: Jaros³aw Iwaszkiewicz, Starzyñski..., s. 313–314.
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584 Zob.: Remont ulicy Marsza³kowskiej, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 23 czerwca
2005.
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585 Zob.: Drogowcy zamykaj¹ kolejne odcinki, „Rzeczpospolita”, 11 kwietnia 2006.
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586 Krzysztof Œmietana, Trysnê³a fontanna i zniknê³o WC, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wy-
borczej”, 14 maja 2006.
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Widok z okna kamienicy w centrum Warszawy – lato 2009 r. (fot. Anna Godziuk)



Rozdzia³ pi¹ty

Warszawa po katastrofach.

Konteksty „ery dolnop³uka”

C
zêœæ trzeci¹ ksi¹¿ki poœwiêcam nowszym i aktualnym problemom kultury
sanitarnej w Warszawie i wiedzy mieszkañców stolicy o oczyszczaniu ko-
munalnym. Z jednej strony obserwujê istotn¹ zmianê, d¹¿enie do zbioro-

wego wykorzystania nowoczesnych technologii i zracjonalizowanego gospodaro-
wania brudnymi rzeczami. Natomiast z drugiej strony dostrzegam ci¹g³oœæ „nie-
porz¹dków”. W dziedzinie wyobra¿eñ dotycz¹cych nieczystoœci fizycznej ci¹g³oœæ
ta odsy³a do wiedzy „obszarów konformizmu”, rozwoju praktycznej strony ¿ycia
codziennego pod kontrol¹ poœredni¹ i chaotyczn¹ – jednoczesn¹ kontrol¹ rzeczy
i wyobra¿eñ1. Rozpatrujê usytuowanie tej wiedzy miêdzy wymogami „cywilizacji
wodoci¹gu” a uwik³aniem teraŸniejszoœci w zastany „klimat ekologiczny” miasta,
nie wy³¹czaj¹c zeñ atmosfery zapachowej i wra¿liwoœci olfaktorycznej. Jest to
klimat kszta³towany zarówno przez dzieje Polski Ludowej, jak i okres najnowszy
(prze³om XX i XXI w.). Odwo³uj¹c siê do terminologii œciœle antropologicznej,
mo¿na powiedzieæ, ¿e przesuwanie siê œrodowiska wielkomiejskiego w dó³ po osi
kategoryzacji, zatem ku kategoriom kulturowym opartym na porz¹dku technolo-
gicznym, to w Warszawie proces „repetycyjny”, stale wznawiany. Nie by³by on
do pomyœlenia bez obecnoœci rzeczy czyszcz¹cych, wzmocnionej po usuniêciu
fekaliów do podziemnych kana³ów, a œmieci na sk³adowiska zarz¹dzane przez
magistrat.

Dzisiaj wa¿nym czynnikiem modeluj¹cym badan¹ rzeczywistoœæ jest upub-
licznienie zagadnienia czystoœci Warszawy, zaistnienie tego problemu w œrodkach
masowego przekazu. Oczywiœcie, prasa, radio i telewizja wspieraj¹ zmianê w kul-
turze sanitarnej, lecz przy tym wnosz¹ w³asny „koloryzuj¹cy” wk³ad do zasobu
wyobra¿eñ o rzeczach. Nieczystoœci ³atwo „utylizuj¹ siê” w iluzorycznym œwiecie
mediów. W ten sposób na przyk³ad dyskutowany i projektowany recykling mo¿e
zostaæ ca³kowicie zast¹piony przez optymistyczne dyskursy europeizacyjne, „mó-
wienie o” po¿ytkach segregowania nieczystoœci sta³ych. Trzeba tak¿e pamiêtaæ
o uwarunkowaniach i realiach ekonomicznych, stanowi¹cych elementarn¹ prze-
szkodê cywilizacyjn¹. „Nowe” technologie wymagaj¹ wysi³ku finansowego: „toa-
leta w £azienkach przynios³a w ci¹gu pó³ roku 1350 z³ dochodu, utrzymanie ko-
sztowa³o 18 razy wiêcej”2. W dokumencie „Cele Strategiczne w zakresie ochrony
œrodowiska dla miasta sto³ecznego Warszawy” mo¿na przeczytaæ, ¿e znalezienie

1
1 Por.: Mary Douglas, Symbole naturalne. Rozwa¿ania o kosmologii, t³um. Ewa D¿urak, Kraków 2004.
2
2 Dariusz Bartoszewicz, Ma³gorzata Zubik, WC na miarê UE, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety
Wyborczej”, 27 wrzeœnia 2002.



„odpowiednich rozwi¹zañ nie stanowi obecnie istotnego problemu, którym jest
faktycznie wykonalnoœæ propozycji ze wzglêdów finansowych i organizacyjnych”3.

Zbli¿one stanowisko zaj¹³ dwie dekady wczeœniej Marian Gajewski. Pisa³, ¿e
przetwarzanie nieczystoœci kosztuje niepomiernie wiêcej od produkcji nowych
rzeczy. Zorganizowana utylizacja zagra¿a stabilnoœci bud¿etu miasta:

Prekursorami utylizacji byli rakarze utylizuj¹cy padlinê, nastêpnie œmieciarki-koœciarki,
obecnie mê¿czyŸni wybieraj¹cy ze œmietników to, co w danej chwili nabywaj¹ punkty
skupów surowców wtórnych. S¹ to poczynania prymitywne, w¹ski margines ¿ycia
gospodarczego, mimo ¿e odpadki stanowi¹ potencjalnie du¿¹ wartoœæ. Jej odzyskiwanie
jest jednak praktycznie kosztowniejsze ni¿ nowa produkcja4.

Znamienne, ¿e w egzegezê historyczn¹ varsavianista wplót³ wartoœciowania:
œmiecie prezentuj¹ „potencjaln¹ wartoœæ”, jednak ich przetwarzanie starymi meto-
dami stanowi „poczynania prymitywne” – nieprzemys³owe. Nieczystoœæ fizyczna
nie tworzy bowiem towaru par excellence ani nie przysparza bezpoœrednio „docho-
du”, mimo ¿e w du¿ym mieœcie nie nale¿y do rzeczy o znacznej wartoœci symbo-
licznej, „materii metafizycznych”. Mo¿na j¹ jednak oszacowaæ. W 2005 r., gdy
pozyskiwa³em materia³y do tej ksi¹¿ki, metr szeœcienny komunalnie odprowa-
dzanych œcieków kosztowa³ 2 z³ 80 gr, podczas gdy koszt jednego metra szeœcien-
nego czystej wody, czyli tysi¹ca litrów wody konsumpcyjnej z wodoci¹gu miej-
skiego, wynosi³ 2 z³ 16 gr5. Instalowanie wodomierzy prowadzi do ksiêgowania
i coraz bardziej precyzyjnego rozliczania zu¿ycia wody czystej. Jednak¿e, jak zauwa¿a
Arjun Appadurai, z punktu widzenia kulturoznawców najbardziej interesuj¹ce s¹
w³aœnie zale¿noœci miêdzy tym, co wprowadzane do obrotu, komercyjne, a tym,
co „pozatowarowe”, nierynkowe6.

Przez „wielk¹ zmianê” nale¿y w tej czêœci ksi¹¿ki rozumieæ d³ugotrwa³e kon-
sekwencje spo³eczno-cywilizacyjnych katastrof oraz modernizacjê œwiata przed-
miotowego i wiedzy o latrynaliach, w drugiej po³owie XX w. inicjowan¹ co naj-
mniej dwukrotnie. Po raz pierwszy zaprowadzono j¹ po zakoñczeniu drugiej wojny
œwiatowej, a po raz wtóry – wraz z transformacj¹ ustroju politycznego w roku
1989. W po³owie pierwszej dekady XXI w. „przeistoczenie” to nie wydaje siê
wszak procesem zakoñczonym i podsumowanym7. Warszawa „dŸwiga siê” nieus-
tannie z „zapaœci” i przewrotów kulturalnych. Ten powojenny mieni³ siê rew-
elacyjn¹ odbudow¹. Jednak¿e in¿yniera wspó³odpowiedzialnego za podniesienie
Warszawy z gruzów, Zbigniewa Pakalskiego, w spisanych wspomnieniach wy-
ra¿aj¹cego podziw dla spo³ecznych skutków „cywilizacji wodoci¹gu” rozwijaj¹cej
siê w latach trzydziestych, drêczy³a w¹tpliwoœæ, czy nie powinien by³ zwróciæ
orderów przyznanych mu przez komunistyczne w³adze pañstwowe8. Do takich
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3
3 Cele Strategiczne w zakresie ochrony œrodowiska dla miasta sto³ecznego Warszawy, Biuro Zarz¹du Miasta
Sto³ecznego Warszawy, Warszawa 2002, s. 63.
4
4 Zob.: Marian Gajewski, Urz¹dzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, Warszawa 1979, s. 218.
5
5 Por.: Renata Krupa-D¹browska, Woda z ka¿dego kranu kosztuje, „Rzeczpospolita”, 4 marca 2005.
6
6 Zob.: Arjun Appadurai, Introduction: Commodities and the Politics of Value, [w:] The Social Life of Things.
Commodities in Cultural Perspective, red. ten¿e, Cambridge 1986, s. 5–13.
7
7 Por.: Roch Sulima, Znikaj¹ca codziennoœæ, [w:] ¯ycie codzienne Polaków na prze³omie dwudziestego i dwu-
dziestego pierwszego wieku, red. ten¿e, £om¿a 2003, s. 234–235.
8
8 Zob.: Zbigniew Pakalski, Trylogia warszawska, t. 1: Warszawa moich wspomnieñ 1935–1939, Przasnysz
1995, s. 345–346.



sto³ecznych „przewrotów”, zasadniczych „wymian” rutyny ¿ycia codziennego, za-
licza siê równie¿ reforma ustroju miasta sto³ecznego z lat dziewiêædziesi¹tych
i przeniesienie dzia³alnoœci w zakresie usuwania nieczystoœci w obszar wolnego
rynku. Obok miejskich przedsiêbiorstw pojawi³y siê „podmioty gospodarcze”,
prywatne firmy zajmuj¹ce siê transportem odpadów. Obs³uga warszawskich „sta-
rych œmieci”, neutralnych w siatce kategorii kulturowych, paradoksalnie zosta³a
podzielona i poddana regu³om konkurencji9.

W osobistym doœwiadczeniu pisz¹cego te s³owa druga „wielka zmiana”, zwi¹-
zana z prze³omem demokratycznym, zbieg³a siê z przeprowadzk¹. Nie tylko z jed-
nego miejsca zamieszkania do nowego, ale przede wszystkim z przeniesieniem
„od rzeczy do rzeczy”. Od „awarii” do „standardów” w lokalu w kamienicy wy-
budowanej w 1953 r. i wkomponowanej w zabudowê MDM-u (lokal by³ przedtem
zajmowany przez funkcjonariuszy konsulatu Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej). W „starym mieszkaniu” na Muranowie z ciasn¹ ubikacj¹ po³¹czon¹ z ³a-
zienk¹ korzysta³em jeszcze ze sp³uczki ciœnieniowej, „sp³uczki ze spustem”, obec-
nie w mieszkaniach warszawskich spotykanej sporadycznie. Sp³uczki ciœnieniowe
montowa³o siê bezpoœrednio na rurze doprowadzaj¹cej wodê z sieci do domowego
sedesu. Wymaga³y odpowiedniego, du¿ego ciœnienia wody w rurach, poniewa¿
by³y uruchamiane dŸwigni¹ otwieraj¹c¹ zawór. Otwarcie zaworu wywo³ywa³o
charakterystyczne wibracje instalacji i znaczny ha³as, dŸwiêki „Niagary”10. Toaleta
oddzielona od ³azienki pojawia³a siê w Warszawie w wybranych domach i na
wybranych osiedlach. Na Stegnach izolowano WC nawet w tych lokalach, których
mankamentem okazywa³a siê ciemna kuchnia, bêd¹ca efektem „racjonalizacji”
przestrzeni „na g³owê jednego mieszkañca”11.

W tym samym czasie, tj. do roku 1993, prababcia w mieszkaniu w przedwo-
jennej kamienicy na ulicy Bednarskiej u¿ywa³a wys³u¿onej sp³uczki typu „górno-
p³uk”. Prabacia urodzi³a siê na Starym Mieœcie w 1908 r., w pocz¹tkach sieci
wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. „Sp³uczka poci¹gana z ³añcuszkiem” zapad³a mi
w pamiêæ z powodu wspinaczek dziadka po d³ugiej drabinie „do p³ywaka”. W mie-
szkaniu maj¹cym ponad cztery metry wysokoœci zbiornik nabieraj¹cy wodê do sp³u-
kiwania miski klozetowej zawieszony zosta³ dwa metry nad posadzk¹. Zapa-
miêta³em tak¿e czêste wzywanie hydraulika „do dzwonu” – psuj¹cego siê za-
woru dzwonowego, i nieustanny szum wody sp³ywaj¹cej przez otwór przelewowy
rurk¹ p³ucz¹c¹, zabezpieczaj¹c¹ mieszkanie przed zalaniem. Mieszkanie mieœci³o
siê w domu przy ulicy, która w pocz¹tkach sto³ecznoœci Warszawy nazywa³a siê
Gnojow¹.

Ulica Gnojowa, jak pisze historyk warszawskiej architektury, Jan Zieliñski,
by³a najwa¿niejsz¹ arteri¹ biegn¹c¹ z Traktu Królewskiego ku Wiœle12. Jan Sta-
nis³aw Bystroñ podaje za ksiêgami z XVII w., ¿e sw¹ nazwê ulica zawdziêcza³a
praktyce „spêdzania” w dó³ skarpy wszystkich odpadów: fekaliów i œmieci. By³a

5. WARSZAWA PO KATASTROFACH. KONTEKSTY „ERY DOLNOP£UKA” 375

9
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12 Jaros³aw Zieliñski, Ulica Bednarska, Warszawa 1997, s. 8.



to wiêc „ulica na gnojach”. Skarpê, na której zwa³owano warszawskie œmieci,
zamiatano dopiero przed przejœciem procesji póŸn¹ wiosn¹:

[...] mieszkañcy ulicy le¿¹cej przy konwencie panien zakonnych Karmelitanek, pro-
wadz¹cej ku Wiœle, ulicê tê „gnojami i œmieciami tak zarzucili, ¿e ni¹ do mostu i nazad
przyjechaæ niepodobna.

Pod rokiem 1699 zapisano znów w kronice miejskiej, ¿e „ulica Gnojowa (ta¿
w³aœnie Bednarska) na uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a po raz pierwszy zosta³a uprz¹t-
niêta”13. Procesji w dzieñ Bo¿ego Cia³a prababcia przypatrywa³a siê, zawsze stoj¹c
u wylotu Bednarskiej na przeciwko szaletu, który z prze³omu lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych zapamiêta³em jako nieczynny14. Natomiast zabytkowy Dom
£aziebny nad Wis³¹, w dolnym odcinku ulicy, po drugiej wojnie œwiatowej zosta³
odrestaurowany, ale przekazany na inne cele. „Nadwiœlañska ³azienka” nie zosta³a
wpisana przez projektantów w „program us³ugowy” Mariensztatu.

W mieszkaniu u prababci na Bednarskiej nie by³o ³azienki. Po wojnie wielo-
pokojowy, zajmuj¹cy ca³¹ kondygnacjê lokal zosta³ rozkwaterowany. Przedwojenny
„salon k¹pielowy” znalaz³ siê za zamurowanymi drzwiami, w czêœci przyznanej
obywatelowi zas³u¿onemu dla budowy „nowego porz¹dku” w mieœcie i kraju.
Dlatego te¿ rodzina „chodzi³a do k¹pieli” na Krakowskie Przedmieœcie – do jednej
z miejskich ³aŸni w kamienicy „Pod Messalk¹”. Varsavianista wylicza:

W siedmiu dzia³aj¹cych w roku 1975 ³aŸniach miejskich znajdowa³o siê 48 wanien
i 52 natryski. Do roku 1967 funkcjonowa³o jeszcze szeœæ k¹pielisk sanitarnych ze stale
malej¹c¹ frekwencj¹15.

Jednak zaraz po moim urodzeniu (w 1979 r.) i z nadejœciem schy³ku Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej publiczne ³aziennictwo zakoñczy³o „sw¹ s³u¿bê w œwiad-
czeniu us³ug higienicznych, to znaczy zwyk³ych k¹pieli”, takich, z jakich, w opinii
Gajewskiego, wiêkszoœæ mieszkañców Warszawy korzysta³a w latach siedemdzie-
si¹tych we w³asnym mieszkaniu.

Stopniowa likwidacja wanien, do których „wchodzi³o siê z ulicy”, oznaczaj¹ca
powojenn¹ „stabilizacjê” w wielkomiejskiej kulturze sanitarnej, i rozkwit „ery
dolnop³uka” wraz z wkroczeniem sp³uczek podtynkowych i ekskluzywnych serii
misek klozetowych ze stali nierdzewnej wyznaczaj¹ w pewnym przybli¿eniu dwa
przedzia³y czasowe przyjête w niniejszej czêœci ksi¹¿ki. Pierwszy, PRL-owski, je-
dynie w³¹czam w kontekst poznawczy, w drugim zaœ przedziale, wspó³czesnym,
umieszczam rekonesanse badawcze (wykonane na samym pocz¹tku XXI w.).
Rozdzia³y zawieraj¹ce studia z historii kultury, czyli czêœæ drug¹ ksi¹¿ki, mo¿na
postrzegaæ jako historyczn¹ „narratywizacjê” trzech prezentowanych w rozdziale
szóstym rozpoznañ antropologicznych.

W rozdziale pi¹tym przedstawienie faktograficznego t³a dwudziestowiecznych
losów „cywilizacji wodoci¹gu”, obejmuj¹ce zarówno historiê miasta, jak dzieje
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polityczne i spo³eczne, dzieli siê na dwie czêœci – dwa szkice materia³owe czy
„konspekty”. Pierwszy dotyczy Warszawy zniweczonej przez drug¹ wojnê œwiato-
w¹ i odbudowywanej przez architektów ustroju komunistycznego. Domyœlnie
odnosi siê do spo³ecznoœci, której byt duchowy musia³ ponownie oderwaæ siê od
poddanego rozmaitym ograniczeniom bytu fizycznego. Zarazem „duch” ten nie
poniecha³ codziennego uobecniania siê w „reformowanej”, narzucanej siatce kate-
gorii kulturowych. Drugi zaœ ze szkiców nawi¹zuje, je¿eli wolno tak powiedzieæ,
do stolicy „odbudowywanej” z dziedzictwa „demokracji robotniczej”, „metropo-
lii” ucz¹cej siê zastêpowaæ historyczne determinanty cywilizacyjnego rozwoju
wzglêdami praktycznymi, i do spo³eczeñstwa powoli zmierzaj¹cego do „niskich
klasyfikacji”. By³oby to wiêc spo³eczeñstwo „ch³odne wobec tematu wtórnego
u¿ycia materii odpadowej”16.

W naukach humanistycznych podobnie jak w obyczajowej i politologicznej
eseistyce rzeczywistoœæ PRL-u coraz czêœciej rozpatruje siê w oderwaniu od mar-
tyrologii i symboli. W ramach „kultury repetycji” PRL staje siê „kultowy” i „kon-
kretny”, „pomieszczony w kolekcjach”. Œwiadczy o tym m.in. tytu³ zbioru „wspo-
mnieniowych reporta¿y” Wojciecha Dudy17. Mo¿na tam znaleŸæ tekst Jak Lejek
rozpêta³ wojnê œwiatow¹ o nieznoœnym psie, który w popularnym serialu telewizyj-
nym Wojna Domowa, mocz¹c „Kulturê” (warszawsk¹!) na pod³odze w kuchni,
przyczyni³ siê do zakoñczenia zdjêæ do nastêpnych odcinków. Tego rodzaju brud
mia³ w tamtym czasie znaczenie i si³ê sprawcz¹. PRL ma ju¿ swoich muzealników
(muzea wirtualne i realne) i historiografów18. Pozostawiam im sporz¹dzanie do-
k³adnych opisów anarchizacji i niespójnoœci ówczesnego ¿ycia spo³ecznego. S¹dzê,
¿e temat ten z pewnoœci¹ zostanie w najbli¿szych latach wyzyskany. Dlatego te¿
w tym rozdziale ograniczê siê do naœwietlenia kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Warszawy w drugiej po³owie XX w. i odnotowania podstawowego
procesu socjalno-demograficznego.

Za wspomnieniami Henryka Janczewskiego (najpierw g³ównego in¿yniera
miejskiego, a od stycznia 1959 r. dyrektora Wydzia³u In¿ynierii Miejskiej i Gos-
podarki Wodnej) i gawêdami Lecha Chmielewskiego sygnalizujê zmiany w zarz¹-
dzaniu wodoci¹gami i kanalizacj¹. Stosunkowo du¿o uwagi poœwiêcam upadkowi
„starego porz¹dku” w Miejskim Przedsiêbiorstwie Oczyszczania (MPO), drobiaz-
gowo relacjonowanemu przez Tadeusza Nosarzewskiego. Uzna³em, ¿e jest to
przyk³ad niezwykle instruktywny. Analiza zapisków kronikarza MPO ujawnia
wprawdzie zjawiska („procedery”) przewidywalne, choæby takie jak pijatyki w ba-
zach, „boki” i „lewizny”, negatywnie odbijaj¹ce siê na jakoœci oczyszczania miasta,
lecz uchwycone przez czynnego uczestnika „tamtej” rzeczywistoœci s¹ one niezwy-
kle sugestywne. Próbê okreœlenia „niedawnego teraz” w kulturze sanitarnej War-
szawy uzupe³nia opis lokalny œródmiejskiego podwórza wraz z kilkoma general-
nymi uwagami dotycz¹cymi „wielkiej zmiany” w „kapitalizmie bez kapita³u”.
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Przedmieœcia w centrum

W okresie powojennym – przed rokiem 1989 – w ramach planowania, rozwoju
i odbudowy stolicy powiêkszano jej obszar trzykrotnie: w 1951, 1957 i 1977 r.
W granicach miasta znalaz³o siê kilkadziesi¹t „odrêbnych jednostek osadniczych”,
wspó³tworz¹cych poprzednio przedmieœcia jeszcze za rz¹dów Stefana Starzyñ-
skiego ca³kowicie siê ró¿ni¹ce pod wzglêdem cywilizacyjnym (urbanizacyjnym) od
oœrodka miejskiego. Wch³oniêcie tych terytoriów, „niepiêknych dzielnic”, nie na-
strêcza³o urzêdnikom Biura Odbudowy Stolicy trudnoœci. Instytucja powo³ana do
istnienia zaraz po zajêciu Warszawy przez Armiê Czerwon¹ (w styczniu 1945 r.)
wyda³a dekret o komunalizacji gruntów na obszarze miasta. Podczas gdy „komi-
sarz” Starzyñski boryka³ siê z wyw³aszczaniem w³aœcicieli za adekwatn¹ rekom-
pensat¹ w postaci obligacji d³ugoterminowych, biuro koordynuj¹ce odbudowê
Warszawy ze zniszczeñ wojennych postanowi³o upañstwowiæ ca³¹ powierzchniê
miasta19. Takie „wyzwolenie” wbrew temu, co nauki o kulturze maj¹ pozytywnego
do przekazania o „kryzysie w kosmologii” i jego odpowiednikach w zracjonalizo-
wanym œwiecie, nie doprowadzi³o do odbudowy rzeczywistoœci sprzed „paro-
ksyzmu”20.

Przejêcie przez pañstwo gruntów warszawskich na w³asnoœæ dla architektów
i in¿ynierów znaczy³o woln¹ rêkê w realizowaniu planów zabudowy stolicy. Kon-
cepcje urbanistów nie musia³y odt¹d liczyæ siê z ograniczeniami wynikaj¹cymi
z przestrzegania praw maj¹tkowych. Biuro Obudowy Stolicy, abstrahuj¹c od „do-
spo³ecznej” propagandy, nie tyle zwa¿a³o na „klimat ekologiczny” miasta i spo-
³eczne koszty jego przekszta³cania, ile na zyski w wymiarze „produkcyjnym”.
W pewien sposób Warszawa powojenna sta³a siê „w³asnoœci¹” urbanistów, co
zbieg³o siê z diametraln¹ zmian¹ socjaln¹ i demograficzn¹. Do restytuowanego
miasta „nap³ynêli nowi mieszkañcy, czêsto nie posiadaj¹cy sta¿u miejskiego mie-
szkañcy wsi”, którzy wobec wyniszczenia rdzennych mieszkañców stolicy, wiêc
likwidacji przedwojennej bur¿uazji i drobnomieszczañstwa, warstw przed wojn¹
stopniowo przyjmuj¹cych nowe wzory oczyszczania, stali siê dominuj¹c¹ kategori¹
ludnoœci Warszawy21. Innymi s³owy, „socjalny” charakter miasta zmienili ludzie
pozbawieni tradycji „cywilizacji wodoci¹gu”. W miejscach, z których przybywali
„ch³oporobotnicy”, panowa³y najczêœciej mizerne warunki mieszkaniowe, odpo-
wiadaj¹ce opisom ludzkiej nêdzy z reporta¿y publikowanych przed wybuchem
wojny w prasie lewicowej.

Wielu spoœród nowych lokatorów dopiero w „mieœcie socjalistycznym”, jak
potwierdzaj¹ socjologowie, „zetknê³o siê po raz pierwszy z piecem gazowym,
klozetem czy wind¹”22. Wyrzucaj¹c œmieci przez okna z wysokich piêter bloków,
nie tyle nawet usi³owali przywróciæ Warszawie przedwojenne „przedmiejskie”
rynsztoki, ile na osiedlach pod traktami pieszo-jezdnymi tworzyæ gospodarskie
„komposty”. Maj¹cy zas³ugi dla odbudowy Warszawy towarzysz Micha³ KuŸnar
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z powieœci Obywatele Kazimierza Brandysa nie potrafi wyzbyæ siê przyzwyczajenia
do mycia siê w kuchni, nawyku czêœciowej ablucji w balii. Zamiast korzystaæ ze
„zdemokratyzowanych” instalacji komunalnych w nowym budynku z upodoba-
niem „op³ukuje siê” wod¹ ze zwyk³ej miski23. W tej samej ksi¹¿ce jest te¿ mowa
o tym, jak inny obywatel, Pawe³ Czy¿ „zacz¹³ siê szybko rozbieraæ”, a potem
„zasn¹³ jak kamieñ, ledwie przy³o¿ywszy g³owê do poduszki”, obok tego frag-
mentu w egzemplarzu, który wypo¿yczy³em z Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, nieznany czytelnik zanotowa³ o³ówkiem na marginesie: „zapomnia³ siê
umyæ”. „Prze³omowym momentem dla spraw kanalizacji”, co podkreœla Janczew-
ski w swojej monografii, by³a przyjêta przez Radê Pañstwa w 1948 r. uchwa³a
przyznaj¹ca specjalne fundusze na przy³¹czanie do zastanego systemu kanalizacyj-
nego domów „drugorzêdnych”, niemaj¹cych wczeœniej klozetu ze sp³uczk¹24.

Wojenne wyniszczenie dotknê³o zasadniczo mieszkañców dawnego œródmieœ-
cia, którzy zajmowali lokale ze s³u¿bówk¹ i toalet¹. Po wojnie lud móg³ wiêc wkra-
czaæ do pró¿nego centrum, wnosz¹c na pryncypalne ulice swoje rustykalne „porz¹d-
ki”. Choæ tzw. socrealizm w dziejach powojennej Warszawy stanowi³ ledwie mo-
ment, to jednak podjêta wówczas decyzja o „odwróceniu siê od Wis³y” i rezygnacji
ze zwartoœci zabudowy przestrzennej, decyzja o rozbiciu tkanki miejskiej, wywar³a
trwa³e skutki. Zablokowa³a bowiem mo¿liwoœæ innego rodzaju „wype³nienia”
centrum ani¿eli z partyjno-robotnicz¹ agor¹ (Placem Defilad) i Pa³acem Kultury
jako œrodkiem „nowego miasta”. Podstawowym sk³adnikiem Warszawy uczyniono
osiedla, „blokowisko” z luŸn¹ zabudow¹, podczas gdy centrum zastrze¿ono dla
urzêdników i przedsiêbiorstw pañstwowych. Osiedla wyrasta³y, jak mawiano, „w po-
lu”. Z awansem na budowniczego towarzysz KuŸnar z powieœci Brandysa otrzy-
muje zadanie powa¿nie „przekraczaj¹ce plan”, obejmuj¹ce „ogrom zamiarów”:

– Chcieliœmy ci powierzyæ wa¿ny odcinek budownictwa – mówi³ Rusin z powa¿nym na-
ciskiem. To jest du¿a robota, przekraczaj¹ca Plan Szeœcioletni. Musia³eœ o niej s³yszeæ.
Szybkim ruchem roz³o¿y³ na biurku wielki, szeleszcz¹cy prostok¹t papieru, przyg³adzi³
go rêkami i KuŸnar zobaczy³ wtedy po raz pierwszy osiedle Nowa Praga III.
Rusin zacz¹³ mu poœpiesznie t³umaczyæ, o co chodzi. Lataj¹c palcem po planie, a drug¹
rêk¹ skubi¹c w podnieceniu grzywkê, objaœnia³, ile ju¿ zrobili, co trzeba jeszcze zrobiæ
do stycznia i ¿e to wszystko by³o ma³o, za ma³o, prawie nic – w porównaniu z ogromem
zamiarów.
– To s¹ lata, Micha³! – t³umaczy³ zach³ystuj¹cym siê szeptem. – Zobacz no: ca³y ten
teren na po³udniowy wschód nie tkniêty... Budowê trzeba pchn¹æ w tê stronê, tu ona
musi siê klinem wer¿n¹æ. A wiesz, co to za teren? Pola dzisiaj tam le¿¹! Pola! Ziemia!
Budowa musi stamt¹d krowy i kozy przepêdziæ. A ona nie ma si³25.

Za kompetencjê we „wrzynaniu siê klinami” betonu starcza³a legitymacja
partyjna i zadeklarowana „solidarnoœæ z klas¹ robotnicz¹”:

– Ja tobie mówiê: przyjmij tê robotê, dasz rady.
– Genera³em mnie lepiej mianujcie, ja siê na tym tak samo znam.
– Na ludziach siê znasz. Partia ci pomo¿e, KuŸnar. Z pocz¹tku bêdzie trudno, a potem
siê nauczysz.
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– A jak siê nie nauczê?! – hukn¹³ KuŸnar. – To co? Co ja w ogóle jestem: dawny koŸlarz!
A potem pod sznur umia³em sadziæ! No i co? Jak wam zamiast osiedla same klozety
wybudujê, to na mnie przecie bêdzie, nie?26

W Obywatelach, branych tutaj przeze mnie za Ÿród³o wyraziste, wiêc w pew-
nym sensie tak¿e reprezentatywne, stawianie klozetów czy „wykañczanie urz¹-
dzeñ sanitarnych” wydaje siê ca³kiem prost¹ spraw¹ w porównaniu ze wzno-
szeniem osiedli. W czasach, gdy warkot betoniarek i koparek „przepêdza³ krowy”,
myœlenie o „przestrzeniach wymiany”, du¿ych centrach handlu i rozrywki, odpo-
wiednikach dzisiejszych „galerii” handlowych, by³oby uznane za polityczne wy-
paczenie. Z kolei w trudnej do pojêcia urbanizacyjnej gorliwoœci zas³aniano oca-
la³e zabytki i budowle sakralne. In¿ynier Janczewski przyznaje:

W niezrozumia³y sposób zosta³ szczelnie obudowany budynkami mieszkalnymi koœció³
ewangelicko-reformowany, wzniesiony w XIX wieku przez architekta Adolfa Loewe
w neogotyku angielskim [...].
Przy projektowaniu zabudowy otoczenia Pa³acu Kultury i Nauki w roku 1953 by³em
œwiadkiem dyskusji, w której bra³o udzia³ kilkudziesiêciu wybitnych specjalistów. Dys-
kutowana by³a sprawa zabudowy pó³nocnej œciany ulicy Œwiêtokrzyskiej. Generalny
projektant Pa³acu, akademik, profesor L.N. ¯ukow proponowa³ odkrycie i wyekspono-
wanie absydy koœcio³a Wszystkich Œwiêtych, dzie³a zrealizowanego w latach 1861–1883
przez znakomitego architekta warszawskiego Henryka Marconiego. Sta³o siê jednak
inaczej! Monumentalna sylweta koœcio³a Wszystkich Œwiêtych zosta³a zas³oniêta wyso-
k¹ pierzej¹ d³ugiego budynku mieszkalnego27.

Dojmuj¹cy nie³ad w przestrzeni miejskiej Warszawy jest wiêc efektem „dzie³a
odbudowy”, tym dziwniejszego, ¿e niektórych z za³o¿eñ takiego planowania nie
pochwalali budowniczowie ze Zwi¹zku Radzieckiego.

Za to na „peryferiach” Warszawa „rozpycha³a siê” œmia³o i szeroko. Rozci¹ga³a
siê równie¿ tam, gdzie przed wojn¹ koñczy³a siê niska, podmiejska zabudowa b¹dŸ
naturalne w³aœciwoœci terenu zdawa³y siê uniemo¿liwiaæ takie „cywilizowanie”,
tak jak na podmok³ych ³¹kach nad Wis³¹. Na Czerniakowie specjalnie wbijano pale
w grunt, ¿eby ziemia utrzyma³a ciê¿ar olbrzymich „wielkomiejskich” fundamen-
tów. O zabudowie „szczerego pola” pod osiedla na Domaniewskiej pisa³ Lech
Chmielewski w po³owie lat osiemdziesi¹tych:

Cz³owiek czuje siê jakby w centrum miasta, a przecie¿ w dalszym ci¹gu jest to przed-
mieœcie. Mo¿e kiedyœ, gdy dotrze tu metro, a na miejscu dawnego Dworca Po³udnio-
wego powstanie planowane centrum dzielnicowe, wra¿enie to bêdzie bardziej zgodne
z rzeczywistoœci¹. Ale – na razie stoj¹ osiedla, typowe sypialnie, z których ka¿dego
ranka t³umy wyruszaj¹ na pó³noc, do miasta, do pracy. Tylko niewielka czêœæ zatrudnio-
na jest w pobliskich fabrykach S³u¿ewca28.

Autor gawêd o nowej Warszawie wiele razy zwraca uwagê na generalne
zaburzenia porz¹dku przestrzennego i w³asnego poczucia „miejskoœci”. Oto z Mo-
kotowa jeŸdzi siê „do miasta”, lecz na Woli dziwi istnienie profesjonalnego teatru.
Ulica Skierniewicka, jak podpowiada³a intuicja „starego Warszawiaka”, powinna
przynale¿eæ „krañcom”, nie zaœ otwieraæ wiele „nowoczesnych osiedli”.
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Kompleksowe fiasko

Pe³n¹ renowacjê zniszczonych w czasie powstania warszawskiego filtrów pospiesz-
nych ukoñczono latem 1949 r.29 Dla przedwojennych pracowników wodoci¹gów
i kanalizacji, jeœli wierzyæ relacjom Henryka Janczewskiego, wielkomiejska „cy-
wilizacja wodoci¹gu” wydawa³a siê czymœ niezbywalnym i priorytetowym. Ju¿
w obozie pod Pruszkowem snuli szczegó³owe plany dotycz¹ce powrotu do pracy
i wprawiania kolejno w ruch urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych Warszawê:

Bêd¹c w Piastowie dyskutowaliœmy nad programem zaopatrzenia stolicy w wodê i uru-
chamianiem poszczególnych urz¹dzeñ Stacji. W pierwszej kolejnoœci przewidywaliœmy
usprawnienie w³asnych studzien artezyjskich znajduj¹cych siê w niektórych szpitalach
na terenie miasta, w drugiej uruchomienie filtrów powolnych, kot³owni i pomp paro-
wych, w trzeciej elektrycznych zespo³ów pompowych, a w czwartej uruchomienie fil-
trów poœpiesznych. Opracowany przez nas wstêpny program by³ ju¿ w lutym akcepto-
wany przez w³adze zwierzchnie i stanowi³ podstawê do dzia³ania30.

Systematycznie, bez „szturmowszczyzny” usuwano zniszczenia infrastruktury.
Pracowano z dok³adnoœci¹ i dawnym pietyzmem, dbaj¹c, aby utrzymaæ siê w ustalo-
nych terminach31. Techniczne, rzeczowe oparcie w „mieœcie podziemnym” sprzed
1939 r. by³o doœæ mocne. Warszawa w podziemiu przetrwa³a nie tylko mentalnie.

Podobnie do kadry wodoci¹gów i kanalizacji zachowali siê równie¿ mieszkañ-
cy „rzeczpospolitej spó³dzielczej” na ¯oliborzu. Samodzielnie uruchomili „ruro-
ci¹gi”, przyst¹pili do rekonstruowania wspólnych, „komunalnych” sieci:

Po wyzwoleniu na ¯oliborz trafili od razu pierwsi cz³onkowie i dzia³acze WSM. Osiedle
by³o zniszczone w ponad 50 procentach. Zabrano siê zaraz do roboty. Studnia przy
kot³owni zaopatrywa³a w wodê ca³y ¯oliborz. Uruchomiono ruroci¹gi na podwórkach
kolonii. Niebawem zaœwieci³o siê œwiat³o, pop³ynê³a woda z kranów, pod kuchenkami
zap³on¹³ gaz32.

Do Filtrów Warszawskich razem z in¿ynierami sanitarnymi mieli powróciæ
ogrodnicy. Wolno by s¹dziæ, ¿e wobec trudu przywrócenia normalnego funkcjo-
nowania sieci kwestia pielêgnacji drzew czy odbudowy rabatek kwiatowych z ró¿,
tulipanów, pelargonii i ozdobnych krzewów powinna zejœæ na boczny plan. Zw³asz-
cza ¿e nowym zwierzchnikom ukwiecanie Filtrów mog³o siê kojarzyæ ze „zbyt-
kiem”, inicjatyw¹ sanacyjnego komisarza Stefana Starzyñskiego. Wszak kwiaty
upodabnia³y „obiekt higieniczno-sanitarny” do miejskiego parku w okresie reali-
zacji programu „Warszawy w kwiatach”. Tak siê jednak nie sta³o, roœlinnoœæ od-
tworzono tu¿ po wyzwoleniu. Utrwalone przed wojn¹ w œrodowisku in¿ynierów
sanitarnych pojêcia „stanu higienicznego i czystoœci” zak³ada³y, ¿e „strona este-
tyczna i zieleñ” stanowi¹ elementy dzia³alnoœci zak³adu nie mniej wa¿ne od tech-
nologii i urz¹dzeñ technicznych, gdy¿ oddzia³uj¹ na jego postrzeganie wœród pra-
cowników i mieszkañców miasta33.
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Katastrofa uwidoczni³a siê w Filtrach na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Od
tego czasu liczy siê fasadowoœæ i pozory rozwoju, a trwa³e, „niewidoczne podsta-
wy” ulegaj¹ zaniedbaniu. Innowacje coraz czêœciej koñcz¹ siê fiaskiem. Moder-
nizacja „cywilizacji wodoci¹gu” stopniowo „spada z planu”. Po przekszta³ceniu
dawnego pionu technicznego administracji miejskiej w pañstwowe przedsiêbior-
stwo u¿ytecznoœci publicznej i utworzeniu Miejskiego Zarz¹du Przedsiêbiorstw
i Urz¹dzeñ Komunalnych, kontrolowanego przez Radê Narodow¹ (zastêpuj¹c¹
zwi¹zki samorz¹du terytorialnego), nast¹pi³o odejœcie z obs³ugi wodoci¹gów i ka-
nalizacji przedwojennych specjalistów. Kadry zosta³y uszczuplone o wykwalifiko-
wany personel in¿ynierski. Tote¿ „cywilizacja wodoci¹gu” straci³a wsparcie ze
strony naukowców i uczelni technicznych. Miêdzy innymi z tej to w³aœnie przy-
czyny wodoci¹g Praski przyst¹pi³ do pracy po budowie trwaj¹cej a¿ dwanaœcie lat,
dopiero w 1964 r.34

W okresie Polski Ludowej zacz¹³ siê zaznaczaæ brak kompleksowej koordynacji
miêdzy poszczególnymi biurami projektowymi, stanowi¹cy przeszkodê w two-
rzeniu spójnych koncepcyjnie projektów z zakresu in¿ynierii Warszawy. „Plano-
wanie miasta” prowadzi³o do odwrotnoœci idei socjalistycznego „porz¹dku”: chao-
su, marnotrawstwa œrodków finansowych i „prac studialnych”. Ca³oœciowoœæ, „kom-
pleksowoœæ” projektów wed³ug za³o¿eñ mia³a polegaæ na dostosowaniu organiza-
cji ró¿nych dziedzin ¿ycia miejskiego (na przyk³ad: komunikacji drogowej i trans-
portu publicznego, zaopatrzenia w energiê, zieleni) do przedwojennych sieci pod-
ziemnych. Przy próbach wdro¿enia planów w ¿ycie okazywa³o siê jednak, ¿e
niektóre z projektów nawzajem siê wykluczaj¹. Sytuacji tej nie potrafi³a zaradziæ
rozrastaj¹ca siê struktura urzêdnicza, w tym „piramida” urzêdów inwestorskich.
Wspomnienia Henryka Janczewskiego znakomicie ujmuj¹ sekwencje nazw reor-
ganizowanych i dublowanych instytucji „nadzoru technicznego”35.

Pod koniec lat szeœædziesi¹tych wskutek przed³u¿aj¹cego siê braku oczysz-
czalni œcieków uzupe³niaj¹cej Lindleyowsk¹ sieæ wodoci¹gowo-kanalizacyjn¹ uwy-
datnia siê zanieczyszczenie Wis³y fekaliami. Przez miasto p³ynie „rzeka z nie-
czystoœci”, po trosze czyni¹c zadoœæ dawnym, dziewiêtnastowiecznym krytykom
urbanizacji. Zak³ady przemys³owe odprowadzaj¹ swoje nieczystoœci bezpoœrednio
do sto³ecznych cieków. Potok S³u¿ewiecki, który mia³ byæ g³ówn¹ ozdob¹ terenów
rekreacyjnych dla osiedla S³u¿ew nad Dolink¹, zamieni³ siê w biegn¹cy pod okna-
mi mieszkañ ch³oporobotników otwarty kana³ œciekowy, nazywany odpowiednio
do charakterystycznego zabarwienia i zapachu „Smródk¹”. Tak¹ te¿ nazw¹ po-
s³ugiwa³y siê dzieci z bloku przy ulicy Batuty, w którym czêsto bywa³em w od-
wiedzinach u znajomych w latach osiemdziesi¹tych.

„Ba³agan na budowach” i „kryzysy w budownictwie” skutkowa³y na przyk³ad
tym, ¿e gotowe ju¿ domy miesi¹cami czeka³y na pod³¹czenie do kanalizacji czy
wodoci¹gów, tak by³o m.in. na Dolnym Mokotowie36. Budowlañcy pope³niali fu-
szerki, przeszkadzali sobie nawzajem w dotrzymywaniu terminów. Kanalizacja
jako niereprezentacyjna czêœæ inwestycji by³a przewa¿nie spychana na margines
harmonogramów. Wyj¹tki w tym wzglêdzie urasta³y do rangi chwalonych pub-
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licznie ewenementów, tak jak mia³o to miejsce w przypadku budowy osiedla
mieszkaniowego na Goc³awiu:

W 1977 r. przyst¹piono do budowy kana³ów, zak³adania ruroci¹gów, czyli mówi¹c
jêzykiem budowlañców – uzbrajania terenu. By³ to rzadko spotykany przypadek w war-
szawskim budownictwie, by prace te – zgodnie zreszt¹ ze zdrowym rozs¹dkiem –
wyprzedza³y wkroczenie ekip stawiaj¹cych domy. Zazwyczaj jedni kopi¹ do³y, drudzy
ju¿ buduj¹, i przeszkadzaj¹ sobie nawzajem. Tym razem by³ porz¹dek. Pierwsi lokatorzy
wprowadzili siê wiosn¹ 1979 r. By³o to w czêœci zwanej Orlikiem37.

Koronnym przyk³adem zaniedbywania „cywilizacji wodoci¹gu”, oprócz przez
lata zalewanych domków jednorodzinnych na niby ekskluzywnym osiedlu na
Grotach, s¹ „mrowiskowce” Za ¯elazn¹ Bram¹. Wkrótce po oddaniu do u¿ytku
zas³ynê³y wœród mieszkañców Warszawy regularnymi „powodziami ekskremen-
tów”. Cywilizacyjna katastrofa dosiêga³a ka¿dego lokatora z osobna, gdy niedro¿-
ne „tunele podziemne” jakby otwiera³y siê w prywatnym klozecie (nie tylko na
pierwszym piêtrze). Jak w latach osiemdziesi¹tych uj¹³ to Lech Chmielewski:

By³y k³opoty z wod¹, i to nie tylko z ciep³¹. Nawet kanalizacja dzia³a³a wadliwie i czêsto
nieczystoœci zamiast lecieæ rurami do kana³ów ni st¹d, ni zow¹d wylewa³y siê przez
muszle klozetowe na pod³ogi ³azienek. Pierwsze kilka lat ¿ycia w nowym osiedlu by³o
koszmarem. A dzisiaj? Wiêkszoœæ tych usterek zosta³a usuniêta. Œciany dodatkowo,
olbrzymim kosztem, otynkowano, rury wymieniono, ale... mieszkania nadal s¹ niedogrza-
ne, a awarie zdarzaj¹ siê czêœciej ni¿ w innych osiedlach. W Œródmiejskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, która jest w³aœcicielem tego osiedla, olbrzymia wiêkszoœæ podañ o zamia-
nê mieszkañ pochodzi w³aœnie od lokatorów ¯elaznej Bramy. O czymœ to œwiadczy...38

Na sprawnoœæ instalacji sanitarnych nie narzekano tam, gdzie istnia³a ci¹g³oœæ
z przedwojennym œwiatem rzeczy czyszcz¹cych lub ruchem spó³dzielczym. Jak na
Rakowcu, gdzie, wed³ug Chmielewskiego, wiêkszy porz¹dek nale¿y wyt³umaczyæ
„zamieszkiwaniem tu starych dzia³aczy WSM”, którzy w sobie tylko wiadomy
sposób potrafili pozytywnie wp³yn¹æ na s¹siadów39. Na Mokotowie w rejonie ulic
Wiktorskiej, Madaliñskiego i alei Niepodleg³oœci przyczynê niskiego wspó³czyn-
nika codziennych awarii upatrywano w niezawodnoœci przedwojennych urz¹dzeñ,
opieraj¹cych siê skutkom zanieczyszczenia Wis³y i chlorowania wody konsump-
cyjnej, podwy¿szonego wspó³czynnika PH:

Cicho tu i spokojnie, a bujne drzewa ozdabiaj¹ ubogi wystrój domów. W spó³dzielni
„Mokotów”, która teraz administruje tym osiedlem, mówi¹, ¿e maj¹ tu najmniej awarii
instalacji, mimo ¿e jest ona znacznie starsza i bardziej wys³u¿ona od tej za³o¿onej
w nowych blokach. T³umacz¹ to tym, ¿e dawniej woda nie by³a tak zanieczyszczona,
nie mia³a odczynu kwaœnego, który powoduje korozjê, natomiast w rurach osadza³ siê
kamieñ, dodatkowo je wzmacniaj¹cy i chroni¹cy. No i co tu du¿o mówiæ – rury by³y
lepsze. Podobnie jak i pozosta³e materia³y u¿ywane do budowy40.

Chmielewski w swojej gawêdzie podkreœla ogólnodostêpnoœæ zautomatyzo-
wanych pralni publicznych: i funkcjonuj¹cych w ramach pañstwowego przedsiê-
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biorstwa, i uspo³ecznionych, choæby spó³dzielni „Alba” i „Zjednoczenie”. Nie ule-
ga dlañ kwestii, ¿e gdy w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych dosz³o do awarii
w „Gigancie”, wówczas najwiêkszego i jednego z nielicznych w stolicy takich punk-
tów us³ugowych, „martwi³a siê po³owa warszawianek”41.

Niemniej jednak – mimo wszelkich niedoskona³oœci w zarz¹dzaniu powojenn¹
gospodark¹ – od po³owy lat czterdziestych do po³owy lat siedemdziesi¹tych d³u-
goœæ sieci wodoci¹gowej wzros³a w Warszawie czterokrotnie (od ponad 350 ki-
lometrów w 1945 r. do blisko 1500 kilometrów w roku 1975), a d³ugoœæ miej-
skich instalacji kanalizacyjnych – blisko trzykrotnie (od 357 kilometrów do
1028 km)42. W 1970 r. trzy czwarte mieszkañ w stolicy by³o wyposa¿onych w ³az-
ienkê. Wewnêtrzna, nadana przed przewrotem kulturalnym dynamika rozwoju
„cywilizacji wodoci¹gu” wytrzyma³a kolejne kryzysy polityczne, ekonomiczne i tech-
niczne43.

Przybrane œmieciarki

Zajmuj¹cy siê usuwaniem nieczystoœci sta³ych Zak³ad Oczyszczania Miasta (ZOM)
w now¹ epokê wszed³ ze sprzêtem z radzieckiego demobilu i dwudziestoma czte-
roma œmieciarkami marki Renault, ofiarowanymi w 1945 r. przez francusk¹ po-
loniê:

Pierwsza zorganizowana grupa powojennego Zak³adu Oczyszczania Miasta z siedzib¹
przy ul. Radzymiñskiej 7 liczy³a oko³o 40 osób, a tabor sk³ada³ siê z 4 samochodów
otrzymanych z demobilu ZSRR i 2 par koni. Pracê rozpoczêto od eskhumacji zw³ok,
porz¹dkowania miasta i usuwania gruzów. Równoczeœnie rozpoczêto wywóz nieczys-
toœci z nielicznych pojedynczych posesji. Pierwsze zapisy z 1947 r. œwiadcz¹ o ¿ywot-
noœci i rozwoju przedsiêbiorstwa. W 1951 r. ZOM otrzyma³ nazwê Miejskie Przedsiê-
biorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie. Dynamiczny rozwój Przedsiêbiorstwa da-
tuje siê jednak dopiero w koñcu 1969 r.44

Jakie zmiany nast¹pi³y w ZOM-ie po zmianie nazwy, reorganizacji i nastaniu,
jak to okreœlono w cytowanym sprawozdaniu, okresu „dynamicznego rozwoju”,
przedstawiê, odwo³uj¹c siê do zapisków Tadeusza Nosarzewskiego. Ze wzglêdu
na szczególne cechy tekstu „Kroniki MPO”, które objaœni³em wczeœniej, niemo¿-
liwe jest datowanie przywo³ywanych faktów. Ale nie sposób poczytywaæ tu tego
za merytoryczne obci¹¿enie. Zapiski Nosarzewskiego odczytujê bowiem jak obraz
kultury czy wrêcz relacjê z wnêtrza „kultury obcej”45.

Oto w drugiej po³owie XX w. pora „wielkiego oczyszczania” stolicy, general-
nego zmywania i sprz¹tania ulic (œródmiejskich, „g³ównych ulic”), zosta³a na
poziomie propagandowym przesuniêta z Wielkiego Tygodnia na dni poprzedza-
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j¹ce Dzieñ Pracy, pañstwowe œwiêto z pochodem pierwszomajowym jako central-
nym wydarzeniem. „Wielkanoc” w powojennej Warszawie przypada³a wiêc na
ostatni tydzieñ kwietnia, w terminie nieruchomym. Przeto ch³oporobotnikowi
stolica „zada³a” wyrzeczenie siê obowi¹zuj¹cej w kulturze tradycyjnej typu ch³op-
skiego praktyki robienia porz¹dków po roztopach: sprz¹tania, prania, mycia (siê),
zamiatania „klepiska” na Zmartwychwstanie Pañskie lub, jak chcia³aby teoria
œwi¹t agrarnych, ogólnie w czas odrodzenia, wiosennego przesilenia w przyrodzie.
Nosarzewski podaje:

Uroczystoœci 1-szo Majowe obchodzone w Warszawie by³y dla Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Oczyszczania wzmo¿on¹ prac¹ ju¿ na dwa tygodnie przed 1-ym Maja. Wszystkie
g³ówne ulice by³y codziennie nocn¹ por¹ umywane polewaczkami. Place, na których
zbiera³y siê pochody poszczególnych dzielnic miasta, by³y specjalnie myte, ustawiano
kosze na œmieci w zwiêkszonej iloœci, œwie¿o oznakowane. Pochody zbiera³y siê na
placach: Dzier¿yñskiego, Plac Teatralny, Plac Zwyciêstwa, Plac Ma³achowskiego, Plac
Powstañców, Plac Grzybowski, Plac ¯elaznej Bramy. Poszczególne czêœci pochodów
³¹czy³y siê róg Królewskiej i Marsza³kowskiej i dalej maszerowa³y w zwartym pocho-
dzie przed trybun¹ Rz¹dow¹, ustawion¹ przed Pa³acem Kultury i Nauki. Na wy¿ej
wymienionych placach M.P.O. ustawia³o grupy porz¹dkowe i sprzêt mechaniczny do
oczyszczania ulic i placów po zakoñczeniu pochodów. Na ka¿dym placu w bocznej ulicy
ustawiono: 2 polewaczki, 1 samochód-zamiatarkê, 1 samochód ciê¿arowy bajaderê plus
25 zamiataczy z miot³ami i œmietnicami. A¿eby szybko uprz¹tn¹æ miasto z porzuco-
nych œmieci przez uczestników pochodu, ju¿ z chwil¹ opuszczenia placu przez ostatni¹
grupê M.P.O. natychmiast uruchamia³o ca³¹ grupê zamiataczy i samochody do oczysz-
czania placu i ulicy przemarszu uczestników pochodu. Z doœwiadczeñ z lat ubieg³ych
stwierdzono, ¿e wszystkie grupy M.P.O. nad¹¿aj¹ oczyszczaæ trasê, id¹c tu¿ za pocho-
dem. Po przemarszu pochodu wszystkie grupy M.P.O. (7 grup) ³¹cz¹ siê w ca³oœæ na
rogu Marsza³kowskiej i Œwiêtokrzyskiej, tu czekaj¹c, a¿ skoñczy siê pochód i odjedzie
rz¹d i zaproszone placówki dyplomatyczne. Zwykle Milicja daje znak, ¿e wolno oczysz-
czaæ przed g³ówn¹ trybun¹, wówczas wszystkie grupy przystêpuj¹ do oczyszczania
ostatniego odcinka trasy pochodu. ¯eby daæ obraz zaœmiecenia miasta w czasie pocho-
du, to tylko nadmieniê, ¿e 7 samochodów-bajader by³y pe³ne œmieci (ubite)46.

Wraz z „kultur¹ pochodu” ukszta³towa³a siê w stolicy kraju kategoria „mycia
specjalnego”, ustawiania na ulicach Warszawy koszy na œmieci „z wa¿nej okazji”.
Powiêkszenie oraz odpowiednie zorganizowanie taboru i personelu s³u¿y³o po-
trzebom kontrolowanych manifestacji politycznych, „obchodów”. Miejskie „zom-
ki” zosta³y podporz¹dkowane milicji obywatelskiej. To milicjant na s³u¿bie dawa³
sygna³ do posprz¹tania pryncypalnych ulic.

Jeœli w po³owie lat trzydziestych, po zakoñczeniu „magistrackich rz¹dów”
w Warszawie, ZOM s³u¿y³ za narzêdzie dyscyplinowania spo³ecznej wiedzy o „wiel-
komiejskiej” kulturze sanitarnej, to po odbudowie stolicy codzienne prace MPO
straci³y na dyskrecji i dawnej „niewidzialnoœci”. Buta po³¹czona z polityczn¹ za-
palczywoœci¹ i nerwowoœci¹ kierowników, by tak powiedzieæ, inspektorów od
zamiatania, zniweczy³a wypracowane za prezydentury Stefana Starzyñskiego ry-
gory. Przedsiêbiorstwo „na co dzieñ” ju¿ nie rozstawia³o sprz¹taczy na ulicach „co
sto metrów”, lecz raczej „dobiera³o siê” do „obywatelskiego sumienia” mieszkañ-
ców miasta. Najchêtniej rozdawa³o zadania i „demokratyzuj¹ce” pouczenia. No-

5. WARSZAWA PO KATASTROFACH. KONTEKSTY „ERY DOLNOP£UKA” 385

46
46 Tadeusz Nosarzewski, „Kronika MPO”, rêkopis udostêpniony przez MPO w Warszawie.



sarzewski opisa³ przypadek, kiedy to profesorowie Politechniki Warszawskiej nie-
mal dostali „powo³anie” do sprz¹tniêcia okolic uczelni. Doœæ symptomatyczne, ¿e
w swoich zapiskach wieloletni pracownik MPO kanclerza politechniki nazwa³
„dyrektorem”:

By³em œwiadkiem oczyszczania jezdni i chodników przed Politechnik¹ Warszawsk¹, do
której mieli przyjechaæ cz³onkowie Rz¹du. W czasie oczyszczania przyjecha³ Dyrektor
Malicki i widz¹c kilku starszych panów elegancko ubranych dyryguj¹cych, jak maj¹
pracownicy oczyszczaæ jezdniê i chodniki przed Politechnik¹, podszed³ szybkim kro-
kiem Malicki do tych panów, pytaj¹c, kto panowie jesteœcie. Okaza³o siê, ¿e jeden jest
Dyrektorem Politechniki, drugi profesorem. Malicki na to odpowiedzia³: weŸcie pano-
wie miot³y lub skrobaczki i do pracy, bo ja nie potrzebujê pomagierów do rz¹dzenia.
Od rz¹dzenia to ja tu jestem. Jestem dyrektorem M.P.O. Profesor i Dyrektor adminis-
tracyjny zrobili w ty³ zwrot i weszli do gmachu Politechniki47.

Napastliwy dyrektor przedsiêbiorstwa, który, jak dalej stwierdzi Nosarzewski,
„niepotrzebnie zbeszta³ tych panów”, in¿ynierów i pracowników naukowych (umys-
³owych), nie tylko stan¹³ w „obronie” nietykalnoœci swoich szeregowych pracow-
ników fizycznych, lecz przede wszystkim wykaza³, ¿e w jego opinii oczyszczanie
nie potrzebowa³o usprawnienia ani jakiegokolwiek technologicznego udoskona-
lenia. Instytucje „nowego” miasta wiedzia³y, jak najsprawniej zarz¹dzaæ zamia-
taniem ulic i chodników.

Gdy w postêpowanie czêœci kierownictwa oczyszczania miejskiego zaczê³y
wkradaæ siê maniery, buta i tupet charakteryzuj¹ce w PRL s³u¿by mundurowe,
jednoczeœnie obni¿y³ siê spo³eczny status œmieciarza. Bycie œmieciarzem w War-
szawie sta³o siê oznak¹ zdegradowania, „upoœledzenia”. Wobec braków kadro-
wych MPO zmuszone by³o dopuœciæ do pracy osoby relegowane z g³ównego nurtu
¿ycia spo³ecznego: ludzi „marginalnych”, niepe³nosprawnych czy nawet chorych
umys³owo. Œwiadczy o tym przypadek innego warszawskiego profesora, zamie-
szka³ego przy ulicy Bednarskiej, niegdyœ Gnojowej:

W zak³adzie „Œródmieœcie” by³ zatrudniony profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Alfred Raczyñski jako pracownik fizyczny. Profesor zachorowa³ umys³owo i na proœbê
W³adz Uniwersytetu zosta³ zatrudniony w M.P.O. do pracy fizycznej lekkiej. Kierownik
Bassa poleci³ profesorowi utrzymywaæ czystoœæ na terenie zak³adu. Poniewa¿ profesor
niechcia³ wzi¹œæ œmietnicy i miot³y do rêki, czy by³a za ciê¿ka, czy te¿ wstydzi³ siê tych
akcesorji, zbiera³ rêkoma papiery, niedopa³ki papierosów i t. p. œmieci [pisownia zgodna
z rêkopisem!]. Po zakoñczeniu pracy o godzinie 15ej udawa³ siê na przystanek trojle-
busowy [sic!], by dojechaæ na ulicê Krakowskie Przedmieœcie, mieszka³ na ulicy Bed-
narskiej. Profesor wszystkie zebrane przez ca³y dzieñ pracy œmiecie chowa³ do kieszeni
i za pazuchê pod waciak, który nosi³ przez ca³e lato. Z tym ³adunkiem œmieci pakowa³
siê do trojlebusu [sic!]. Ludzie odsuwali siê od profesora, bo niesamowicie œmierdzia³.
Profesor przez kilka lat codziennie zawozi³ œmieci do mieszkania. Zmar³ w 1964 roku.
Po œmierci profesora M.P.O. wys³a³o na ulicê Bednarsk¹ nr 24 samochód ciê¿arowy
celem wywiezienia nagromadzonych œmieci w 3ch pokojach48.

Natomiast „zdrow¹ klasê robotnicz¹” praca w przedsiêbiorstwie zajmuj¹cym
siê odprowadzaniem nieczystoœci sta³ych na miejskie sk³adowisko jeœli nie kom-
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promitowa³a, dyskredytuj¹c w oczach cz³onków rodziny, grup s¹siedzkich czy
kole¿eñskich, to odpycha³a. W latach powojennej „stabilizacji” by³a postrzegana
jako robota mêcz¹ca, brudna i œmierdz¹ca. Spo³eczne „zobowi¹zania” ust¹pi³y
dyskursowi „obowi¹zków s³u¿bowych” oraz codziennym praktykom uchylania siê
od ich rzetelnej realizacji.

Autor sprawozdania z lat siedemdziesi¹tych zdaje siê zupe³nie nie zauwa¿aæ
przejawów niesubordynacji za³ogi opisanych przez Nosarzewskiego. Przeciwnie,
stwierdza:

[...] wiêkszoœæ problemów, które nie mog³y byæ rozwi¹zane przez szereg lat przed II
wojn¹ œwiatow¹, zosta³y rozwi¹zane w ci¹gu 30 lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki rozs¹dnej i m¹drej polityce naszej Partii i Rz¹du
oraz ofiarnoœci ludzi zatrudnionych przez wiele lat w naszym Przedsiêbiorstwie49.

Anonimowy autor dokumentu dostrzega jednak pewne niedoci¹gniêcia „pierw-
szego etapu dzia³alnoœci” zreorganizowanego zak³adu, które mia³y miejsce do
1969 r.:

Charakteryzuje siê on pewn¹ stagnacj¹. Kontynuuje siê w nim tradycyjny sposób dzia-
³alnoœci Przedsiêbiorstwa w zakresie wywozu nieczystoœci sta³ych i p³ynnych oraz zwal-
czania skutków zimy. Rozwój us³ug w powy¿szym zakresie nie zaspokaja³ zapotrzebo-
wania spo³ecznego z uwagi na niedostateczn¹ iloœæ taboru i sprzêtu, sezonowoœæ za-
trudnienia i brak wykwalifikowanej kadry in¿ynieryjno-technicznej. Jedynym powa¿-
nym osi¹gniêciem w tym okresie jest wybudowanie kosztem 16.452.192 z³. Zak³adu
Utylizacji „Dano”, który wydawa³ siê, ¿e rozwi¹za³ problem likwidacji ci¹gle wzras-
taj¹cej iloœci masy œmieciowej50.

W roku 2002 okaza³o siê jednak, ¿e przestój potrwa³ nieco d³u¿ej. Zoriento-
wano siê, ¿e lata stanu wojennego „nie sprzyja³y rozwojowi przedsiêbiorstwa”,
chocia¿ ju¿ pod koniec lat osiemdziesi¹tych zaobserwowano rzekomy „koniec
stagnacji”51. Wtedy rozpoczê³a siê rozbudowa kompostowni.

W peerelowskim MPO, jak zauwa¿y³ Nosarzewski, najczêœciej zaraz po wy-
p³acie miesiêcznego wynagrodzenia z kasy pañstwowej zwalnia³y siê etaty. Praca
oznacza³a brak czasu na „biesiady”:

Po ka¿dej wyp³acie do pracy nie zg³asza³o siê 10 proc. do 15 proc., nie pomog³y po-
tr¹cenia ca³ej pensji za nieusprawiedliwion¹ nieobecnoœæ w pracy na skutek pijañstwa.
Zwolniæ z pracy ich nie mo¿na, bo kto chcia³ przyjœæ do pracy w M.P.O. i wynosiæ
œmierdz¹ce pojemniki ze œmieciami. Po ka¿dej wyp³acie nie wyje¿d¿a³o 4 do 6 samo-
chodów na trasy, tworz¹c du¿e zaleg³oœci w wywozie nieczystoœci sta³ych i p³ynnych.
Na drugi dzieñ po wyp³acie zg³asza³o siê do pracy 5 proc. pracowników, reszta zosta³a
zatrzymana przez M.O. czy te¿ urz¹dza³a sobie tak zwan¹ „trzydniówkê” pijañstwa.
Dopiero po tygodniu absencja w pracy dochodzi³a do normy. Byli i tacy pracownicy,
którzy po miesi¹cu pracy w M.P.O. i odebraniu poborów, wiêcej do pracy siê nie zg³a-
szali. Jedni rezygnowali z przyczyn, ¿e praca jest brudna i œmierdz¹ca, drudzy, ¿e spot-
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kali go znajomi przy wynoszeniu pojemników ze œmieciami, trzeci, ¿e pracuj¹c w M.P.O.
nie ma czasu piæ wódkê. Któ¿ przyjdzie do wynoszenia œmieci z posesji lub wybierania
fekalji z do³ów kloacznych, zapewne wykolejeniec ¿yciowy, notoryczny pijak lub z³o-
czyñca wypuszczony z wiêzienia52.

W Polsce Ludowej œmieciarze, jak na „wykolejeñców ¿yciowych” i recydywê
przysta³o, notorycznie zaniedbywali swoje s³u¿bowe obowi¹zki. Wed³ug rachuby
Nosarzewskiego „na ogó³ by³o 65 proc. ludzi chêtnych do pracy”. Czas, który
œmieciarze powinni przeznaczaæ na staranne i ca³kowite oczyszczenie miasta, opró¿-
nienie wyznaczonej „trasy” z nieczystoœci sta³ych, ponad jedna trzecia kierowców
i za³óg wozów bezpylnych (³adowaczy) poœwiêca³a na przyk³ad na prywatn¹ zbiór-
kê i belowanie makulatury.

Wyj¹tkowe dorabianie na boku kierowców polewaczkek z MPO opisuje Janusz
G³owacki. Opracowali oni w³asny, antystrukturalny cennik us³ug. Kiedy byli trzeŸ-
wi, postojowali podczas nocnej zmiany pod jedn¹ z modnych knajp, oferuj¹c
odp³atne kursy oraz pomoc potrzebuj¹cym ocucenia:

Taksówek nocnych wtedy w Warszawie nie by³o. Ale po pó³nocy przed knajp¹ ustawia³
siê sznur polewaczek. Kurs do otwartego d³u¿ej Œcieku na Trêbackiej kosztowa³ sto
z³otych, a z polewaniem sto piêædziesi¹t. Kierowca zawsze lojalnie pyta³: „Laæ?”. I je¿eli
cz³owiek chcia³ siê poczuæ albo zaimponowaæ kobiecie, nie licz¹c z kosztami, mówi³:
„Lej pan!”53.

Bohaterski, zbiorowy czyn œmieciarzy, którzy w ogarniêtym dzia³aniami zbroj-
nymi mieœcie ratowali dzie³a sztuki czy dowozili wodê do szpitali, po odbudowie
stolicy zredukowa³ siê do jednostkowej zaradnoœci. Miejscy œmieciarze „prze-
chwytywali” rzeczy niepotrzebne Warszawianom, które mogli prêdko spieniê¿yæ
w skupie:

[...] nie przyjmowano brudnych butelek i papieru nie zbelowanego, a ta czynnoœæ
poch³ania³a 2–3 godziny pracy ca³ej za³ogi wozu, powoduj¹c nie wywiezienie œmieci
z jednej czwartej trasy, tworz¹c coraz wiêksze zaleg³oœci w wywozie œmieci. Wawrowski
za opiesza³oœæ w pracy ³adowaczy i kierowcy kara³ potr¹ceniem premii, co powodowa³o
ostre scysje z pracownikami, ale Wawrowski mia³ racjê, ¿e stosowa³ ostre kary w sto-
sunku do rozwydrzonej za³ogi. Tylko ostre kary mog³y zapobiec nieróbstwu niektórych
pracowników, którzy bimbali sobie w pracy M.P.O.54

Dekoruj¹c œmieciarki poprzez przywi¹zywanie do karoserii w widoczny spo-
sób torebek-reklamówek wypchanych makulatur¹ i innego rodzaju „surowcami
wtórnymi”, wetowali sobie straty powsta³e wskutek spo³ecznego postrzegania
zawodu i zorganizowanego oczyszczania miasta. Anarchizacja idei „w³asnoœci so-
cjalistycznej”, upañstwowienia, przejawia³a siê nie tylko w samowolnym uw³asz-
czaniu œmieci, lecz tak¿e mienia zak³adowego, miejskich urz¹dzeñ czyszcz¹cych.
Tadeuszowi Nosarzewskiemu znany jest przypadek u¿ycia pañstwowej koparki do
prywatnej roboty i utopienia jej w stawie:
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[...] dyspozytor Szmidt zameldowa³ kierownikowi Bassie o samowolnym wyprowadze-
niu koparki w nocy przez kierowcê na prywatn¹ robotê pog³êbiania stawu i zaistnia³ym
wypadku. Po zorganizowaniu 2ch samochodów i kilkunastu robotników, ca³a ekipa
uda³a siê na miejsce wypadku. Przez okres kilku godzin koparka zsunê³a siê dwa metry
na g³êbsz¹ wodê, co bardzo utrudni³o wydobycie koparki ze stawu. Przyczepiono
2 samochody ciê¿arowe jeden za drugim na mocnych metalowych linach do utopionej
koparki oraz zniwelowano brzeg grobli i po 6ciu godzinach wyci¹gniêto koparkê. W cza-
sie pobie¿nego dochodzenia kilku okolicznych mieszkañców oœwiadczy³o, ¿e silnik
pracuj¹c przez kilka godzin (noc) by³ tak czerwony (przegrzany), ¿e zwrócili uwagê
kierowcy, ¿e spali motor55.

Tak zwan¹ statystykê podtrzymywano jednak na „oczekiwanym” poziomie.
Mimo faktycznych nieprawid³owoœci rozliczane przez kierowników wpisy zga-
dza³y siê z oczekiwaniami planistów i in¿ynierów, a balast by³ poddawany „recyk-
lizacji”. Dopóty wszystko odbywa³o siê zgodnie z planem, dopóki na przyk³ad
mieszkañcy nie zmusili komisji specjalnej do tygodnia efektywnej pracy rewizyj-
nej. Zak³ad pi¹ty, obs³uguj¹cy znajduj¹cy siê w granicach administracyjnych War-
szawy odcinek „linii otwockiej” od Anina po Falenicê:

[...] wymaga³ sta³ej kontroli w terenie [...]. Kierowcy wywo¿¹cy œmiecie korzystali
z okolicznych lasów i tam zrzucali œmiecie gdzie popad³o. To samo robili kierowcy
samochodów fekaljowych, wylewaj¹c fekalje do lasu, a nawet na œrodku piaszczystej
drogi. Kierowcy zyskiwali codziennie 150 kilometrów, podaj¹c w kartach drogowych
wysypiska w Kawêczynie, a wozy fekaljowe zlewniê na Grochowskiej. Taki sposób wy-
wo¿enia œmieci i fekalji spowodowa³ masowe skargi mieszkañców do Dzielnicowej
Rady Narodowej Praga-Po³udnie, do Sanepidu, a nawet do Sto³ecznej Rady Narodowej
m. st. Warszawy. Powo³ano komisjê dochodzeniow¹ i przedstawicieli Sto³ecznej Rady
Narodowej, Dzielnicowej Rady Narodowej Praga Po³udnie i Sanepidu. Komisja praco-
wa³a w terenie przez 8 dni, kontroluj¹c samochodami wszystkie okoliczne laski, stwier-
dzi³a 30 wysypisk wiêkszych i mniejszych oraz kilkadziesi¹t miejsc wylania fekalji. [...]
Praca oczyszczenia okolicznych lasków ze œmieci trwa³a 5 tygodni56.

Kontrola nad usuwaniem nieczystoœci sta³ych i zawartoœci szambiarek zosta³a
wiêc spo³ecznie dopisana do listy kompetencji urzêdu „wewnêtrznej cenzury”,
parasamorz¹dowej Rady Narodowej, a kwestie zwi¹zane z oczyszczaniem zaczê³y
figurowaæ w ksiêgach skarg i wniosków.

Niedbalstwo i „procedery” œmieciarzy w okresie, który wewnêtrzne doku-
menty MPO nazywa³y „rozwojem dynamicznym”, pozostawi³o swój œlad, jak
s¹dzê, we wspó³czesnym wyobra¿eniu mieszkañców Warszawy na temat postêpo-
wania œmieciarzy (bez ró¿nicowania firm koncesjonowanych!) z zawartoœci¹ kon-
tenerów do selektywnej zbiórki odpadów. Zawartoœæ tych podwórzowych i ulicz-
nych pojemników jakoby jest zsypywana na jedn¹ naczepê, co powoduje przemie-
szanie œmieci i stanowi zaprzeczenie idei sortowania. Z oficjalnego stanowiska
MPO (o czym opowiedzia³ mi Eugeniusz Góra 13 lipca 2006 r.) wynika, ¿e taki
proceder móg³ mieæ miejsce „tylko na pocz¹tku w latach dziewiêædziesi¹tych”,
w chaosie pocz¹tków polskiej wielkiej zmiany. Nie musi to wprawdzie dotyczyæ
pozosta³ych „kompanii asenizacyjnych”, z którymi MPO, niegdysiejszy pañstwo-

5. WARSZAWA PO KATASTROFACH. KONTEKSTY „ERY DOLNOP£UKA” 389

55
55 Tam¿e.
56
56 Tam¿e. Por.: Katarzyna Wójtowicz, Œmiecisz? Sortuj albo p³aæ karê, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do
„Gazety Wyborczej”, 23 czerwca 2006.



wy monopolista, konkuruje na wolnym rynku gospodarki œmieciami. Aktualna
technologiczna wiedza œmieciarzy zak³ada zastosowanie naczep dzielonych. Po-
dzia³ naczepy na sektory odpowiada podzia³owi na surowce do odzysku. W MPO
praktykuje siê wyjazdy po przedmioty jednego rodzaju: raz naczepa odbiera szk³o,
kiedy indziej specjalna œmieciarka przyje¿d¿a po plastik.

W PRL niedbalstwo mia³o jeszcze inny interesuj¹cy aspekt. Rzeczy „pokra-
dzione” z pozostawionych samym sobie szaletów publicznych uniemo¿liwia³y
bezosobow¹ kontrolê praktyk oczyszczania. Nosarzewski pisze, ¿e drogê do ubi-
kacji w Parku £azienkowskim, któr¹ zbudowano w ustronnym miejscu i pozo-
stawiono bez nadzoru szaleciarek, „babæ klozetowych”, odnaleŸli wy³¹cznie wan-
dale. Nosarzewski pieczo³owicie wylicza rzeczy czyszcz¹ce „wydarte” z sieci:

W £azienkach tu¿ za parkanem belwederskim wybudowano szalet miejski, który ko-
sztowa³ 250 tysiêcy z³otych. Szalet by³ usytuowany w odleg³ym miejscu, daleko od
alejek spacerowych i dlatego nie by³ absolutnie odwiedzany przez spacerowiczów. Po
otwarciu szaletu w pierwszym miesi¹cu by³a tylko jedna osoba, w drugim i trzecim
miesi¹cu nie by³o nikogo, wobec czego zlikwidowano dy¿ury szaleciarek. Szalet pozo-
stawiono bez dozoru. Po pó³ roku szalet zosta³ ca³kowicie zdewastowany przez chuli-
ganów i z³odziei. Zosta³y pot³uczone lustra, miski klozetowe, umywalki, nastêpnie
z³odzieje pokradli wszystkie krany, instalacje elektryczne, rury wodoci¹gowe, kafle,
wszystkie drzwi, klamki, zamki, a nawet kraty ¿elazne57.

W toalecie w £azienkach rzeczy „nie kontrolowa³y siê same”. Zaznaczy³ siê
brak kontynuacji praktyki codziennych obchodów dokonywanych przez inkasenta
£ozowskiego, który „szalety prowadzi³ wzorowo” w latach trzydziestych.

Tadeusz Nosarzewski nie wskazuje wœród pracowników fizycznych MPO przo-
downików ani nie przytacza zak³adowych legend o wzorowych pracownikach.
Zamiast pochwa³ w jego retrospektywnej relacji s¹ miejsca poœwiêcone przemyœl-
nym kombinatorom, opojom „nocuj¹cym na obwodach” i obibokom. Wœród nich
„odznaczy³ siê” kierownik dzia³u wywozu œmieci, podobnie jak niekarni bohatero-
wie felietonu „Wiecha” przywo³anego w rozdziale czwartym zamieszka³y w pod-
sto³ecznym Otwocku:

Na obwodzie „Œródmieœcie” pracowa³ jako kierownik dzia³u wywozu nieczystoœci sta-
³ych Bogusz Czes³aw. Bogusz lubia³ popijaæ, co wyczuli pracownicy zatrudnieni przy
samochodach bezpylnych wywo¿¹cych œmieci z posesji. Kierownictwo obwodu by³o
zaniepokojone, ¿e Bogusz codziennie zostaje po pracy do godziny 9–10 wieczór na
dyspozytorni obwodu. Pocz¹tkowo s¹dzono o wielkiej jego pracowitoœci. Po miesi¹cu
stwierdzono, ¿e Bogusz zaczyna coraz czêœciej nocowaæ na obwodzie, œpi¹c w kabinach
samochodowych. Kierownictwo „Œródmieœcie” wziê³o go pod obserwacjê. Okaza³o siê,
¿e Bogusz przyjmuje codziennie wódkê od podleg³ych mu ³adowaczy i pi³ z nimi w szo-
ferkach samochodów. Bogusz mieszka³ w Otwocku, a ¿e by³ ju¿ pijany wieczorem, wiêc
zostawa³ na noc na obwodzie i spa³ w ubraniu w kabinie58.

Og³adê udokumentowan¹ przez œwiadectwo dojrza³oœci uzyskane w szkole
œredniej, schludny wygl¹d i kulturalne zachowanie kierownik wykorzystywa³ do
zatuszowania „cyganienia”:
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By³ to notoryczny pijak, mimo ¿e mia³ wykszta³cenie œrednie (maturê), by³ bardzo
inteligentny, oczytany, dobrze u³o¿ony i przyzwoicie ubrany. Bogusz Czes³aw jako kie-
rownik dzia³u eksploatacji mia³ pieczê nad wymian¹ pojemników. Renowacjê pojem-
ników wykonywa³ zespó³ Cyganów, którzy podpisali umowê z Dyrekcj¹ Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Oczyszczania. Bogusz osobiœcie trudni³ siê wymian¹ pojemników,
zawo¿¹c pojemniki uszkodzone do renowacji do warsztatu cygañskiego, a z warsztatu
zabierano pojemniki po renowacji na ten sam samochód i przywo¿ono na plac obwodu
„Œródmieœcia”. Warsztat remontowy cyganów znajdowa³ siê w lasku w odleg³oœci
500 metrów od obwodu „Œródmieœcia”. Robotnicy obwodu czêsto widzieli kierownika
Bogusza na sutych obiadach u Cyganów. Starszy inspektor Stanis³aw Gruszczyñski ze
Sto³ecznej Rady Narodowej w tajemnicy przed Dyrekcj¹ i Kierownikami obwodów za-
interesowa³ siê wymian¹ pojemników do renowacji. Po po³udniu, kiedy wszyscy pra-
cownicy umys³owi i fizyczni po pracy opuœcili teren Zak³adu, przychodzi³ inspektor
Gruszczyñski i znaczy³ sobie ciemn¹ kred¹ ka¿dy pojemnik przywieziony z renowacji.
Inspektor Gruszczyñski przychodzi³ przez kilka dni. Pewnego dnia Gruszczyñski przy-
szed³ na Obwód oko³o 11 godziny, w tym momencie przyjecha³ Bogusz z pojemnikami
po renowacji. Inspektor Gruszczyñski wszed³ na wóz i pozna³ wszystkie pojemniki, ¿e
by³y poznaczone przez niego kredk¹, to znaczy, ¿e Bogusz bra³ pojemniki z terenu
obwodu ju¿ po renowacji i z tymi samymi wraca³ na powrót na teren Obwodu. [...]
Bogusz widz¹c, ¿e wpad³ w pu³apkê, wiêcej siê do pracy nie zg³osi³, po prostu uciek³59.

Dezercja tego czy innego pracownika z pewnoœci¹ nie by³a odczuwana przez
„strukturê”. ZOM przekszta³cony w MPO sta³ siê, mo¿na powiedzieæ, zak³adem
przemys³owym. Z kroniki-albumu, który w 2006 r. mia³em okazjê przejrzeæ w sie-
dzibie firmy na Kole, dowiedzia³em siê, ¿e w 1987 r. MPO zatrudnia³o ponad
4000 osób i korzysta³o z taboru licz¹cego 1400 jednostek. Obecnie stanowi spó³-
kê prawa handlowego, zatrudnia niewiele ponad 1000 osób i korzysta z taboru
nieprzekraczaj¹cego 400 jednostek.

Bior¹c przy tym pod uwagê, ¿e przedsiêbiorstwo oprócz zbiórki odpadów
odpowiada³o równie¿ za odœnie¿anie i porz¹dkowanie miasta zim¹, ³atwiej w kon-
tekœcie nieróbstwa i obni¿ania siê dyscypliny œmieciarzy poj¹æ, dlaczego Warszawa
nie potrafi³a odpowiednio przygotowaæ siê do stawienia czo³a pogodzie, która
w warunkach klimatycznych drugiej po³owy XX w. „zaskakiwa³a” co roku. Z ko-
niecznoœci wiêcej uczyniono w kwestii unowoczeœnienia rzeczy komunalnych po-
trzebnych do utrzymania „odnowionego” miasta w higienie. Po wojnie zakupiono
„du¿e iloœci pojemników na œmieci, które wstawiono na posesje”. Tak¿e jeszcze
przed katastrof¹ wielkiej zmiany ustrojowej dawa³ o sobie znaæ skrajnie wysoki
w Warszawie odsetek nieczystoœci sta³ych sk³adowanych, jedynie „od³o¿onych” na
kosztownych podmiejskich „kompostach”. Nosarzewski w swoich zapiskach ob-
jaœnia ekologiczne i ekonomiczne zalety segregacji odpadów i biodegradacji (kom-
postowania w „systemach urz¹dzeñ”, komorach fermentacyjnych):

Nawóz organiczny, w odró¿nieniu od sztucznego, nie powoduje chemizacji gleby. Jest
po prostu najlepszy, najbardziej poszukiwany przez rolnictwo. Druga korzyœæ to likwi-
dacja œmieci, których obecnie a¿ 90 procent wywozi siê na wysypiska. Miasto ma wiele
k³opotów z lokalizacj¹ wysypisk, które s¹ oddalone o 80 do 100 kilometrów od War-
szawy, powoduje to koniecznoœæ zak³adania stacji prze³adunkowych i korzystania ze
zwiêkszonego taboru, co ogromnie podnosi koszta. Kompostownie z powodzeniem
mog³yby byæ rozmieszczone na obrze¿u miasta, a wiêc wielka oszczêdnoœæ jazdy i mo¿-
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liwoœæ zwo¿enia odpadów zwyk³ymi wozami M.P.O. wprost ze œmietników. Kompos-
townia na Radiowie przerabia w ci¹gu doby 50 ton œmieci, co daje 25 ton nawozu.
Mia³o siê budowaæ dalsze podobne zak³ady, ale, niestety, odst¹piono od tego planu.
Szkoda, bo koszty inwestycyjne zwracaj¹ siê szybko, a „surowiec” jest przecie¿ za
darmo. Warszawa ma wiêc tylko jedn¹ kompostowniê. W roku 1980 ma byæ uru-
chomiona druga kompostownia równie¿ na Radiowie60.

Jak w 2006 r. zapewnia³ mnie Eugeniusz Góra, pracownicy obs³uguj¹cy rekul-
tywowan¹ obecnie „górê œmieci” przy ulicy Estrady w Radiowie dogl¹daj¹ równie¿
hodowanych tam przez siebie dorodnych pomidorów. Podobnie by³o te¿ w drugiej
po³owie XX w.: „nawozy miejskie” zaopatrywa³y poza pañstwow¹ kompostowni¹
na duñskiej licencji chlew z drogocennymi tucznikami bêd¹cy w³asnoœci¹ osób
zatrudnionych w MPO:

Wysypisko jest kopalni¹ z³ota dla ludzi przedsiêbiorczych i pracowitych. Na ka¿dym
wysypisku przebywa od 30 do 40 osób, które trudni¹ siê wybieraniem ze œmieci bu-
telek, ¿elaza, blachy, papieru, koœci, chleba. Po wybraniu tych rzeczy pakuj¹ do kilku
worków i wywo¿¹ wózkami rêcznymi do pobliskich punktów skupu makulatury i ¿e-
lastwa, otrzymuj¹c parêset z³otych zale¿nie od przywiezionej iloœci makulatury lub
¿elastwa. Pracownicy M.P.O. zatrudnieni na wysypisku, pobudowali z desek chlewy
trzymaj¹c w nich œwinie i karmi¹c chlebem, którego na wysypisku jest w bród. Wi-
dzia³em osobiœcie w tych chlewach œwinie o wadze 200–250 kilogramach [sic!]. War-
toœæ tego ¿ywca wynosi ciê¿kie tysi¹ce. Przy pracy i zapobiegliwoœci mo¿na dojœæ do
du¿ych pieniêdzy nawet na wysypisku œmieci. PrzywieŸli kiedyœ na wysypisko parê
samochodów starych opon samochodowych. Opony mia³y zdarte bie¿niki, ale zupe³nie
nadawa³y siê do wozów konnych. Pracownicy wysypiska og³osili w œród [sic!] oko-
licznych gospodarzy sprzeda¿ opon i w ci¹gu paru tygodni sprzedali wszystkie opony
uzyskuj¹c kilkanaœcie tysiêcy z³otych61.

W Radiowie ukszta³towa³a siê pierwsza grupa zbieraczy œmieci. Rodzi³y siê
pomys³y sprzeda¿y „surowca za darmo”. Odwo³ywanie siê do gospodarczej wy-
dajnoœci i „produktywnoœci” sk³adowisk odpadów nie jest wiêc tylko pomys³em
literatury postmodernistycznej, wychodz¹cej od krytyki korporacyjnego kapitaliz-
mu. Jednak przecznicê ulicy Estrady, ³¹cz¹c¹ podwarszawsk¹ gminê Babice z kom-
postowni¹, nazwano Ekologiczn¹ po prze³omie 1989 r.

Donos z rzeczywistoœci – niepiêkne podwórze

Za podstawê opisu katastrofy, któr¹ mo¿na rozpoznaæ w przemianach zacho-
dz¹cych w wielu dziedzinach ¿ycia spo³ecznego z pocz¹tkiem lat dziewiêædzie-
si¹tych XX w., w szczególnoœci w kulturze sanitarnej, pos³u¿y tutaj zarys opisu
jednego podwórza. Pierwotnie chcia³em nazwaæ ten opis „autoetnograficznym”.
Na szczêœcie Waldemar Kuligowski w porê zwróci³ moj¹ uwagê na to, ¿e termin
autoetnografia ma ju¿ utarte, doœæ dobrze rozpowszechnione znaczenie. Dotyczy
ono relacji (tekstów), w których ludy kolonizowane b¹dŸ zdominowane przed-
stawiaj¹ siebie w jêzyku kolonizatorów b¹dŸ kultury dominuj¹cej. „Tubylczy punkt
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widzenia” ujawnia siê w tego rodzaju zapisach poprzez obce idiomy i wzorce, tak
jak we frankofoñskiej literaturze powstaj¹cej na terenie Afryki62. Pozostaje mi
zaznaczyæ, ¿e mój zapis tym ró¿ni siê od zwyk³ej deskrypcji, ¿e „ja” staje siê w nim
refleksyjnym medium opisu.

Opisywane podwórko znajduje siê w œródmieœciu, na „zapleczu” pryncypalnej
Marsza³kowskiej i jej przecznicy, ulicy Wilczej. Notatki do takiego „raportu te-
renowego” sporz¹dzi³em w czerwcu 2004 r. Zapiski sprzed paru lat podda³em
wy³¹cznie opracowaniu jêzykowemu, œwiadomie nie koryguj¹c zmian, jakie zasz-
³y na tym podwórzu w ostatnim czasie. Podajê je jednak na zakoñczenie pod-
rozdzia³u.

Na moje podwórze prowadzi brama: wysoka i przepastna, trójkorytarzowa, specy-
ficzna dla socrealistycznego budownictwa z pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Mieœci³
siê w niej publiczny szalet damsko-mêski (w dwustronnych podziemiach). Jednak
po upadku ustroju komunistycznego szalet zamkniêto z przyczyn nieznanych
mieszkañcom podwórza i przechodniom, którzy przywykli do „ubikacyjnego” cha-
rakteru tego miejsca i wci¹¿ wykorzystywali je do za³atwiania swoich potrzeb.
Znikn¹³ z bramy gryz¹cy zapach lizolu, u¿ywanego niegdyœ do dezynfekcji in-
stalacji sanitarnych, ale nie przedsiêwziêto choæby sporadycznego posypywania
za³omów w bramie gaszonym wapnem. Bramê natomiast zabudowano, „wykorzy-

Widok na œródmiejsk¹ bramê przy ul. Marsza³kowskiej – 2004 r. (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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stano przestrzeñ”. Miejsce po toalecie ¿eñskiej zaj¹³ elegancki salon optyczny,
pisuar zaœ wypar³ barek wêdkarski, inaczej „Fisz-Bar”, który spowodowa³ nasi-
lenie wiadomego procederu. Splajtowa³ on, co prawda, z koñcem XX w., ale ko-
niec jego dzia³alnoœci nie zlikwidowa³ niemi³ej wilgoci w bramie i pod murami.

Podupadaj¹cy „piwniczny kibel na piwiarniê zamieniony” zd¹¿y³ uwieczniæ
w jednym ze swoich najnowszych opowiadañ, pisanych w duchu „realizmu pery-
feryjnego” Marek Nowakowski63. Barek wêdkarski, „pod³y” i „piwiczny”, usytuo-
wany w bramie budynku, w którym dzia³a m.in. restauracja Szanghaj, jest w opo-
wiadaniu Nowakowskiego charakteryzowany dwukrotnie – na stronach 12 i 24:

[...] nêdzny lokalik w miejscu dawnej toalety publicznej. Nora to przecie¿ obskurna,
ciemna, po¿ó³k³e kafelki na œcianach kojarz¹ siê z dawnym przeznaczeniem i niczym
metaforyczny koniec drogi taki przybytek wydawaæ siê mo¿e.

Samo dno! Rzeczywiste i w przenoœni. Fisz-Bar to dawny szalet miejski. [...] Ciemnawa
piwniczna izba, dziennego œwiat³a tu nie uœwiadczysz wcale. Niektórzy konsumenci
zatykaj¹ nosy. Twierdz¹, ¿e zastarza³ym moczem cuchnie.

Przesta³em napotykaæ czeredy podchmielonej, rozwrzeszczanej m³odzie¿y szkol-
nej, ale nadal s³uchaæ muszê rozdzieraj¹cych protestów s¹siadki, która stoj¹c

W obskurnej kamienicy zagnieŸdzi³ siê

pub okreœlaj¹cy siê mianem wêdkarskiego

– 2004 r. (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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w oknie, strofuje panów bez pardonu odwróconych plecami do naszych okien,
przodem zaœ do œmietnika. S¹siadka, emerytowany pracownik Muzeum Literatury,
najg³oœniej krzyczy na panie w ró¿nym wieku, przykucaj¹ce „na widoku pub-
licznym” i wprowadzaj¹ce do estetyki podwórza element „niechcianych” pokazów
dessous. Kiedy wtórujê s¹siadce z antresoli, muszê wys³uchiwaæ wi¹zanek „s³ów
tabu” i zwyczajnych pogró¿ek, znacznie rzadziej – wykrêtnych usprawiedliwieñ.
To, które ju¿ wspomnia³em, „prezydentowi miasta siê poskar¿” (wówczas Lecho-
wi Kaczyñskiemu), nie by³o nacechowane, aroganckie, lecz raczej zaczerpniête
prosto z realnoœci ¿ycia codziennego. W Warszawie mury budynków s¹siaduj¹-
cych z siedzib¹ kancelarii prezydenta miasta s¹ nara¿one na systematyczn¹ stycz-
noœæ z uryn¹. Warszawski dodatek do gazety „Fakt” rejestruje:

Sikaj¹ nam na ratusz! Mocz trawi jego œciany! Poró¿ni³ ju¿ nawet prezydenta i wojewo-
dê! Ratusz na pl. Bankowym zamieni³ siê w szalet. „Spragnieni” sikaj¹ a to pod oknami
biur wojewody, a to przy bramie, przez któr¹ wje¿d¿a prezydent64.

Latem, gdy niepodobna nie otwieraæ okien i przewietrzaæ mieszkañ, na moim
œródmiejskim podwórzu irytuje dŸwiêk strugi moczu uderzaj¹cego o wybetonowa-
ne pod³o¿e przy altance œmietnikowej i kontenerach do segregacji odpadków. Inna
s¹siadka wrêcz obawia siê reakcji goœci proszonych na kolacjê: „jeszcze pomyœl¹,

Zacienione brama s³u¿y³y w 2004 r. przechodniom i klientom barów piwnych jako pisuar

(fot. W³odzimierz K. Pessel)
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Du¿e przechodnie podwórze przy ul. Marsza³kowskiej w 2004 r. Nurkowie opró¿niaj¹

komunalne pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów...

396 Czêœæ trzecia. REKONESANSE NOWSZE



...Na œmietniku, nieopodal terenu rekreacyjnego dla dzieci i matek z niemowlêtami

„spontaniczna” toaleta dla przechodnich „obszczymurków”. Po usuniêciu kontenerów

do segregacji odpadów na wniosek wspólnoty lokatorów pusta przestrzeñ zosta³a

wype³niona „wystawkami” (fot. W³odzimierz K. Pessel)

5. WARSZAWA PO KATASTROFACH. KONTEKSTY „ERY DOLNOP£UKA” 397



¿e ktoœ bezczelny postanowi³ zrobiæ niemi³¹ niespodziankê na talerzu” (zapa-
miêtane i zapisane). Zirytowana mawia tak¿e, ¿e zrobi³a „wielki ¿yciowy b³¹d”,
nie wyprowadzaj¹c siê zawczasu z „tego gigantycznego miejskiego pisuaru”.

Podwórko to istotnie du¿e i ruchliwe, g³ównie z tej przyczyny, ¿e mieszkañcy
okolicznych domów wyprowadzaj¹ tu na spacer swoje psy, zwabieni mizernymi,
jednak „ocala³ymi” skrawkami zieleni, na których poustawiano tabliczki z na-
pisami „nie deptaæ”, „nie niszczyæ zieleni”. Depcz¹ je wiêc i obficie u¿yŸniaj¹ psy
co lepiej „u³o¿onych” w³aœcicieli, podczas gdy pozostali pozwalaj¹ swoim pupilom
na znacznie wiêcej swobody poza „trawnikami”. Zreszt¹ architekci i gospodarze
powojennej Warszawy, w odró¿nieniu od Stefana Starzyñskiego, nie przywi¹zy-
wali do jakoœci zieleni komunalnej zbytniej wagi, skoro „na ty³ach” Marsza³kow-
skiej posadzili topole, rosn¹ce licznie, wysoko i szybko, „zgodnie z planem”, za to
„œmiec¹ce” – bêd¹ce Ÿród³em corocznego dyskomfortu dla alergików i pedantów,
cierpi¹cych z powodu zbitych k³êbów py³ku roznoszonego b³yskawicznie przez
wiatr.

W dodatku, poniewa¿ coraz wiêcej mieszkañ w centrum jest sprzedawanych
b¹dŸ wynajmowanych na cele komercyjne i u¿ytkowe, w dni robocze podwórze
zamienia siê w bezp³atny parking. Lokatorzy, którzy nie wyprowadzili siê do-
tychczas na przedmieœcia, zostali zmuszeni do oddychania spalinami i wys³uchi-
wania klaksonów samochodów rywalizuj¹cych o nieformalne miejsca postojowe.
Przedsiêbiorczy mieszkañcy Warszawy, doje¿d¿aj¹cy do pracy do œródmieœcia,
niechêtnie przyzwyczajaj¹ siê do ulicznych parkometrów, przeliczania swojego
czasu na kwadranse i municypalne op³aty. Nieuprawnieni do korzystania z darmo-
wej przestrzeni parkingowej”, w³aœciciele czy interesanci biur w wynajêtych lo-
kalach nielegalnie zaopatruj¹ siê wiêc w sterowniki (piloty) umo¿liwiaj¹ce otwie-
ranie szlabanu grodz¹cego drogê wjazdow¹ na podwórze. Bêd¹c w³aœciwie tylko
„przejazdem”, papierki i inne drobne nieczystoœci sta³e wrzucaj¹ pod w³asne sa-
mochody albo do wnêtrza porzuconych, „zaparkowanych na zawsze” wraków –
stopniowo pod os³on¹ nocy rozbieranych na czêœci Volkswagena Golfa (na nie-
mieckich numerach rejestracyjnych) i Fiata 126p. Porzucone wozy ani nie przy-
ci¹gaj¹ uwagi policjantów, patrolowych wypalaj¹cych papierosy pod œmietnikiem,
ani s³u¿b oczyszczania miasta.

W œmietniku, tzn. wewn¹trz œmietnikowej altanki, do czasu jej „modernizacji”
panowa³y dogodne warunki dla zbieraczy odpadów („nurków) i niedosz³ych u¿yt-
kowników zamkniêtego publicznego szaletu, a w jêzyku gazety „Fakt” – „sprag-
nionych”. Zmiany wbrew oczekiwaniom mieszkañców pogorszy³y sytuacjê sani-
tarn¹. Póki nie zamkniêto œmietnika, nie zabezpieczono go krat¹ i k³ódk¹, póty
fekalia nie zalega³y bezpoœrednio przez kamienic¹. Co ciekawsze, cuchn¹ce ka³u¿e
nie przeszkadzaj¹ niektórym spacerowiczom. Na murku, tu¿ obok nieznoœnego
„pisuaru”, widujê m³ode kobiety ko³ysz¹ce niemowlêta w wózkach. Widzia³em
tak¿e zakochane pary opalaj¹ce siê na trawie oraz osoby spo¿ywaj¹cych drugie
œniadanie. Mimo ¿e dozorca zmywa ten fekalny „zak¹tek” wod¹ ze szlauchu, nie
nadu¿ywa detergentów. O œwicie zbiera rosówki na przynêtê do weekendowego
wêdkowania.

Obecnie kamienicami „w³adaj¹” wspólnoty lokatorów. Dziêki interwencji wspól-
noty uda³o siê nie dopuœciæ do zainstalowania w restauracji mieszcz¹cej siê na
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parterze budynku, wadliwej instalacji wentylacyjnej, która nieœwie¿e powietrze
z wnêtrza lokalu oraz kuchenne wyziewy wyrzuca³aby bezpoœrednio pod oknami.
Ale nawet lokatorski samorz¹d nie radzi sobie z pewnym k³opotliwym lokatorem.
Jest nim s¹siad-alkoholik. O wiele bardziej k³opotliwe od sk¹din¹d grzecznego
mieszkañca okazuj¹ siê wonie wydobywaj¹ce siê z zajmowanej przezeñ kawalerki,
w której musi wystarczyæ miejsca dla pogr¹¿onej w demencji ¿ony i dwóch su-
czek karmionych nieœwie¿ymi resztkami miêsa, zbieranymi po okolicznych barach
z kuchni¹ egzotyczn¹. Smród z kawalerki przenika przez otwory wentylacyjne
i rury kanalizacyjne do innych lokali. Prawie wiêc na ironiê zakrawa fakt, ¿e na
tym samym piêtrze mieœci siê równie¿ biuro firmy prowadz¹cej na zlecenie pro-
ducenta kosmetyków próby ich skutecznoœci. W jednym mieszkaniu wydziela siê
fetor, w s¹siednim Warszawianki testuj¹ na sobie kosmetyki za nieznacznym
wynagrodzeniem.

Tyle o podwórzu w centrum stolicy. Przyk³ady niechêci do, jak to okreœli³ Jerzy
Jedlicki, „nie³atwej adaptacji do innego zgo³a rytmu ¿ycia” mo¿na by we wspó³-
czesnej Warszawie i jej kulturze sanitarnej mno¿yæ bez koñca65. Doœæ wspomnieæ,
¿e mieszkañcy Warszawy nie zechcieli „braæ” bezp³atnych zestawów do sprz¹tania
po psach, rozdawanych w kioskach (w 2006 r.). Budowê oczyszczalni œcieków
w mieœcie odprowadzaj¹cym prosto do rzeki ponad po³owê „balastu” p³ynnej
nieczystoœci opóŸniaj¹ dzisiaj nie tylko urzêdnicy, lecz tak¿e „pospo³u” mieszkañcy
Warszawy. W g³ównie willowej gminie Bia³o³êka spalarnia szlamu ze œcieków

Wraki ,,dogorywaj¹ce” na œródmiejskim podwórku (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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obrasta w wyobra¿enia dorównuj¹ce spo³ecznej obawie przed morowym powiet-
rzem. Aczkolwiek istniej¹ce, nierozbudowane instalacje wydzielanymi zapachami
uwiarygodniaj¹ takie „niebezpieczeñstwo”, przepowiadane równoczeœnie przez
zapobiegliwych poœredników sprzeda¿y nieruchomoœci ze wspó³czesnych „towa-
rzystw kredytowych”.

Realnoœci kultury wspó³czesnej przemijaj¹ coraz szybciej, uwydatniaj¹c tym sa-
mym archiwizacyjn¹ funkcjê kulturoznawczych refleksji i obserwacji „antropologa
nieczystoœci”. Od lata 2004 r. do pocz¹tku roku 2008 na opisanym podwórzu
zasz³o sporo istotnych zmian. Trawniki ogrodzono. P³otek wymierzono na wyso-
koœæ uniemo¿liwiaj¹c¹ psom ³atwe jego przeskakiwanie. Na trawnikach zapro-
wadzono kwietniki. „Przesiadywanie” czy „piknikowanie” pod œmietnikiem sta³o
siê trudne. Zlikwidowano dzieciêce huœtawki, które przyci¹ga³y konsumentów
z „Fisz-Baru” zmêczonych tamtejszym piwnicznym zaduchem oraz innych sto-
³ecznych obszczymurków. W³aœciciel salonu optycznego „dziel¹cego” bramê z nie-
czynn¹ piwiarni¹ zleci³ swoim pracownikom codzienne zmywanie bramy. PokaŸne
ka³u¿e moczu najwyraŸniej zniechêca³y klientelê. Wspólnoty lokatorskie z³o¿y³y
siê na lepsz¹ zaporê drogow¹ – z kolczatk¹. Uchwali³y równie¿ zlikwidowanie
kontenerów do segregacji odpadów z uwagi na ha³as powodowany nocami przez
szperaj¹cych w nich „nurków”, którzy „w³asnymi sposobami” wydobywali z po-
jemników makulaturê, a puszki zgniatali „na miejscu” – bezpoœrednio pod oknami
œpi¹cych lokatorów. Dziêki zacieœnieniu wspó³pracy z komend¹ policji podwórze
objête zosta³o wzmo¿onym patrolem. Samochodowe wraki nie s¹ ju¿ podrzucane.,
firma testuj¹ca kosmetyki opuœci³a lokal numer 26, a pisz¹cy te s³owa przepro-
wadzi³ siê „do lasów”, na „Liniê Otwock¹”.

Reorganizacja miejskiego uryna³u

Po 1989 r., jak w formie literackiej pokaza³ to Marek Nowakowski, „starzy War-
szawiacy” zaczêli odzyskiwaæ rzecz przedwojenn¹, swoje „stare œmieci”. Jednak¿e
z braku gotówki czêsto je szybko tracili, sprzedaj¹c lub wynajmuj¹c osobom
niszcz¹cym dla importowanych z Zachodu „nowoœci” zabytkowy charakter bu-
dynków. Tak dzia³o siê u bohatera jednego z opowiadañ Nowakowskiego, pana
Damazego, w którego zreprywatyzowanym „domu ojców i dziadów”, podwar-
szawskim dziewiêtnastowiecznym dworku, bogaci najemcy, „elegancy, szybcy
w ruchach i decyzjach, m³odzi panowie” kazali rozbiæ kaflowy piec i wdro¿yæ
nowe standardy: „posadzka ma byæ i wyk³adzinê siê rzuci”66. Podobnie Warszawa
– nie zosta³a z pocz¹tkiem wolnoœci politycznej i gospodarczej poddana gruntow-
nej przebudowie, ale raczej takim to „rozbiciom” i „uzupe³nieniom”. By³a swoiœ-
cie „pokolorowana” schludnoœci¹ Zachodu. Brak gotówki nie przeszkadza³ spo-
³ecznemu wyczuleniu na tward¹ wodê i kamieñ niszcz¹cy instalacje sanitarne.

Funkcja nowych œrodków konsumpcji, od których wejœcia w ¿ycie codzienne
rozpoczê³a siê transformacja ustrojowa w 1989 r., wydaje siê zasadniczo sani-
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tarno-higieniczna67. Detergenty, œrodki czystoœci, sprowadzane z Europy Zachod-
niej b¹dŸ wytwarzane na licencjach, by³y przedmiotem pierwszych reklam na-
dawanych w telewizji, wiêc komunikatów o treœci bardzo ³atwo zapadaj¹cej w pa-
miêæ. By tak rzec, czyste toalety „przysz³y do Polski” wraz z amerykañskimi
restauracjami szybkiej obs³ugi, a rola pralni, profesjonalnego, precyzyjnego oczysz-
czania ubrañ, wzros³a wraz z powstaniem „pn¹cza” super- i hipermarketów. Adre-
sy restauracji McDonald’s jako miejsca gwarantuj¹cego bezp³atne WC „na œwiato-
wym poziomie” zosta³y wielokroæ wypróbowane podczas objazdowych wycieczek
zagranicznych po otwarciu granic pañstwowych. Pierwszy MacDonald’s zbudo-
wany w Warszawie (w punkcie, w którym pod koniec lat trzydziestych razi³a
zabudowa „w z¹bek” – na rogu Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej) z miejsca sta³
siê publicznym œródmiejskim szaletem. Jego „wolnodostêpnoœæ” zosta³a ogra-
niczona, gdy korporacja pojê³a, ¿e frytki o silnym zapachu roznosz¹cym siê po
centrum miasta ciesz¹ siê mniejszym zainteresowaniem klientów od sprawnych
sp³uczek i kranów. Nie dziwiê siê wiêc szczególnie, gdy przypadkiem s³yszê na

Zanieczyszczone wie¿yczki na Moœcie Poniatowskiego wype³ni³y siê sztuka ulicy.

Jeden z malunków wykonanych farb¹ w sprayu wydobywa kontrast sterylnej

makdonaldyzacji i zapuszczonych miejskich przestrzeni. Postaæ z torsjami,

w wymiarze symbolicznym „rzygaj¹ca na miasto”, do z³udzenia przypomina klauna

z reklam sieci restauracji McDonald’s
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ulicy Marsza³kowskiej, jak dwie nastolatki, wchodz¹c do salonu mody w Galerii
Centrum, namawiaj¹ siê s³owami: „no to co, idziemy tu na siku?” (zanotowane
jesieni¹ 2003 r.).

W latach dziewiêædziesi¹tych XX w. oczyszczenie „zarz¹dzi³” ju¿ nie rosyjski
genera³ ani miejscowy komisarz, lecz œwiat zachodni, poœpiesznie nak³adaj¹cy
w Warszawie swój polor. Chocia¿ w³aœnie Polacy byli na Zachodzie czêsto koja-
rzeni z oczyszczaniem. Czyszczenia, pucowania i glancowania nie trzeba by³o ich
uczyæ, mimo ¿e nie nawykli praktykowaæ go „u siebie”. Nie dziw, ¿e „czarnoro-
boczy” z mikroopowiadania Nowakowskiego pieni¹dze zarobione na „szykowaniu
³azienki” u bogatego Araba czy „uk³adaniu z kafelków œcian” w toaletach lon-
dyñskich domów najpierw wydaje na kolorowy telewizor i wideo, potem na boa-
zeriê w kuchni, a dopiero na koñcu na „zlewozmywak”68. S³abe klasyfikowanie
nieczystoœci w kulturze Warszawy, „niezobowi¹zuj¹ce” podejœcie do brudu fizycz-
nego i ³adu publicznego mo¿na na przyk³ad odnieœæ do niemieckiego „wielkiego
porz¹dku”. S³u¿y to jednak wtedy do konstruowania autostereotypu pozytywnego.
Jedno zdanie na temat Polaków i ich ba³aganiarstwa, które antropolog Edward
T. Hall zawar³ w Ukrytym wymiarze, brzmi w Warszawie jak komplement. Parokroæ
zapewniali mnie o tym studenci na podstawowym kursie antropologii kultury
(studenci dorastaj¹cy w latach dziewiêædziesi¹tych). Otó¿ amerykañski badacz
stwierdza:

[...] niepokój Niemców wobec amerykañskiego gwa³cenia porz¹dku nie da siê w niczym
porównaæ z niepokojem, jaki wzniecaj¹ w nich Polacy, którzy nie widz¹ nic z³ego w lek-
kim ba³aganie. Kolejki i szeregi s¹ dla nich synonimem dyscypliny i œlepego pos³u-
szeñstwa. Sam kiedyœ widzia³em, jak pewien Polak rozbi³ kolejkê w kafeterii po to tylko,
by „rozruszaæ trochê to stado owiec”69.

Przywrócona „wolnoœæ s³owa”, mnogoœæ dyskursów, nie obejmuje w pe³ni
„magistrackich porz¹dków”. Argumentem za przemilczeniem, autocenzur¹ w pre-
zentowaniu pozyskanych danych staj¹ siê dylematy etyczne dotycz¹ce badañ spo-
³ecznych70. Informator z MPO poprosi³ mnie o zachowanie anonimowoœci infor-
macji w sprawie zamkniêcia sto³ecznych „oczek” i przekszta³cania szaletów pub-
licznych w lokale u¿ytkowe po przejêciu ich przez magistrat od MPO. W po-
przednim systemie politycznym MPO administrowa³o punktami sanitarnymi i za-
trudnia³o szaleciarki. W latach dziewiêædziesi¹tych trudno by³o ustaliæ, który
z zak³adów miejskich „obejmuje” szalety (MPO, ZOM czy Zarz¹d Domów Komu-
nalnych), tym bardziej niejasne, czy te¿ „nieskodyfikowane”, okaza³o siê postêpo-
wanie Urzêdu Miejskiego w sprawach „u¿ytkowania” i readaptacji miejskich toa-
let. Informacj¹ mog¹c¹ „uraziæ uczucia autochtonów” by³oby równie¿ zbyt dobitne
podkreœlanie, ¿e klêski organizacyjne s¹ w stale modernizuj¹cej siê Warszawie
potê¿niejsze od katastrof ekologicznych. Inwestycje samorz¹dowe nie dochodz¹
do skutku ze wzglêdu na uniewa¿nianie kolejnych przetargów, podawanie w nich
kwot „znacznie przewy¿szaj¹cych nasze mo¿liwoœci”. Dziennikarzom interwen-
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cyjnym prasy sto³ecznej pozostaje wiêc za ka¿dym razem zapewniaæ czytelników,
¿e decyzja o tym, jak bêdzie budowana oczyszczalnia œcieków, „zapadnie wkrótce”,
i straszyæ karami, które na³o¿y na nas Unia Europejska71.

Oczyszczanie usprawnione ma miejsce w przestrzeniach komercyjnych, tam,
gdzie w sterylnych, choæ sztucznych warunkach chêtnie kupujemy towary i us³u-
gi. Nie widaæ go zaœ jeszcze w zwyk³ych przestrzeniach przydomowych i „za³o-
mach”. Mo¿na ¿ywiæ w¹tpliwoœci, czy s¹ one opró¿niane z rzeczy brudnych tak
sprawnie, jak powinny zgodnie z za³o¿eniami w pe³ni nowoczesnej asenizacji72.
Naszej „parodii kapitalizmu” nieczystoœæ fizyczna sprawia k³opot, gdy¿ nie mo¿na
jej wystawiæ na pokaz i sprzeda¿ w galerii handlowej73. Na realn¹ europeizacjê
kultury sanitarnej Polacy nie maj¹ doœæ kapita³u ekonomicznego. Jest wiêc rzecz¹
zrozumia³¹, ¿e z niechêci¹ zapatruj¹ siê na inwestycje i zmiany kosztem oszczêd-
noœci ciu³anych po 1989 r. Modernizacja niebezpiecznie kojarzy siê nam z powro-
tem do wyrzeczeñ, ryzykiem zaciskania pasa. Co gorsza, brakuje spo³ecznej i oby-
watelskiej solidarnoœci, silnej „grupy”, jak powiedzia³aby Mary Douglas. Tak¿e
otwarcie siê na wolny rynek, konkurencjê i innowacjê wymaga najpierw wysi³ku
wspólnoty, wyjœcia od „obszaru powszechnej klasyfikacji”. Do tego w latach trzy-
dziestych XX w. d¹¿y³ konsekwentnie Stefan Starzyñski74.
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Rozdzia³ szósty

Próby badania problemów kultury
sanitarnej Warszawy na pocz¹tku XXI w.

Upadek ¿elaznej kurtyny wywar³ wp³yw nie tylko na warunki ¿ycia co-
dziennego w du¿ym mieœcie, lecz tak¿e na sposoby jego konceptualizowa-
nia w humanistyce. Nauki o kulturze w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.

uzyska³y dostêp m.in. do œwiatowej literatury filozoficznej i socjologicznej, kryty-
cznej i epistemologicznej. Z pewnym opóŸnieniem, siêgaj¹cym co najmniej dwie
dekady, odkry³y naraz wszystkie dotychczasowe „zwroty kopernikañskie” og³oszo-
ne na Zachodzie. Jeden z nich, niepozbawiony intelektualnego uroku i mocy kry-
tycznej, zwi¹za³ siê z zapowiedzi¹ „wskrzeszenia rzeczy do ¿ycia na drugim po-
ziomie”, narodzin „nieuchwytnego universum, gdzie rzeczy by³yby z pewnoœci¹
aleatoryczne i gdzie wykroczy³yby poza historiê”1. Zygmunt Bauman, odwo³uj¹c
siê i do Jeana Baudrillarda z jego „przyjemnoœci¹ w staczaniu siê na œmietnik”,
i do „konserwatystki” Mary Douglas domagaj¹cej siê „porz¹dku” poœród rzeczy
twierdzi, ¿e wspó³czesnoœæ nie mo¿e obyæ siê bez „wozu zamiatacza”. Wspó³czes-
noœæ cechuje bowiem sterylnoœæ. Ludzie produkuj¹ odpady i nowoczeœnie uty-
lizuj¹ nieczystoœci. W Warszawie tymczasem rosn¹ op³aty mieszkaniowe, gdy¿
rosn¹ stawki za wywóz œmieci. Podwy¿ki te s¹ spowodowane wzrostem cen za
sk³adowanie nieczystoœci sta³ych – praktykê bêd¹c¹ przeciwieñstwem przetwarza-
nia resztek i odrzutów, któremu sprzyjaj¹ instytucje Unii Europejskiej2.

Nie ma tutaj miejsca na rozwa¿ania na temat swoistego zach³yœniêcia siê
teoriami tzw. ponowoczesnoœci, nadrabiania w Polsce „zaleg³oœci” w dostrzega-
niu zjawisk kultury wspó³czesnej przy pomocy narzêdzi „zapo¿yczonych”. Z per-
spektywy „antropologii nieczystoœci” istotne i zastanawiaj¹ce jest natomiast to,
¿e niektóre specyficzne pojêcia, a wœród nich terminy kultury sanitarnej takie jak
czystoœæ, brud, odrzuty, recykling, przemia³ czy zbieranie, nale¿¹ obecnie równie¿
do jêzyka spo³ecznej krytyki i diagnozy3. Pogl¹dy o „grach œmieciami” i „¿yciu na
przemia³”, jeœli rozpatrywaæ je w wilgotnej œródmiejskiej bramie z niedawnym

1
1 Gra resztkami, wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele i Marka Tit-
marscha, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanis³aw Czerniak, Andrzej Szahaj, War-
szawa 1996, s. 227.
2
2 Zob.: £ukasz Kuligowski, Mniej zap³acimy za wywóz œmieci, jeœli posegregujemy odpady, „Gazeta Prawna”,
2 stycznia 2008.
3
3 Zob.: Zygmunt Bauman, Sen o czystoœci, [w:] ten¿e, Ponowoczesnoœæ jako Ÿród³o cierpieñ, Warszawa 2000;
ten¿e, ¯ycie na przemia³, t³um. Tomasz Kunz, Kraków 2004; James Clifford, K³opoty z kultur¹. Dwudzie-
stowieczna etnografia, literatura i sztuka, t³um. Ewa D¿urak, Joanna Iracka, Ewa Klekot, Maciej Krupa,
S³awomir Sikora, Monika Sznajderman, Warszawa 2000; Manfred Sommer, Zbieranie. Próba filozo-
ficznego ujêcia, t³um. Jaros³aw Merecki, Warszawa 2003.



„Fisz-barem”, wydaj¹ siê formu³owane w odniesieniu do obcych „faktów natural-
nych”, rzeczywistoœci odleg³ych od Warszawy, Filtrów na Koszykowej, œródmiej-
skich miazmatów, kontrolowanych i niekontrolowanych sk³adowisk nieczystoœci
sta³ych.

W odpowiednich miejscach wypada jednak¿e uwzglêdniæ tezy prowadz¹ce do
ponowoczesnego pojmowania „oczyszczania”. Nie jest przecie¿ tak, ¿e zacz¹tki
nowego, czystego œwiata, miasta sterylnego, nie daj¹ siê w Warszawie zaobserwo-
waæ. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, w kabinach z kameralnym oœwiet-
leniem, nie ma innych sedesów jak „srebrne”, wykonane z metalu nierdzewnego.
W niczym nie ustêpuj¹ one muszlom z galerii handlowych. Do Parku Ujazdow-
skiego zautomatyzowan¹ ubikacjê wolnostoj¹c¹ sprowadzono z Westminsteru
w Londynie. Samoczynnie oczyszcza siê po ka¿dym u¿yciu i jest przystosowana
dla osób niepe³nosprawnych. Doro¿karze ze Starego Miasta przekonali siê do
tzw. nocników. Konie je¿d¿¹ z workami przy zadach, dlatego nie zanieczyszczaj¹
ulic „nawozami”.

Nie zapomniawszy o modernizacyjnych trendach w kulturze sanitarnej XXI w.,
które przebijaj¹ siê przez Warszawê „gnojn¹”, powracam teraz w trzech badaw-
czych rekonesansach do niedezaktualizuj¹cego siê obrazu zanieczyszczenia sto-
licy. Próbujê uchwyciæ i wyraziæ ulegaj¹c¹ powolnym przemianom wiedzê mie-
szkañców miasta o oczyszczaniu komunalnym.

Warszawianie poœród pomp

Dorocznie Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S. A. (Zak³ad Wo-
doci¹gu Centralnego) organizuje w wakacje letnie dni otwarte. W ich ramach
przez dwa dni w tygodniu (weekendy) zaprasza mieszkañców Warszawy na bez-
p³atne wycieczki po zabytkowej Stacji Filtrów na Koszykach. Poniewa¿ jest to
obiekt o znaczeniu strategicznym dla miasta i ludnoœci, obejmuje go ochrona pañ-
stwowych s³u¿b bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Dlatego te¿ grupy zwiedzaj¹cych
s¹ niezbyt liczne (oko³o dwudziestu osób) i dyskretnie dozorowane. Jak s¹dzê, na
ogó³ poza œwiadomoœci¹ monitorowanych. Sk³adaj¹ siê z Warszawian, którzy od-
powiednio wczeœniej odbior¹ jedno z „limitowanych” zaproszeñ z logo MPWiK:
wie¿¹ ciœnieñ i dat¹ 1886. „Dni otwarte” w stacji oczyszczania wody mieszcz¹ siê
nie tylko w bie¿¹cych strategiach i retorykach promocji organizacji, lecz przede
wszystkim w dawnych tradycjach Warszawy. Wycieczki do osadników i pulsa-
torów wydaj¹ siê swoistym powrotem do pe³nej „transparencji” wodoci¹gów
i kanalizacji. Otó¿ jeszcze w okresie miêdzywojennym teren Filtrów, postrzegany
jako park miejski, by³ dostêpny dla mieszkañców Warszawy. A gdy w 1928 r.
instalacje Lindleyowskie uczyniono zak³adem chronionym i otoczono murem,
zainteresowanych zwiedzaniem kompleksu i rekreacj¹ zaczêto wpuszczaæ za bile-
tami. Ryszard ¯elichowski odnotowuje równie¿ fakt wydawania bezp³atnych bi-
letów wejœcia do przepompowni œcieków na Karowej na Powiœlu4.

Dziœ ze specjalnym zaproszeniem i wa¿nym dokumentem osobistym opatrzo-
nym fotografi¹ nale¿y zameldowaæ siê u stra¿y „w bramie”, na portierni zak³adu,
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dziesiêæ minut przed rozpoczêciem zwiedzania. Zaznaczê, ¿e pisz¹c o „meldunku”
nie stosujê tu formu³y retorycznej. Sam musia³em tak post¹piæ, gdy po raz pierw-
szy w lipcu 2005 r. jako mieszkaniec stolicy chcia³em wejœæ na rozleg³¹ miejsk¹ po-
sesjê przy ulicy Koszykowej 81. Doœwiadczenie swoistego dopuszczenia do tajem-
nicy miasta, miasta podziemnego, powoduje, ¿e zapoznaj¹cy siê z technologi¹
i histori¹ komunalnego oczyszczania mieszkañcy Warszawy nie odczuwaj¹ znu-
dzenia czy te¿ poznawczego odrêtwienia. Cz³onkowie grup ogl¹daj¹cych ¿ebrowe
sklepienia nad filtrami powolnymi, przypatruj¹cy siê p³askorzeŸbom Pragnienia
i Czystoœci, zdobi¹cym fasadê hali filtrów pospiesznych, nawi¹zuj¹ ¿ywy dialog
z przewodnikiem, pracownikiem umys³owym Filtrów, in¿ynierem czy technologiem.
Gdy zaczynaj¹ zadawaæ pytania, œciœlej, pytania o „ods³aniaj¹ce siê” przed nimi rze-
czy oczyszczaj¹ce miasto, ujawnia siê wspó³czesna wiedza o kulturze sanitarnej.

Mieszkañcy Warszawy nie tyle bowiem pytaj¹ pracowników wodoci¹gów
i kanalizacji o to, jak te instalacje dzia³aj¹, ile konfrontuj¹ swoje kategorie
poznawcze z u¿ytkowoœci¹ i u¿ytecznoœci¹ miejskich rzeczy czyszcz¹cych.
W ten sposób rozliczaj¹ siê z wyobra¿eniami zbiorowymi. Dotycz¹ one przede
wszystkim „sprawstwa” oczyszczenia i uzbrojenia w sieæ Warszawy, czyli „naro-
dowoœci” Filtrów. Dotycz¹ tak¿e czystoœci warszawskiej wody pitnej, chemiczno-
biologicznego bezpieczeñstwa „kranówy” i przechowywania wody oligoceñskiej.
„Retencja” wody „ze studni” przeciwstawiona zostaje niedok³adnoœci w uzdatnia-
niu wody do spo¿ycia w wodoci¹gach („u nich”), twardoœci „kranówki” i pro-
blemom w „zwalczaniu kamienia”.

Postanowi³em wróciæ do Filtrów w roli badacza. Badanie, przeprowadzone za
zgod¹ kierownictwa Wodoci¹gu Centralnego, które przyjê³o na siebie ciê¿ar strze-
¿enia w miarê mo¿noœci moich poczynañ przed interwencj¹ oficjalnej i „nieofi-
cjalnej” ochrony obiektu, mia³o dwa etapy. Wstêpny, orientuj¹cy w „klimacie
terenu”, tworzy³a obserwacja bezpoœrednia. Tym razem wzi¹³em udzia³ w zwie-
dzaniu Filtrów jako „zakamuflowany” badacz, w pewnym sensie konkurent agen-
tów ochrony5. To badawcze rozpoznanie mia³o miejsce 20 sierpnia 2005 r. Termin
zosta³ dobrany tak, by cz³onkowie obserwowanej przeze mnie grupy mieli spo-
sobnoœæ wejœcia w interakcjê z odpowiednio kompetentnym i komunikatywnym
przewodnikiem, in¿ynierem Stanis³awem Zdanowiczem, wówczas zastêpc¹ kie-
rownika stacji. Chodzi³o o to, by wiedza spo³eczna podczas badania z ca³¹ ostroœ-
ci¹ zderza³a siê z wiedz¹ profesjonaln¹.

W drugiej czêœci badania zamierza³em pos³u¿yæ siê odmian¹ wywiadu stan-
daryzowanego, polegaj¹c¹ na zbieraniu definicji na piœmie bez ofensywnej jedno-
stronnej indagacji6. Jest to instrument analityczny przypominaj¹cy kwestionariusz
socjologiczny z t¹ ró¿nic¹, ¿e badacz zamiast ankiety sformalizowanej przygoto-
wuje pytania, w tym przypadku pytania o kategorie kulturowe, spo³eczne kompe-
tencje uczestników kultury sanitarnej. Na te pytania badani odpowiadaj¹ bez
ingerencji werbalnej badacza7. Wywiad standaryzowany odpowiada badaniom ty-
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pu sonda¿owego, pilota¿om i wstêpnym rozpoznaniom, gdy¿ umo¿liwia zdobycie
orientacji w materiale, na którego podstawie wolno oceniaæ, jak w okreœlonym
terenie osoby spo³eczne definiuj¹ pojêcia interesuj¹ce badacza – jak kategoryzuj¹
dany fragment rzeczywistoœci kulturowej. Tego rodzaju rekonesans winien przyno-
siæ dane daj¹ce siê potem porównywaæ i pozwalaj¹ce na weryfikacjê hipotezy
badawczej. Z uwagi na specyfikê miejsca, gdzie mia³em zbieraæ materia³ (teren
strze¿ony), d³ugotrwa³e obserwacje i rozmowy z uczestnikami grup przekracza-
j¹cych bramê przy Koszykowej by³yby niedopuszczalne. Trudny by³by wiêc wybór
innej metody, zw³aszcza otwartego wywiadu etnograficznego.

Podczas pierwszej próby zbierania wywiadów standaryzowanych okaza³o siê
jednak, ¿e zaplanowan¹ przeze mnie procedurê dope³ni³a i ukszta³towa³a specy-
ficzna sytuacja badawcza. Stra¿nicy, podobnie jak pozostali przewodnicy-in¿y-
nierowie, znacznie mniej wyrozumiali dla badacza kultury sanitarnej od kierow-
nika Stanis³awa Zdanowicza, pe³nili swoje powinnoœci dok³adnie. Nie zwa¿ali na
moj¹ „umówion¹” i omówion¹ w dyrekcji obecnoœæ. „Procedowali” na tyle eks-
pansywnie, ¿e utrudnione by³o „zdobycie respondentów”, zanim skwapliwie wska-
zano im drogê do wyjœcia „na miasto”. Podstawowym problemem sta³o siê wiêc
zatrzymanie „informatorów terenowych”, zmobilizowanie mieszkañców Warsza-
wy, z w³asnej woli i ciekawoœci przychodz¹cych zapoznaæ siê z „hydrotechnolo-
giami”, do dyskusji w ramach „antropologii nieczystoœci”. Zainteresowani ba-
daniem pisemnym mieli do dyspozycji sto³y i d³ugopisy przygotowane przy por-
tierni. Osoby, wprawdzie nieliczne, które pomimo pewnego zmêczenia trwaj¹cym
oko³o pó³torej godziny zwiedzaniem oraz wys³uchiwaniem wyk³adów historycz-
nych i technologicznych zdecydowa³y siê wzi¹æ udzia³ w wywiadzie kwestiona-
riuszowym, jednoczeœnie nawi¹zywa³y ze mn¹ o¿ywion¹ rozmowê. Przez prze-
wodników by³em przedstawiany grupom jako „pan, który równie¿ przeszed³ tak¹
wycieczkê”. W ten sposób wywiad standaryzowany „otworzy³ siê”, przerodzi³
w swobodny. Zrealizowa³em postulat socjologa Charlesa Wrigta Millsa, a¿eby
ankieterzy równie¿ prowadzili obserwacjê, „nas³uchiwali”8. Do zmiany przebiegu
uprzednio obmyœlonej sytuacji badawczej dostosowa³em siê elastycznie. Nie by³o
to umyœlne odejœcie od metodologicznego puryzmu czy okazanie sprzeciwu dla
„techniko-centryzmu” polskich badañ spo³ecznych9.

Na oko³o 120 osób w ci¹gu jednego dnia przewijaj¹cych siê w zorganizowa-
nych grupach przez obiekty Wodoci¹gu Centralnego zebra³em 27 sierpnia 2005 r.
33 zestawy odpowiedzi, a dwa tygodnie póŸniej, 10 wrzeœnia, zdoby³em 57 „kwe-
stionariuszy” (³¹cznie 90). W wywiadach prosi³em o (1) ujawnienie osobistych
przyczyn wziêcia udzia³u w zwiedzaniu Filtrów Warszawskich, (2) interpretacjê
powodów, dla jakich Sokrates Starynkiewicz postanowi³ zaprowadziæ w mieœcie
„sieæ”, (3) ocenê wp³ywu zapoznania siê z „rzeczami” filtruj¹cymi (urz¹dzeniami
stacji) na w³asne postrzeganie „kranówki, oczyszczonej wody z miejskiego wodo-
ci¹gu, wreszcie o (4) zastanowienie siê nad tym, czy mieszkañcy Warszawy dyspo-
nuj¹ œcis³ymi regu³ami, spo³ecznymi kategoriami czystoœci, których przestrzegaj¹
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w przestrzeni publicznej. Odpowiedzi uzyskanych w badaniu „zak³óconym” nie
poddajê rachubom, nie ujmujê w tabelki. Potraktowa³em je jako dane do myœlenia,
nie do „zliczenia”. Zreszt¹ odpowiedzi przy tak niewielkiej „próbie” i szczególnym
gronie informatorów terenowych otrzyma³em z³o¿one: wielozdaniowe i wielo-
znaczne. Trudno by³oby przyporz¹dkowaæ je do jednolitych i jednoznacznych kate-
gorii opisu.

Abstrahuj¹c od nieprzewidzianego rozwoju sytuacji, muszê zaznaczyæ, ¿e ja-
koœciowa analiza tego materia³u nie podwa¿a hipotezy badawczej sformu³owanej
na pocz¹tku pracy. Historyczna „zamiana” antymieszczañskich tyrad ideologów
na standardy „unijnej biurokracji” przebiega poza podstawow¹ wiedz¹ spo³eczn¹,
która wspiera codzienne zachowania, okreœla mo¿liwoœci i zakres cywilizacyjnych
przemian10. Badani mieszkañcy miasta nie prezentowali bowiem jednolitej, spój-
nej definicji brudu fizycznego i komunalnego oczyszczania. Warszawianie „gubili
siê” w kategoriach poznawczych. Dopiero wizyta w Filtrach Warszawskich wzbu-
dzi³a w nich refleksjê na temat wielkomiejskoœci, miejskiej infrastruktury tech-
nicznej i nowoczesnej kultury sanitarnej. By³o to pobudzenie intelektualne wy-
raŸne, uderzaj¹ce. Wszak nie tylko ci, którzy uczestniczyli w badaniu, wykazywali
przed wyjœciem na Koszykow¹ chêæ wymiany opinii na temat historycznej inwesty-
cji Sokratesa Starynkiewicza.

Odpowiedzi na drugie pytanie („Z jakiego powodu, Pani/Pana zdaniem, So-
krates Starynkiewicz postanowi³ wybudowaæ w Warszawie Filtry”?) nie budzi³y
zastrze¿eñ merytorycznych w zwi¹zku z faktografi¹ historyczn¹:

Chcia³ polepszyæ ¿ycie mieszkañców miasta – by³ prawdopodobnie humanist¹.

Warszawa by³a brudna i œmierdz¹ca, bo œcieki p³ynê³y ulicami. Starynkiewicz mia³
genialny pomys³.

Powodowany przera¿eniem stanem sanitarnym miasta.

¯eby miasto mog³o siê rozwijaæ.

By³ cz³owiekiem-wizjonerem, chc¹cym pozostawiæ swój œlad; gdyby car wys³a³ go do
innego miasta lub na inne stanowisko, te¿ by³by inicjatorem jakiejœ innej spo³ecznie
u¿ytecznej realizacji.

Pamiêtaj¹c o tym, ¿e do przeœwiadczenia o olbrzymim wk³adzie, jaki rosyjski
genera³ wniós³ do kultury Warszawy, odwiedzaj¹cy Filtry dochodzili po zakoñcze-
niu „wycieczki”, mo¿na stwierdziæ, ¿e wysi³ki Stanis³awa Zdanowicza i pozosta-
³ych in¿ynierów oprowadzaj¹cych po „dwóch ci¹gach technologicznych” nie sz³y
na marne. „Cywilizacja wodoci¹gu” nie zosta³a nieopatrznie zakwestionowana.

Filtry miejskie, filtry domowe

Zwiedzanie Filtrów rozpoczyna wizyta w sali muzealnej z ekspozycj¹ sta³¹ obra-
zuj¹c¹ pocz¹tki dziejów warszawskiej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. Miesz-
kañcy Warszawy z grupy, w której prowadzi³em swoj¹ obserwacjê, zainteresowali
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siê portretem, na którym usilnie próbowali rozpoznaæ Williama Lindleya, œwiato-
wej s³awy in¿yniera i przedstawiciela zachodnioeuropejskiej „cywilizacji wodo-
ci¹gu”. W odró¿nieniu od Warszawian z prze³omu XIX i XX w. okolicznoœæ, ¿e
Lindleyowie byli Anglikami, a praktyczne doœwiadczenie techniczne zdobywali
m.in. w Niemczech, odebrali jako rodzaj wyró¿nienia czy zadoœæuczynienia dla
œrodkowoeuropejskiego miasta. Tylko nieliczni zwiedzaj¹cy potrafili dopuœciæ do
siebie myœl, ¿e na honorowym miejscu zawis³o dzie³o przedstawiaj¹ce rosyjskiego
genera³a Sokratesa Starynkiewicza, w³aœciwego sprawcy skanalizowania Warsza-
wy i zaprowadzenia miejskiego wodoci¹gu.

Wci¹¿ niewygodny okazuje siê fakt, ¿e, jak to uj¹³ in¿ynier Zdanowicz, do
powstania „per³y technicznej architektury polskiej stolicy” przyczynia³ siê pod
koniec XIX w. Rosjanin. Zw³aszcza ¿e per³a ta wraz ze swoimi rozga³êzieniami,
sieci¹ kana³ów, przemieni³a siê w dramatycznym dwudziestym stuleciu w „strefê
ochronn¹” w podwójnym znaczeniu. Okaza³oœæ i dro¿noœæ warszawskich kana³ów
po zdegradowaniu, wojennym zepchniêciu miasta do poziomu „minus”, nabra³a
wymiaru historycznego. Przy swojej umiejêtnoœci przewidywania i planowania
tego bynajmniej Lindleyowie nie pomyœleli. Wypada uzupe³niæ, ¿e taka okaza³oœæ
w ¿adnym razie nie oznacza³a wygody komunikacyjnej. W Powstaniu Warszaw-
skim, jak objaœnia in¿ynier Henryk Janczewski:

[...] g³ówn¹ rolê odegra³y kana³y prze³azowe, murowane. By³y to kana³y o przekroju
jajowym o szerokoœci 60 cm i wysokoœci 1.10 m. Poruszanie siê w takim kanale dla
ludzi niewprawionych jest bardzo uci¹¿liwe, zw³aszcza jeœli siê zwa¿y, ¿e przeciêtna
wysokoœæ wód œciekowych na czynnych kana³ach tego typu wynosi 10 do 15 cm. W ka-
na³ach tych mo¿na posuwaæ siê tylko w pozycji mocno skurczonej11.

Dodatkowym utrudnieniem w niskich kana³ach prze³azowych by³ brak œwiat-
³a, rekompensowany przez ludzi „zaprawionych do tego rodzaju wêdrówek” la-
tarkami elektrycznymi lub, o ile by³y nieczu³e na przeci¹gi i sta³y ruch powietrza
kana³owego, lampami naftowymi i karbidowymi. Tak¿e korzystanie z kana³ów
wiêkszych, zbiorczych i burzowców, wi¹za³o siê przy gorszej pogodzie z równie
dotkliwymi niewygodami. U Janczewskiego mo¿na przeczytaæ, ¿e:

[...] w miarê wzrostu klasy kana³u wzrasta jego wysokoœæ, tak ¿e najwiêksze wymiary
g³ównych kolektorów osi¹gaj¹ wysokoœæ do 2.7, a kana³ów burzowych do 3.5 metra.
Poruszanie siê w czynnych kolektorach jest bardzo uci¹¿liwe, niejednokrotnie wrêcz
niemo¿liwe i wymaga znacznego wysi³ku z uwagi na du¿e iloœci i powa¿ne prêdkoœci
p³yn¹cych wód. Natomiast poruszanie siê burzowcami w okresie pogody nie przed-
stawia ¿adnych trudnoœci, gdy¿ s¹ one wówczas puste12.

Wróæmy jednak do zwiedzaj¹cych Filtry w 2005 r. Grupa z obojêtnoœci¹ przy-
jê³a tê czêœæ narracji Stanis³awa Zdanowicza, w której by³a mowa o „powa¿nych
w¹tpliwoœciach” wzglêdem odtworzenia popiersia Starynkiewicza stoj¹cego nieg-
dyœ na terenie Filtrów. RzeŸba Jana Woydygi ods³oniêta w 1907 r. zosta³a znisz-
czona podczas Powstania Warszawskiego. W roku 1996 przedsiêbiorstwo zde-
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cydowa³o siê na rekonstrukcjê niewielkiego pomnika. Proœbê przewodnika o za-
dawanie szczegó³owych pytañ grupa wykorzystywa³a przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê
okazji, g³ównie podczas przechodzenia obok kolejnych ogl¹danych urz¹dzeñ. Py-
tano wtedy o to, dlaczego Filtry znajduj¹ siê na terenie zamkniêtym, niedo-
stêpnym dla Warszawian. Pytano, sk¹d Wodoci¹g Centralny czerpie piasek do
wype³nienia instalacji filtruj¹cych wodê – wk³ad do filtrów powolnych obowi¹zko-
wo jest wymieniany co kilkanaœcie lat. W domyœle bowiem rozwa¿ano, czy w Wiœ-
le rzeczywiœcie znaleŸæ mo¿na jeszcze czysty „piasek wiœlany”. Podejmowano
równie¿ kwestiê tego, czy stosowanie filtrów domowych z wêglem aktywnym,
„filtrów przy kranach”, poprawia jakoœæ wody komunalnej, jej bezpieczeñstwo
i smak. Wreszcie indagowano przewodnika o to, dlaczego woda spo¿ywcza w War-
szawie jest chlorowana, a nie fluorowana jak na Dolnym Œl¹sku. Wskazywano
w tym przypadku na troskê o stan uzêbienia dzieci. Pytanie to pad³o, mimo ¿e
Wroc³aw wycofa³ siê z idei fluoryzacji „poprzez krany”.

Wybrani cz³onkowie grupy, deklaruj¹cy stosowne wykszta³cenie, podnosili
kwestie produkcyjne, wykazuj¹c przy tym swoj¹ podstawow¹ kompetencjê tech-
niczn¹. Dominowa³y jednak w¹tpliwoœci co do jakoœci wody z miejskiego wodo-
ci¹gu, wywo³ywane przez „nawracaj¹ce” wyobra¿enie z³ej, niezdrowej „kranówki”
i – urabiane przez media w kulturze konsumpcyjnej – przedstawienie „twardej
wody”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e opisywana obserwacja bezpoœrednia mia³a miejsce
w roku, w którym prasa sto³eczna, parokrotnie zaalarmowana przez mieszkañ-
ców, podnosi³a sprawê „podejrzanego” zapachu wody z miejskiego wodoci¹gu –
b³otnego, przypominaj¹cego woñ nieœwie¿ej szmaty. „Gazeta Sto³eczna” donosi³a:

[...] œmierdzi woda z kranów. Ludzie narzekaj¹, ¿e nie da siê jej nie tylko piæ, ale nawet
u¿ywaæ do prania. Tymczasem miejskie wodoci¹gi przyznaj¹, ¿e nie znaj¹ przyczyny
smrodu13.

Istotnie, mimo wysi³ku in¿ynierów i analiz zamówionych w laboratorium nie
uda³o siê ustaliæ przyczyny gwa³townych spadków jakoœci „kranówki” zdarzaj¹-
cych siê w owym sezonie. Przynajmniej takie zapewnienie uzyska³em w Filtrach.
Z brzydkim zapachem poradzono sobie w granicach stosowanej technologii, in-
tensyfikuj¹c filtracjê. Wskutek niewyt³umaczalnoœci zjawiska i zawodnoœci komu-
nalnych urz¹dzeñ sanitarnych spo³ecznoœæ warszawska pozosta³a zaniepokojona.
Szczêœliwie jednak nie ukszta³towa³o siê wyobra¿enie „morowej wody”, antago-
nizuj¹ce ludnoœæ miasta w stosunku do sieci. Stosowanie filtrów „na kran” to
domowy sposób „podreperowywania” miejskiego uzdatniania.

Latem 2005 r. od in¿yniera Zdanowicza niejako oczekiwano potwierdzenia
pal¹cej potrzeby noszenia wody pitnej ze studni oligoceñskich, zamiany kranów
na kanistry, plastikowe baniaki po wodzie mineralnej i niezwrotne (w ten zaœ
sposób przydatne wtórnie) butelki po napojach gazowanych. W³aœciciele domków
jednorodzinnych chcieli natomiast upewniæ siê, ¿e „nie warto” przy³¹czaæ siê do
sieci miejskiej i, co za tym idzie, „od³¹czyæ” w³asn¹ studniê g³êbinow¹. Zdano-
wicz konsekwentnie broni³ pogl¹du, ¿e produkt Wodoci¹gu Centralnego spe³nia
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wysokie, zachodnioeuropejskie normy. Woda sto³eczna nie ma w³asnoœci agresyw-
nych (tj. PH w kierunku kwasowym) i tak¹ w³aœnie g³ówne urz¹dzenia sieci wo-
doci¹gowo-kanalizacyjnej „wypychaj¹ na miasto”.

„Kranówka”, chocia¿ bywa niesmaczna, zawsze jest zdrowa, bezpieczna i fi-
zycznie czysta. Co wiêcej, zdaniem przewodnika, powinna konkurowaæ z „pro-
duktami” studni oligoceñskich, zazwyczaj nieodpowiednio traktowanymi, tj. prze-
chowywanymi w temperaturze powy¿ej czterech stopni Celsjusza, w butelkach
plastikowych, a nie szklanych, wystawionych na wp³yw œwiat³a.

Konfrontacja wiedzy spo³ecznej z wiedz¹ technologiczn¹, zderzenie wyobra-
¿eñ z rzeczami daje zdziwienie trywialne, lecz w tym wzglêdzie znacz¹ce. Mie-
szkañcy Warszawy na terenie Wodoci¹gu Centralnego przekonuj¹ siê, ¿e miasto
pod swoj¹ powierzchni¹ wytwarza wiele ró¿nych rzeczy. Tak bogaty œwiat
rzeczowy, œwiat urz¹dzeñ kultury sanitarnej, s³u¿y i „produkcji” wody, i odpro-
wadzaniu nieczystoœci fizycznych. Miejska technologia nie oddziela „pragnienia”
od „czystoœci”, kubka od prysznica. Przy tym dowiaduj¹ siê, ¿e Warszawa „pod
spodem” jest zbudowana poprawnie i dostatecznie wyposa¿ona. Uczestników
grupy, któr¹ obserwowa³em, wprawi³y w podziw z³o¿one funkcje i mnogoœæ „przed-
miotowych opakowañ” wody konsumpcyjnej i œcieków: kana³y o zró¿nicowanych
przekrojach, rury, przewody rozbiorcze, a tak¿e wspó³czesne i przedwojenne
dŸwignie sterownicze, ga³ki wytworzone z mosi¹dzu czy br¹zu. Zwiedzaj¹cym
zosta³o dobitnie wyjaœnione, ¿e zapach wody p³yn¹cej z kranu w kuchni mniej
zale¿y od tzw. chlorowania (i retorty, do widoku której wyobraŸniê potoczn¹
przyzwyczai³a Madzia Karwowska z serialu Czterdziestolatek) ni¿eli od stanu i typu
okolicznych rur. Lokatorzy domów przy tzw. „koñcówkach” sieci zawsze mieæ
bêd¹ p³yn o mniej œwie¿ym zapachu. Decyduj¹ o tym rzeczy wielkomiejskiej kul-
tury sanitarnej.

W pierwszej po³owie pierwszej dekady XXI w. „statystyczny Polak” przezna-
cza³ dziennie na higienê osobist¹ zaledwie kwadrans. Dla porównania: pracowa³
przez ponad siedem godzin, na dojazdy do pracy i z powrotem poœwiêca³ pó³torej
godziny. Tymczasem ju¿ w XIX w. baron Justus von Liebig zaproponowa³, a¿eby
miar¹ ucywilizowania spo³eczeñstw ustanowiæ ablucjê – poziom zu¿ycia myd³a14.
Teza niemieckiego chemika o zwi¹zku rozwoju cywilizacyjnego i „mycia siê” –
wdro¿enia chemicznych œrodków czystoœci do powszechnego u¿ytku – nawet jeœli
jest fa³szywa, wyjêta z popularnonaukowych anegdot, nie traci mocy w kontekœcie
raportów okreœlaj¹cych przyzwyczajenia „statystycznego Polaka” publikowanych
przez prasê. Mieszkaniec Przywiœlanii:

Œmieci wszêdzie, gdzie tylko przyjdzie mu siê znaleŸæ. Brud mu przeszkadza, ale nie ten,
który sam produkuje. Rzadko u¿ywa dezodorantu, wiêc pachnie niezbyt przyjemnie15.

Przypomina siê tu znów obsesja na punkcie nieczystoœci fizycznej ¿ywiona
przez wielkich pisarzy-kulturalistów, Stefana ¯eromskiego czy Mariê D¹browsk¹.
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¯eromski pokazywa³, ¿e przewroty kulturalne i rewolucje, daj¹c pozór zrywania
spo³ecznych pêt, odbieraj¹ myd³o. Sprawiaj¹, ¿e dostêpne „myd³o, przybory i leki”
wydawaæ siê bêd¹ „zes³anymi z nieba”. „Pokosztowanie rozkoszy bur¿uazyjnych
wymys³ów” musi byæ ukarane jako pycha16.

Wydajnoœæ Wodoci¹gu Centralnego wynosi 250 000 metrów szeœciennych wo-
dy na dobê, podczas gdy czasem w letnie weekendy 2005 r. zu¿ycie wody w nie-
których strefach zasilania spad³o poni¿ej 200 000 metrów szeœciennych. Wydaje
siê, ¿e ma to co najmniej dwie implikacje. Po pierwsze, w pocz¹tkach XXI w.
problemy miasta z zaopatrzeniem w czyst¹ wodê wi¹¿¹ siê nie z jej iloœci¹ i d³u-
goœci¹ sieci, ale z jakoœci¹ i postrzeganiem smaku „kranówki”. Po drugie zaœ, coraz
ni¿szy stopieñ wykorzystania sieci wodoci¹gowej w Warszawie nie oznacza wpro-
st spo³ecznego zaniechania ablucji. W przeœwiadczeniu personelu Filtrów mo¿e
to byæ zale¿na jedynie przypadkowa. Ma on wszak wp³yw w³aœnie na pogorszenie
– poza Filtrami, nie „u nich” – zapachu i smaku. Idzie o wtórne zanieczyszczenie
wody w podziemnych instalacjach, o to, ¿e „kranówka” to woda nie tyle bie¿¹ca,
„lec¹ca” z kranów zgodnie z przeznaczeniem technologicznym, ile stoj¹ca „w ru-
rze” nawet do kilkunastu godzin. Uk³adu pierœcieniowego przewodów nie daje siê
zaprowadziæ pod ca³ym miastem. Niektóre odnogi sieci pod wybranymi ulicami
s¹ œlepo zakoñczone. Na takich „koñcówkach” woda, zamiast kr¹¿yæ, jak to robi
gdzie indziej, zatrzymuje siê. Identyczny efekt pogorszenia zapachu i smaku,
wed³ug zapewnieñ in¿yniera Zdanowicza, spowoduje remont ³azienki w s¹siedzt-
wie, gdy s¹siad na ca³y dzieñ „odetnie pion”, albo kiepski stan (korozja) instalacji
wewnêtrznej w domu. Drug¹ przyczyn¹ „nieœwie¿oœci” wody czystej w Warszawie
mog¹ byæ przeciwpr¹dy, czyli zawirowania w kierunkach przep³ywu, powstaj¹ce
wskutek miejscowych przerw w sieci, na przyk³ad podczas awarii, „pêkniêæ” sieci,
i zaplanowanych konserwacji. Inna ju¿ sprawa, ¿e Lindley zaprojektowa³ zbyt du¿e
œrednice dla rur „na mieœcie”. W przypadku niedu¿ego zu¿ycia wody w skali doby
oznacza to przekszta³canie siê rur w zbiorniki wody stoj¹cej.

Zwiedzaj¹cy instalacje przy Koszykowej wyraŸnie potakiwali g³owami, gdy in-
¿ynier Zdanowicz powiada³, ¿e „tunele podziemne” stanowi¹ dla Warszawy „war-
toœæ”, ¿e miejska spo³ecznoœæ „gruzów i przebudowy” nie musi siê ich wstydziæ.
Filtry nie przynale¿¹ do „Warszawy nieodbudowanej”, lecz solidnych, odpornych
na dziejowe wstrz¹sy podstaw kultury wielkomiejskiej. Pe³na historycznokulturo-
wa ci¹g³oœæ rodowodu istnieje dla Warszawy „podkopanej”, uzbrojonej w instalacje
odprowadzaj¹ce do Wis³y nieczystoœæ fizyczn¹. Dziwili siê wiêc na artyku³owan¹
przez Zdanowicza informacjê, ¿e Warszawiacy przestaj¹ z tych wypróbowanych
urz¹dzeñ korzystaæ, przestaj¹ „braæ wodê”. Rekord zu¿ycia czystej wody (milion
metrów szeœciennych) pad³ w Warszawie 2 czerwca 1979 r. z przyczyn nieuwa-
runkowanych rozwojem kultury sanitarnej, bo w czasie pierwszej pielgrzymki do
Polski papie¿a Jana Paw³a II. Wierni œci¹gnêli do stolicy niezwykle t³umnie, chocia¿
panowa³y wtedy potê¿ne upa³y. Woda la³a siê obficie z ulicznych hydrantów, do-
mowych kranów, a tak¿e do zbiorników polewaczek z parku samochodowego MPO.

Po 1989 r. miejskie wodoci¹gi notuj¹ sta³¹ tendencjê spadkow¹. Zu¿ycie pod-
stawowego œrodka higienicznego maleje rocznie o oko³o cztery procent. W 2005 r.
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nie przekracza³o 430 tys. metrów szeœciennych na dobê, przy czym zdarza³y siê
dni z zu¿yciem wody na poziomie stu kilkudziesiêciu tysiêcy metrów szeœcien-
nych. Dla kontrastu: od roku 1950 do roku 1974 produkcja wody na jednego
mieszkañca na dobê wzros³a w Warszawie dwa i pó³ raza (ze 134 do 333 litrów)17.
Sieæ Lindleyowska w tej sytuacji okazuje siê wydolna ze spor¹ nawi¹zk¹. Przeto
nie odbywa siê ju¿ w Warszawie intensywne polewanie ulic. Nie istniej¹ molochy
przemys³owe, w których filtrowana woda z Wis³y „przela³a siê” w ³azienkach
pracowniczych z kranami i prysznicami odkrêconymi bez przerwy. Nowe maszyny
maj¹ na ogó³ parametry „proekologiczne”, a domowe wodomierze „pokazuj¹”
i „uœwiadamiaj¹” koniecznoœæ racjonowania „gêsiego wina” w sto³ecznych gos-
podarstwach domowych. Zwiedzaj¹cy potwierdzili, ¿e wskutek d¹¿enia do „eko-
logii” i „oszczêdnoœci”, minimalizacji obci¹¿enia bud¿etu rodzinnego, nauczyli siê
„myæ zêby przy zamkniêtym kranie”.

Stwierdzenie Zdanowicza, ¿e w latach osiemdziesi¹tych najwy¿szy poziom
obci¹¿enia miejskiej sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej rejestrowano zawsze w Wielki
Pi¹tek, zwiedzaj¹cy stacjê 20 sierpnia 2005 r. przyjêli bez jakichkolwiek reakcji,
zmian wyrazu twarzy. Propagandzie politycznej nie uda³o siê realnie przesun¹æ
generalnych porz¹dków przed Wielk¹ Noc¹ na okres poprzedzaj¹cy robotnicze
œwiêto pracy18. Maria Kuncewiczowa w emigracyjnej czêœci Dni powszednich pañ-
stwa Kowalskich zauwa¿a³a, ¿e „Polska prowincjonalna” spotykaj¹ca siê w Londynie
w koœciele uderza swoim „wyczyszczeniem”, ale tym okazjonalnym oczyszcze-
niem fizycznym – umyciem siê w misce na œwiêto religijne, wybrany Dzieñ Pañ-
ski19. Jedynym novum czy urozmaiceniem dodanym w latach PRL do praktyk
tradycyjnego czasu „wielkiej ablucji” by³o wzmo¿one „za³¹czanie siê” miejskich
pomp wed³ug harmonogramu pokrywaj¹cego siê z programem telewizyjnym dwóch
pañstwowych kana³ów: przed dobranock¹ i dziennikiem lub po wieczornym sean-
sie filmowym czy serialu. Obecnie, przy szerokim wyborze kana³ów telewizji
publicznej i prywatnej, pojêcie „szczytu zu¿ycia”, co przyzna³ in¿ynier Zdanowicz,
straci³o znaczenie. Przedtem, ¿eby tak powiedzieæ, kultura audiowizualna inter-
ferowa³a z kultur¹ sanitarn¹: „szklana pogoda” ³¹czy³a siê w praktyce z „por¹
mokr¹”.

Konsumpcja wodoci¹gu

Pilota¿owe wywiady wyjaœni³y powody, dla których Warszawianie chêtnie wybie-
raj¹ siê co roku do centralnego obiektu sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej. Myli³em
siê co do tych pobudek. Zak³ada³em, ¿e dominuj¹ca przyczyna wi¹¿e siê z wy-
raŸnym obecnie, zaznaczaj¹cym siê na przyk³ad w Internecie, zainteresowaniem
Warszaw¹ „starodawn¹” czy „nieodbudowan¹”, a tak¿e publicystyczn¹, popular-
nonaukow¹ aktywnoœci¹ varsavianistów. Niektórzy odwiedzaj¹cy Filtry przyznaj¹
siê wprawdzie do motywacji wyniesionej z lektury artyku³u w gazecie:
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Zosta³em zainteresowany artyku³em prasowym. Chcia³em dowiedzieæ siê, jak wygl¹da
proces przygotowania wody pitnej.

Przeczyta³am informacjê o mo¿liwoœci [wejœcia do wodoci¹gu] w „Naszym Dzienniku”.

Wzmianka w GW [Gazecie Wyborczej]. I spe³nienie marzeñ z dzieciñstwa.

Uzasadnienia odwo³uj¹ce siê do historii miasta, ewentualnie historii kultury
Warszawy okaza³y siê jednak s³abo reprezentowane. Przesz³oœæ Warszawy jest
bliska osobom akcentuj¹cym swoj¹ „sto³ecznoœæ”, bycie mieszkañcem „rodowi-
tym” czy „z pierwszego pokolenia”, b¹dŸ ulegaj¹cym estetycznej „sile przyci¹-
gania” przedwojennej architektury:

Jestem Warszawiakiem i interesujê siê miastem.

Przyci¹gnê³a mnie przedwojenna architektura i ciekawoœæ, jak to filtrowanie wody siê
odbywa.

Historia Stacji Filtrów interesowa³a mnie od chwili, gdy zamieszka³am w Warszawie
i zaczê³am zg³êbiaæ jej historiê. Okres prezydentury S. Starynkiewicza staram siê po-
znaæ mo¿liwie dok³adnie.

Pomijam innego rodzaju motywacje zrozumia³e same przez siê, praktyczne:
zainteresowanie mniej lub bardziej zawodowe („jestem in¿ynierem technikiem
i interesuj¹ mnie problemy zwi¹zane z eksploatacj¹ i rozwojem infrastruktury”),
przyprowadzanie wnuczka przez emerytowanego pracownika stacji, samokszta³cenie
(„ci¹gle siê uczê mimo wieku emerytalnego”), otrzymanie zaproszenia od rodziców
lub cioci, odpracowywanie ¿yciowych zaleg³oœci przez zaliczenie obowi¹zkowej „lek-
cji przemys³owej” opuszczonej w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej.

Jednak latem 2005 r. przede wszystkim powo³ywano siê na fascynacjê obiek-
tem: chciano „skorzystaæ z mo¿liwoœci obejrzenia na co dzieñ niedostêpnego
zak¹tka Warszawy”. By³o to wszak zafascynowanie, które nie wynika³o z chêci
obejrzenia zabytku (pojêcie to pada³o w przypadkach nielicznych), ani te¿ ze
„zwyk³ej ciekawoœci”. O tej, jeœli mówiono, to wy³¹cznie z dopowiedzeniami w ro-
dzaju: „Zosta³am zachêcona przez pracowników (kolegów z pracy) Krajowego
Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków”; „Ciekawoœæ, architektura przemys³o-
wa, rzadkoœæ postêpu”. Najproœciej mówi¹c, zwiedzaj¹cy byli zaintrygowani sto-
³ecznym wodoci¹giem i kanalizacj¹ z czterech powodów, jak zauwa¿am, zupe³nie
spoza dziedziny kultury sanitarnej. Przyci¹ga³o ich to, ¿e Filtry Lindleyowskie:

1) s¹ zamkniête, niedostêpne, „za p³otem”;
2) odgrodzone od miasta niepokoj¹, jeœli „mieszka siê w pobli¿u” lub „co-

dziennie przechodzi” wzd³u¿ murów na Koszykach, szczególnie gdy robi siê to od
dzieciñstwa;

3) stworzy³y nareszcie (!) okazjê do „zobaczenia na w³asne oczy”, „zobacze-
nia w œrodku”;

4) nale¿¹ do architektury industrialnej, a stare fabryki na œwiecie, „na Za-
chodzie”, zbli¿aj¹ siê w formie i funkcji do otwartych kompleksów handlowo-
us³ugowych, „przyci¹gaj¹, intryguj¹ i oferuj¹”20:
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Zak³ad jest zamkniêty i zawsze intrygowa³o nas, jak wygl¹da³y filtry. Chcieliœmy zo-
baczyæ, jak to wygl¹da od poszewki.

£adnie wygl¹daj¹ z zewn¹trz.

Poniewa¿ codziennie przechodzê obok nich i zainteresowa³o mnie, jak wygl¹daj¹ od
œrodka.

Mieszkam w pobli¿u, tzn. na ul. Filtrowej i chcia³am zobaczyæ, jak dzia³aj¹ filtry i jak
„prezentuje siê” ca³y teren Filtrów.

Chcia³am obejrzeæ z bliska architekturê przemys³ow¹.

Chcia³am je zobaczyæ na w³asne oczy, bo s³ysza³am, ¿e s¹ piêkne.

Lubiê zwiedzaæ wszelkie obiekty przemys³owe – im wiêksze i starsze, tym lepiej.

Mieszkañcy Warszawy przez pilnie strze¿on¹ bramê na Koszykowej przemy-
caj¹ potrzebê doznania atrakcji rodem z „parku rozrywki” i w³aœciwe temu sche-
maty poznawcze. Wychodz¹ zmêczeni, zdumieni, jakby zdezorientowani. Przez
pó³torej czy nawet dwie godziny nie mieli wcale do czynienia z instalacjami
maj¹cymi za zadanie „rewitalizowanie” ma³o okaza³ego obszaru miasta21. W wa-
kacje letnie w wiêkszoœci nie s¹ przygotowani na intensywne zetkniêcie siê z dzie-
jami miasta (dziewiêtnastowiecznymi i dwudziestowiecznymi) i zawi³oœci¹ tech-
nologii wodno-kanalizacyjnych. Zw³aszcza ¿e jest to historia „naj¿ywsza”. Urz¹-
dzenia „z ekspozycji” równie¿ podczas zwiedzenia produkuj¹ wodê konsumpcyj-
n¹. Flagi Unii Europejskiej sygnuj¹ anonsowany projekt: „Zaopatrzenie w wodê
i oczyszczanie œcieków w Warszawie”. Istniej¹cych urz¹dzeñ nie odsy³a on do
sk³adu z³omu, co mo¿e rozczarowaæ osobê, która „korzystaj¹c z internetowego
informatora «wstêp wolny»”, chce w przyjemny sposób spêdziæ wolny czas.

Wœród komunalnych rzeczy czyszcz¹cych uczestnicy specjalnych „wycieczek”
próbuj¹ poczuæ siê jak w muzeum, w którym jednak¿e w odró¿nieniu od Luwru
czy zmuzeifikowanych europejskich katedr zabrak³o punktu handlowego, „cudu
w cudzie”, koñcowej atrakcji. Jej namiastk¹ jest w tym przypadku szklanka czys-
tej wody prosto z kranu na ostatnim odcinku tzw. ci¹gu technologicznego.
Mimo tej ró¿nicy Filtry z malownicz¹ wie¿¹ ciœnieñ i g³adkim lustrem wody
z niewidzialn¹ prêdkoœci¹ przes¹czaj¹cej siê przez historyczne filtry powolne nie
trac¹ na atrakcyjnoœci. Same w sobie s¹ tak romantyczne, ¿e w odró¿nieniu od
innych miejsc, w których wspó³czeœnie produkuje siê rzeczy konsumpcyjne, nie
potrzebuj¹ ¿adnych efektownych dodatków.

Ci spoœród mieszkañców stolicy odwiedzaj¹cych Filtry latem 2005 r., którzy
nie przyznawali siê do fascynacji architektur¹ przemys³ow¹, wyra¿ali najwiêksze
zainteresowanie procesem uzdatniania wody:

Interesujê siê wod¹ jako najwa¿niejszym lekarstwem dla cz³owieka.

Poniewa¿ do tej pory nie wiedzia³am, na czym polega filtracja tak du¿ych zasobów
wodnych.

¯eby zobaczyæ, jak odbywa siê filtracja wody.

By³am ciekawa procesu uzdatniania wody.
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Jakkolwiek w wywiadach pisemnych dominuj¹ œwiadectwa „prze³amywania
siê” do wody pitnej dostarczanej przez warszawskie wodoci¹gi, w czasie rozmów
wywi¹zuj¹cych siê pod portierni¹ odnios³em wra¿enie, ¿e wœród zwiedzaj¹cych
bardziej panowa³a atmosfera „uspokojenia” ni¿ „absolutnej pewnoœci” i przeko-
nania. Pan w œrednim wieku nieœmia³o przyzna³, ¿e „po raz pierwszy w ¿yciu pi³
wodê surow¹”. Wnosz¹c po innych wypowiedziach, p³yn „w³aœnie oczyszczony”
nie smakowa³ gorzej od œwie¿ej wody studziennej:

Okaza³o siê, ¿e jest nawet smaczna.

Po spróbowaniu „kranówki” stwierdzi³em, ¿e du¿a iloœæ „Ÿródlanych” wód jest w³aœnie
kranówk¹.

Wypicie szklanki wody „prosto od urz¹dzenia” mia³o dla przedstawicieli spo-
³ecznoœci Warszawy dwojakiego rodzaju konsekwencje poznawcze. Po pierwsze,
wzrost uznania dla „kranówki” i dostrze¿enie wk³adu pracy w codzienne wytwa-
rzanie „podstawowej rzeczy, jak¹ mamy”:

Bêdê j¹ teraz piæ, nawet nie przegotowan¹.

Po obejrzeniu ca³ego procesu technologicznego zmieni³a siê moja ocena jakoœci wody
„kranówki”. Zosta³am przekonana do wysokiej jakoœci tej wody.

Podstawowa rzecz, jak¹ mamy, kosztuje du¿o pracy wielu osób i to dobrze sobie
przypomnieæ od czasu do czasu.

Po drugie, uœwiadomienie sobie wp³ywu „przesy³u” na jakoœæ wody – pro-
blemu, który nie mieœci³ siê przedtem w wyobra¿eniach przyniesionych do stacji
„z miasta”:

[Wizyta w Filtrach] uœwiadomi³a mi, ¿e miasto dostarcza mieszkañcom wodê czyst¹
i w pe³ni zdatn¹ do picia, jej „zanieczyszczenie” b¹dŸ wra¿enie zapachowe to efekt
transportu, rur.

Woda niesmaczna – problem przesy³u.

To ciê¿ka praca daj¹ca coraz lepsze efekty jakoœci wody, która niestety po
dop³yniêciu do mieszkañ jest gorsza ni¿ ta, któr¹ tutaj pi³am

Nigdy w pe³ni nie dokoñczon¹ warszawsk¹ „cywilizacjê wodoci¹gu”, która
aktualnie niedomaga na „koñcówkach” i w wielu instalacjach domowych, nadal
czeka zatem „ci¹g dalszy” przebudowy i modernizacji.

Wykorzystuj¹c zezwolenie na rekonesans badawczy w terenie zastrze¿onym
i sposobnoœæ kontaktu z mieszkañcami Warszawy wprowadzonymi w podstawo-
wej mierze w zagadnienie sieci komunalnej, urz¹dzeñ sanitarnych du¿ego miasta,
zdecydowa³em siê na postawienie tak¿e pytania generalnego: „W jaki sposób
mieszkañcy Warszawy staraj¹ siê, aby ich miasto by³o czyste?”. Ju¿ we wstêpie do
pracy sygnalizowa³em, ¿e uzyskanie odpowiedzi na to pytanie by³o utrudnione
wskutek nieostroœci zakresu znaczeniowego pojêcia czystoœci fizycznej. Dlatego
musieliœmy wyjaœniaæ sobie pod bram¹ Wodoci¹gu Centralnego, czym czystoœæ
jest „w istocie rzeczy”. Nie wiem, czy subtelna ró¿nica miêdzy „czystoœci¹” ze
wszystkimi jej higienicznymi, intymnymi odniesieniami a „oczyszczaniem” miej-
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skim znalaz³a autentyczne zrozumienie u moich rozmówców. Wtedy jednak¿e
dotar³o do mnie ostatecznie, ¿e przedmiot badania kultury sanitarnej w perspek-
tywie antropologicznej tworzy przede wszystkim czystoœæ uzale¿niona od wa-
runków technologicznych.

Najprostsze odpowiedzi, jakie otrzyma³em, brzmia³y skrótowo i bezradnie:
„wywo¿one s¹ œmieci na wysypiska”, „nie rzucaj¹ gumy do ¿ucia na chodnik”, „nie
mam pojêcia”, „nie staraj¹ siê”, „trudno mi siê wypowiedzieæ”, „s³abo siê staraj¹,
bo Wwa jest brudna w przeciwieñstwie do Zak³adu Filtrów, tu jest super!!!”.
Bardziej z³o¿one refleksje pokrywa³y siê z wymow¹ rekonstrukcji historycznych
zawartych w poprzednich rozdzia³ach tej ksi¹¿ki oraz z prób¹ usytuowania zmian
w zakresie spo³ecznej wiedzy o latrynaliach w procesach wywo³anych przez kata-
strofy cywilizacyjne XX w. K³ad³y przy tym nacisk na realizowanie „minimum
wymagañ co do czystoœci i wywozu œmieci”:

Uwa¿am, i¿ obecnie w Warszawie jest du¿o ludnoœci nap³ywowej, która nie czuje siê
zwi¹zana z miastem i niestety nie dba o czystoœæ miasta i kulturê. Z opowiadañ Ro-
dziców i Dziadków wiem, ¿e sytuacja kiedyœ wygl¹da³a inaczej i Warszawiacy byli
dumni ze swojego miasta, a nie jak teraz s¹ pokazywani palcami.

Mieszkañcy Wwy s³abo siê staraj¹, jeœli chodzi o czystoœæ, ale w³adze im tego nie
u³atwiaj¹, jeœli spojrzy siê na przesypuj¹ce siê kosze ze œmieciami przy przystankach.

Czêœæ mieszkañców chce, ¿eby miasto wygl¹da³o estetycznie, a druga po³owa sabotuje
te poczynania.

Inne odpowiedzi okreœla³y indywidualne, odbiegaj¹ce od realiów ¿ycia co-
dziennego reakcje na powszechne zanieczyszczenie. Zdarza³y siê nawet naprêdce
formu³owane „tezy” socjologiczne:

Mogê okreœliæ jak moja rodzina dba o czystoœæ miasta:
– segregujemy odpady,
– nie wyrzucamy œmieci na ulicê,
– uczymy swoje dzieci porz¹dku od urodzenia.

[...] brak jest œwiadomoœci i nawyków; moja prywatna teoria: ludzie wyroœli w brzyd-
kim i brudnym otoczeniu, wiêc nie widz¹ brudu i szpetoty.

Zaobserwowa³em ponadto skutki „edukacji” medialnej podnosz¹cej kwestiê
„œwiadomoœci ekologicznej”. OdpowiedŸ: „segreguj¹ i wyrzucaj¹ œmieci (i tylko
to)” powtarza³a siê w wywiadach na piœmie w rozmaitych wariantach, mimo ¿e
musia³a za ka¿dym razem plasowaæ siê na niekorzystnym tle uwag o warszaw-
skich „nieporz¹dkach”.

Jak zauwa¿y³ ktoœ ze zwiedzaj¹cych, na „terenie zastrze¿onym” panuje oprócz
nienagannego porz¹dku i czystoœci obligatoryjnej w strefie sanitarnej specyficzny
zapach. Kojarz¹c siê z detergentem, chlorowaniem i zak³adem przemys³owym,
zarazem zdaje siê przyjemnie neutralny. Nie mo¿na tego powiedzieæ – z pewnymi
nieprzypadkowymi wyj¹tkami – o warszawskiej osmosferze, która w tym rozdzia-
le stanowi temat nastêpnego rekonesansu badawczego.

6. PRÓBY BADANIA PROBLEMÓW KULTURY SANITARNEJ WARSZAWY NA POCZ¥TKU XXI W. 417



Warszawianie poœród smrodów

Rozpoznanie, o którym teraz bêdzie mowa, plasuje siê w bliskich okolicach „osmo-
socjologii”22. Do studiów miejskich wprowadza ona perspektywê olfaktoryczn¹.
Jak niedawno napisali w „ma³ym manifeœcie” œl¹scy badacze osmosfery miast:

[...] zmys³ wêchu, który umo¿liwia rozpoznawanie zapachów, móg³by wydawaæ siê
zupe³nie bezu¿yteczny w percepcji przestrzeni, ze wzglêdu na swoj¹ ulotnoœæ, tym-
czasowoœæ. A jednak zapach, gdy skoncentrowaæ siê na nim, bywa reperem [tj. trwa³ym
w przestrzeni ziemi punktem odniesienia – W.K.P.] bardziej charakterystycznym, ani¿eli
jeden budynek czy droga. [...] Intuicja badawcza ka¿e dzisiejszym obserwatorom ¿ycia
spo³ecznego poszukiwaæ odpowiedzi na pytania poza dostrzegalnym, namacalnym,
daj¹cym siê zmierzyæ dostêpnymi narzêdziami realnym œwiatem, obiektywnym i pre-
cyzyjnym w odbiorze23.

Poznanie miasta przez wêch musi zatem prze³amywaæ prymat wzroku w ba-
daniach i mozolnie przebijaæ siê przez problematykê dominuj¹c¹24. Tematyka wi-
zualnoœci miasta jest „uporczywa” wskutek przebiegu procesu cywilizacji.

Krótko mówi¹c: dominacja wzroku nad niebezpiecznym zmys³em powonienia zosta³a
osi¹gniêta dziêki pewnej liczbie przedmiotów i technik, takich jak balkon, drapacz
chmur i klimatyzowany autokar25.

Rzeczy brudne s¹ noœnikami brzydkich zapachów, „pojemnikami” dla smro-
dów. W poznaniu zmys³owym nieczystoœæ fizyczna materializuje nieprzyjemne
wonie. „Odór Warszawy” konkretyzuje siê w nieulotnych materialnych œladach
w przestrzeni publicznej i przydomowej. Miazmaty uderzaj¹ w szczególnoœci tam,
gdzie „zamieniaj¹ siê” w rzeczy – gdzie zanieczyszczenia mo¿na nie tylko poczuæ,
lecz tak¿e zanurzyæ w nich buty, poœlizgn¹æ siê o ekskrement i zobaczyæ brud.
Warszawê z wêchowego punktu „widzenia” wype³niaj¹ nie tyle same przedmioty
estetyzowane, ile równie¿ cuchn¹ce rzeczy-brudy. St¹d werbalizacja uci¹¿liwego
wêchowego doœwiadczenia stolicy nie nastrêcza powa¿niejszych trudnoœci, cho-
cia¿ eteryczne wra¿enia wêchowe w zasadzie wymykaj¹ siê s³ownym opisom.
Rezeda pachnie jak rezeda, migda³y pachn¹ jak migda³y. Nazywanie woni, ostrzega
Marian Bugajski, jest w³aœciwie nieujêzykowione. Jêzyk nie radzi sobie z wy-
s³awianiem zapachów, gdy¿ w tej dziedzinie nie ma ¿adnych bezpoœrednich od-
niesieñ, utrwalona referencja nie istnieje26.

Przyjemne i neutralne zapachy, jak powiedzia³by Georg Simmel, gdy rozpatruje
siê wszystkie wonie ³¹cznie, nie pozwalaj¹ siê „rzutowaæ na p³aszczyznê abstrak-
cji”27. Smrody natomiast wyraŸniej „lgn¹” do rzeczy. W moim przeœwiadczeniu
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22 Zob.: Gale Peter Largey, David Rodney Watson, The Sociology of Odor, „The American Journal of
Sociology” 1972, t. 77, nr 6; Kelvin E.Y. Low, Ruminations on Smell as a Sociocultural Phenomenon,
„Current Sociology” 2005, t. 53, nr 3.
23
23 Weronika Œlêzak-Tazbir, Marek S. Szczepañski, Miejska perfumeria, „Res Publica Nowa” 2008, nr 3.
24
24 Zob.: Wizualnoœæ miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. Marek Krajewski, Poznañ 2008.
25
25 John Urry, Socjologia mobilnoœci, t³um. Janusz Stawiñski, Warszawa 2009, s. 136. Por.: Michel de
Certeau, WynaleŸæ codziennoœæ. Sztuki dzia³ania, t³um. Katarzyna Thiel-Jañczuk, Kraków 2008, s. 93.
26
26 Zob.: Marian Bugajski, Jak pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów, Wroc³aw 2004, s. 12–19.
27
27 Zob.: Georg Simmel, Socjologia zmys³ów, [w:] ten¿e, Most i drzwi. Wybór esejów, t³um. Ma³gorzata
£ukasiewicz, Warszawa 2006, s. 200.



s¹ sprzêgniête bardziej z rzeczami ni¿eli z czuj¹cymi, „niuchaj¹cymi” podmiotami.
Simmel stwierdza: „Gdy mówimy, ¿e coœ ma cierpki zapach, znaczy to tyle, ¿e
pachnie jak coœ o cierpkim smaku”. Ale gdy mówiê, ¿e coœ cuchnie ka³em, nie
mam na myœli tego, ¿e „pachnie” jak coœ o smaku ka³u. Chcê zaœ powiedzieæ, ¿e
rzecz ta œmierdzi, poniewa¿ jest zanieczyszczona ka³em, fizycznie brudna. Smaku
nieczystoœci, który zgodnie z tez¹ o jedni postrzegania zmys³owego trzeba by
postawiæ na równi na przyk³ad ze s³odkawym zapachem damskiej, markowej wody
toaletowej „Dolce Vita”, nie znam. W medycynie, odzwierciedlaj¹cej etyczne pod-
stawy spo³eczeñstwa rozwiniêtego i jego normy obyczajowe, koprofagia zalicza siê
do wykroczeñ.

PóŸn¹ jesieni¹ 2002 r. warszawski oddzia³ „Gazety Wyborczej” zorganizowa³
akcjê ochotniczego sk³adania raportów, okreœlonych jako „do(nosy)”, dotycz¹cych
fizycznie zanieczyszczonych miejsc, które mieszkañcy Warszawy uwa¿aj¹ za niepr-
zystêpne pod wzglêdem dezodoracyjnym, „skorelowane” z brzydkim zapachem.
Od 26 listopada do 3 grudnia dziennikarze pisali o najbardziej cuchn¹cych prze-
strzeniach i obiektach, a czytelnicy aktywnie pomagali w tropieniu miejskiego
fetoru, „odoru Warszawy”28. W tych dniach na ³amach sto³ecznego dodatku do
dziennika publikowano spontaniczne komentarze, listy i zapisy codziennych ob-
serwacji, licznie przekazywane drog¹ pocztow¹, elektroniczn¹ i telefoniczn¹. Po-
wsta³a w ten sposób szczególna lista rankingowa wraz z osmologiczn¹ map¹ sto-
licy. Plan Warszawy z zaznaczonymi dwudziestoma punktami o drastycznej atmo-
sferze zapachowej wydrukowano we wtorek 3 grudnia 2002 r. Nazwano je „miej-
scami œmierdzionoœnymi”, daj¹c tym samym œwiadectwo elementarnej intuicji
antropologicznej. Ju¿ Edmund Leach wyjaœnia³, ¿e najsubtelniejsze zapachy nie
mia³yby wymiaru kulturowego, gdyby nie istnia³y miazmaty. Intensywny smród
odsy³a bowiem do degradacji cia³a, dekompozycji materii, padliny29. Wonie fe-
kalne, skoro przywodz¹ na myœl œmieræ, s¹ „œmierdzionoœne”. Formalni „zwy-
ciêzcy” rankingu – administratorzy miejsc zaznaczonych na mapie, otrzymali od
redakcji wymowne „nagrody-upomnienia” – maski przeciwgazowe.

Œwiadectwa zebrane przez miejskich dziennikarzy i skonstruowan¹ przez nich
mapê „(do)nosów” traktujê jako teren drugiego rozpoznania badawczego. Korzys-
tam nie tylko z odnoœnych publikacji w „Gazecie Sto³ecznej”, lecz równie¿ z „lis-
tów do redakcji”, przyczynków do „autobiografii codziennoœci” udostêpnionych
przez redaktora Dariusza Bartoszewicza w grudniu 2002 r. Nie wszystkie raporty
z zapachowej rzeczywistoœci Warszawy opublikowane na pocz¹tku XXI w. w ra-
mach przedsiêwziêcia „Gazety Sto³ecznej” s¹ anonimowe. Pewne redaktorzy ozna-
czyli zwrotem „nazwisko znane redakcji”, inne opublikowali imiennie, a jeszcze
inne – pod pseudonimami (czy te¿ internetowymi nickami). Badacza kultury
sanitarnej winna interesowaæ przede wszystkim przedmiotowa zawartoœæ tych
œwiadectw, potoczny odbiór skierowany nie na typizacjê czy subiektywn¹ inter-
pretacjê, ale codzienne czynnoœci i doœwiadczenia. St¹d „treœæ podmiotow¹”, per-
sonalia i dane „z sieci” pomijam. Gdy wiêc przywo³ujê sto³eczne „do(nosy)”,
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28 Por.: Alain Corbin, We w³adzy wstrêtu. Spo³eczna historia poznania przez wêch. Od odrazy do snu eko-
logicznego, t³um. Andrzej Siemek, Warszawa 1998, s. 283–289.
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29 Zob.: Edmund Leach, Taste and Smell, [w:] The Essential Edmund Leach, red. Stephen Hugh-Jones,
James Laidlaw, New Haven–London 2000, t. 2: Culture and Human Nature, s. 239.



opatrujê je wy³¹cznie dat¹ publikacji lub zwrotem: „ze zbiorów redakcyjnych”.
Natomiast cytaty z artyku³ów Dariusza Bartoszewicza i Krzysztofa Œmietany ko-
mentuj¹cych g³osy czytelników codziennej gazety uwzglêdniam w przypisach.

Moim zamiarem nie jest jednak tematyczna analiza dyskursu prasowego.
Wypowiedzi czytelników „Gazety Sto³ecznej” poczytujê za przejawy samooana-
lizy przez katastrofê: „praktycznego myœlenia socjologicznego”, za sprawozdania
z „oczywistoœci” zawieraj¹ce „wyt³umaczenia” codziennych doœwiadczeñ i zacho-
wañ mieszkañców Warszawy w sferze miejskiej kultury sanitarnej30. Przywo³anie
w tym miejscu tzw. Garfinkelingu (etnometodologii) nie stanowi szkody dla per-
spektywy teoretycznej inspirowanej dzie³ami Mary Douglas, poniewa¿ nie tworzy
elementu rozbijaj¹cego jej spo³eczno-objaœniaj¹ce podejœcie do kultury. Etnometo-
dologia jest w istocie rzeczy refleksj¹ i metod¹ socjologiczn¹, postrzega wiedzê
spo³eczn¹ jako pierwotn¹ i determinuj¹c¹ postawy indywidualne mimo ró¿norod-
noœci oraz subiektywnoœci sposobów ich relacjonowania przez badanych31. „Prak-
tyczne myœlenie socjologiczne” o brzydkich zapachach w Warszawie œwiadczy
wiêc nie o cz³owieku, lecz o spo³ecznoœci w konkretnych miejscach i w konkret-
nym czasie.

Z europejskiej perspektywy Johna Urry’ego œmierdz¹ nade wszystko miejsca
wilgotne, mokrad³a: „Szczególny niepokój budz¹ te dwuznaczne miejsca, gdzie
spotykaj¹ siê, mieszaj¹c, ziemia i woda”32. Mokrad³a w kulturze zachodniej budz¹
fascynacjê i lêk, uniewa¿niaj¹c idee „widoku” i „krajobrazu”. Jeszcze za Starzyñ-
skiego, jak pamiêtamy, wilgoæ panowa³a w wielu suterenach i na wielu nieutwar-
dzonych podwórzach. Wspó³czeœnie równie¿ nie brakuje w Warszawie „zagno-
jenia” przestrzeni33.

Œmierdzionoœna stolica

Analiza raportów wykazuje, ¿e odory póŸn¹ jesieni¹ 2002 r. „wytwarza³y siê”
w czterech rodzajach przestrzeni publicznej. By³y to:

1) przede wszystkim dworce z tunelami i korytarzami podziemnymi – obiekty
i urz¹dzenia nieod³¹czne od „wystroju” du¿ego miasta;

2) marginesy trwa³ej przestrzeni miejskiej, miejsca „za” (za³omy, zak¹ty),
zatem i typowe warszawskie zakamarki „pod mostami”, na przyk³ad wie¿yczki
z przejœciami pod mostem Poniatowskiego, ³¹cz¹ce Muzeum Narodowe z Dwor-
cem Powiœle;

3) œrodki transportu miejskiego – autobusy jako „pud³a do przenoszenia ludzi
z miejsca na miejsce”34, nietrwa³a przestrzeñ ruchoma, w której mieszkaniec sto-
licy (pasa¿er) przebywa „zamkniêty”, ale tak¿e jako Ÿród³o œmierdz¹cych spalin
odczuwanych przez piechurów i lokatorów;
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30 Por.: Harold Garfinkel, Studia z etnometodologii, t³um. Alina Szul¿ycka, Warszawa 2007, s. 9–21.
31
31 Zob.: Monika Kostera, Antropologia organizacji..., s. 136.
32
32 Por.: John Urry, Socjologia mobilnoœci, s. 137.
33
33 Por.: Bogus³aw ¯y³ko, S³owo wstêpne, [w:] W³adimir N. Toporow, Przestrzeñ i rzecz, t³um. Bogus³aw
¯y³ko, Kraków 2003, s. 13.
34
34 Zob.: Ireneusz Kamiñski, Autobus, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1999, nr 1–2.



4) znajduj¹ce siê na terenie miasta zak³ady przemys³owe, nie wy³¹czaj¹c z nich
kluczowych „fabryk ekologii” – spalarni odpadów na Zabranieckiej czy oczysz-
czalni œcieków „Czajka”, nowoczesnych urz¹dzeñ publicznych wysoko ocenianych
przez technologów.

W punkcie trzecim, gwoli œcis³oœci, mowa nie tylko o stacjach kolei daleko-
bie¿nej i regionalnej (PKP, InterCity, Koleje Mazowieckie), lecz tak¿e o dworcach
komunikacji autobusowej oraz przystankach WKD (W¹skotorowej Kolei Dojazdo-
wej) docieraj¹cej do willowych przedmieœæ i miasta-ogrodu Podkowy Leœnej:

Pozwalam sobie zg³osiæ kandydata do rozpoczêtej przez pañstwa akcji. Kandydat pew-
niak: schody prowadz¹ce na peron kolejki WKD na stacji Warszawa-Ochota od strony
po³udniowej, tj. po³o¿one u zbiegu Alej Jerozolimskich i Towarowej. Prze-ra-¿a-j¹-ce
[28 listopada].

W socjologii miasta dworzec jest g³ównym obok hotelu wyznacznikiem uno-
woczeœnienia, „bram¹ przemys³owego miasta – przestrzeni otwartej, ruchliwej,
odznaczaj¹cej siê brakiem sta³oœci”35. Do opinii Mariusza Czubaja z pewnoœci¹
przychyli³by siê Pakalski, którego in¿ynierskie wspomnienia z lat trzydziestych
XX w. obficie cytowa³em w rozdziale czwartym. Budowa centralnego dworca
w Warszawie, co prawda, nie dobieg³a koñca do okupacji, lecz i w prowizorycznej,
gwarnej hali zadbano o porz¹dek odpowiadaj¹cy precyzji zegara reguluj¹cego ruch
przedwojennych poci¹gów. W tym równie¿ zatroszczono siê o dekoracje z kwia-
tów. Wspó³czeœnie jednak Warszawianie nie przedstawiaj¹ sobie dworców jako
miejsca pracy uwijaj¹cych siê z robot¹ zamiataczy ani nie ³¹cz¹ ich z wi¹zank¹
orzeŸwiaj¹cych zapachów. Poczekalnie „prze-ra-¿a-j¹”, na schodach mo¿na zostaæ
przypadkowo pokropionym przykr¹ treœci¹ „uryna³u” podobnie jak w zamierzch-
³ej przesz³oœci w europejskich miastach albo w Krakowie na w¹skiej k³adce z drew-
nianych bali pozwalaj¹cej przemkn¹æ such¹ stop¹ przez ulicê36. Nie s¹ to wiêc
„stacje ponowoczesnoœci” z Ritzerowskim „sprawnym przemieszczaniem ludzi
(i œmieci)”, gdzie wzorem „disneylandów” przestrzeñ publiczna okazuje siê wy-
dajnie drenowana przez podziemny system rur odprowadzaj¹cych nieczystoœci
wprost do spalarni:

[W Disney Worldzie dzia³a] skomplikowany system podziemnych rur, który z prêdkoœ-
ci¹ prawie stu kilometrów na godzinê dostarcza œmieci do zak³adu utylizacji znaj-
duj¹cego siê poza zasiêgiem wzroku zwiedzaj¹cych37.

Na Dworcu Œródmieœcie do powa¿niejszych prac porz¹dkowych przyst¹piono
dopiero wtedy, gdy na pocz¹tku nowego milenium czêœæ elewacji strawi³ „oczysz-
czaj¹cy” ogieñ. Nieprzewidziany po¿ar po raz pierwszy od otwarcia stacji zde-
zynfekowa³ zaduszone, spotnia³e korytarze i zakamarki tu¿ pod Pa³acem Kultury
i Nauki. Jak „doniesiono” do gazety, na dworcu PKS Warszawa Stadion smród ju¿
„nas¹czy³ tynki na ca³ej ich gruboœci”. Natomiast w u¿ytkowej przestrzeni Dworca
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35 Mariusz Czubaj, W stronê miejskiej utopii. Szkice o wyobraŸni spo³ecznej, Warszawa 2007, s. 31–32.
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36 Zob.: Charles Panati, Niezwyk³e dzieje zwyk³ych rzeczy, s. 176. Por.: Norbert Elias, Przemiany obyczajów
w cywilizacji Zachodu, t³um. Tadeusz Zab³udowski, Warszawa 1980, s. 177–185.
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37 Zob.: George Ritzer, Makdonaldyzacja spo³eczeñstwa. Wydanie na nowy wiek, t³um. Ludwik Stawowy,
Warszawa 2003, s. 98.



Centralnego pasa¿erowie na pocz¹tku XXI w. czuli siê jak intruzi pope³niaj¹cy
nietakt, wdzieraj¹cy siê do zajêtej prywatnej ubikacji:

Nowe miejsce œmierdzionoœne powstaje na Dworcu Centralnym. Któregoœ dnia stojê
w okolicy skrytek baga¿owych przy nowym wyjœciu awaryjnym. Stoj¹ pod œcian¹ dwie
podpite panie i jedna z nich mówi do mnie: „Sp... st¹d, bo ja tu bêdê szczaæ”. Co te¿
niezw³ocznie zrobi³a [2 grudnia].

Pod skrytkami na g³ównym dworcu Warszawy znalaz³ zastosowanie archaicz-
ny zakaz „zauwa¿ania” i „pozdrawiania” osoby za³atwiaj¹cej piln¹ potrzebê fizjo-
logiczn¹. Przytoczone przez Norberta Eliasa Ÿród³o z 1731 r. poucza:

Gdy siê przechodzi ko³o osoby, która za³atwia sw¹ potrzebê, nale¿y udawaæ, ¿e siê tego
nie zauwa¿a; sprzeciwia siê zatem zasadom grzecznoœci witaæ j¹ wówczas38.

Sprowokowan¹ przez praktyki ludzkie, istotn¹ inwestycj¹ na Dworcu Central-
nym by³o w tym okresie zamiast odnawiania infrastruktury podwieszanie koszy
na œmieci. Komunalne pojemniki na odpadki starego typu by³y nagminnie wyko-
rzystywane w „funkcji wtórnej” darmowych pisuarów i sedesów. Przez stare po-
jemniki rozumiem te umieszczone nisko, wolnostoj¹ce, zwane potocznie „beto-
nowymi solnicami”. Zmuszony do wydatków dyrektor oddzia³u nieruchomoœci
PKP utyskiwa³ na rozmach polskiego „zasiewania nie³adu”, zak³adaj¹c pesymis-
tycznie, ¿e to, co powinno wisieæ, i tak zaraz zostanie zanieczyszczone b¹dŸ
zniszczone:

[...] wina le¿y po stronie „kultury w narodzie”. Ludziska siadaj¹ bowiem na dworco-
wych koszach i za³atwiaj¹ swoje pal¹ce potrzeby. Aby po³o¿yæ temu kres, „opancerzaæ
siê” przeciwko smrodowi, kolej wymienia kosze stoj¹ce na wisz¹ce39.

W ten sposób na „œmierdzionoœnej” stacji zbiorniki nieczystoœci doczeka³y siê
podwy¿szenia, wyniesienia, wy³¹czenia „sposobem administracyjnym” z „do³ów”:
zarówno z przestrzeni pod³ogi, jak i ze sfery „materialno-cielesnej”.

Kiedy przyst¹piono do przebudowy Dworca Wileñskiego na Pradze i zaplano-
wano wkomponowanie go w kompleks punktów us³ugowo-handlowych, w mie-
szkañcach Warszawy rozbudzono nadziejê na zapachowe zneutralizowanie stacji,
skuteczne przy³¹czenie jej do osmosfery du¿ej sterylnej galerii handlowej:

Perony usytuowano pod hipermarketem Carrefour. Obok znajduje siê tak¿e kilkadzie-
si¹t sklepów i punktów us³ugowych, restauracje i bary40.

Z komercjalizacj¹ czy makdonaldyzacj¹, je¿eli teorie te traktowaæ jako uniwer-
saln¹ diagnozê rzeczywistoœci, powinno ³¹czyæ siê przewietrzanie, klimatyzowanie
i „przyspieszanie” czyszczenia. Takie czynnoœci odpowiadaj¹ systematycznemu
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38 Por.: Norbert Elias, Przemiany obyczajów..., s. 183.
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39 Dariusz Bartoszewicz, Krzysztof Œmietana, Mapa do(nosów), „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety
Wyborczej”, 3 grudnia 2002. Por.: Kosze posz³y w górê, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wy-
borczej”, 29 listopada 2002. Por.: Alain Corbin, We w³adzy wstrêtu..., s. 121.
40
40 Krzysztof Œmietana, Œmierdzionoœne miejsca, „Gazeta Sto³eczna”, dodatek do „Gazety Wyborczej”,
25 listopada 2002.



zbieraniu wykorzystanych tac przez pracowników restauracji szybkiej obs³ugi,
wymianom worków na resztki oraz zmywaniu pod³ogi detergentem. Jednak po-
myœlana przez architektów „supermarketyzacja” warszawskiego dworca nie przy-
nios³a oczekiwanego efektu dezodoryzacyjnego, który dla Alaina Corbina zna-
czy³by pocz¹tek „ukojenia” dla zmys³u wêchu i narodziny nowego wzoru elegan-
cji. Tymczasem „przy wyjœciu z czêœci handlowej na perony na pasa¿erów czekaj¹
niemi³e doznania”41.

Odgrodzenie peronów jako wyraz spo³ecznej „chêci hermetycznego zatkania
zbiorników smrodu” nie przeobrazi³o ca³oœci handlowej galerii w prawdziwy sho-
ping mall, w za³o¿eniach teorii Zygmunta Baumana, rygorystycznie przepêdzaj¹cy
upiory upadku”42:

Ulica Targowa róg al. Solidarnoœci. Œwiec¹ce tysi¹cem lampek, niczym kosmodrom, stoi
Centrum Handlowe „Wileñska”. Dwoje automatycznych drzwi, centrum otwiera siê
wprost na hall z kasami Dworca Wileñskiego, który to oddzielony jest od peronów
kolejn¹ przeszklon¹ œcian¹. Niestety, na nic to, bo smród z peronów dra¿ni nozdrza ju¿
przy wyjœciu z centrum handlowego. Nie problem siê domyœliæ, jaki bukiet zapachów
kondensuje siê tu¿ za szklanymi drzwiami. A¿ w oczy szczypie! Po odjeŸdzie poci¹gu
(w godzinach przedpo³udniowych, bo im bli¿ej wieczora, tym bardziej granica ta siê
zaciera) jak na d³oni widaæ, nad którym fragmentem torów kolejowych by³y poci¹gowe
toalety. Z betonowej nawierzchni paruje mocz, a czêsto i coœ konkretniejszego... Od-
ra¿aj¹ce! O ile w ch³odne dni smród mo¿na jeszcze ostatecznie prze¿yæ, o tyle w lecie
jego stê¿enie dos³ownie œcina z nóg! Doœæ czêsto obserwujê amatorów mocnych wra-
¿eñ, którzy w oczekiwaniu na poci¹g stoj¹ na krawêdzi peronu i prze¿uwaj¹c kanapkê
z A Petit, niewzruszenie obserwuj¹ kszta³ty czarnych mokrych plam oœwietlanych z gó-
ry jaskrawymi jarzeniówkami [28 listopada].

W Centrum Handlowym Wileñska nie „zaprojektowano” równie wa¿nej „re-
nowacji” w sferze wiedzy o kulturze sanitarnej. Charakterystyczne, ¿e „eksperci”,
rzecznicy linii lotniczych i producenta wagonów, zapytywani przez pomys³odaw-
ców mapy smrodliwych miejsc o sytuacjê na warszawskim dworcu, odnieœli siê
tylko do urz¹dzeñ. Z niedowierzaniem, jakby z niewiar¹ w sanitarn¹ zmianê, po-
minêli u¿ytkowników rzeczy. Lokatorzy z przedmieœæ i podsto³ecznych miejsco-
woœci (nastêpcy panów Eustachego WoŸniaka i Micha³a Orpiszewskiego z felieto-
nu „Wiecha” z 1936 r. czy kierownika Bogusza opisanego przez Tadeusza No-
sarzewskiego w „Kronice MPO”), w „czasie postojowym” brudz¹ i „sikaj¹ do dziu-
ry”, otworu kloacznego wys³u¿onego wagonu, podczas gdy drudzy jedz¹ na pero-
nie ciep³e kanapki43.

Nie sposób jednak dowodziæ, ¿e okolicznoœæ, i¿ torowisko zamienia siê w „je-
den wielki szalet”, gdy „ludzie za³atwiaj¹ siê w stoj¹cych przy peronie poci¹gach”,
wynika wy³¹cznie z u³omnoœci czy d³ugoletniej eksploatacji taboru kolei podmiej-
skich. Aczkolwiek Kolejom Mazowieckim brakuje nowoczesnych sk³adów elek-
trycznych ze szczelnymi zbiornikami na ekskrementy do opró¿niania w wagonow-
niach, wzorowanymi na ciœnieniowych zbiornikach z samolotów. Nie jest to rów-
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nie¿ jedynie kwestia sprawdzenia siê „wielkiej teorii” etnograficznego struktu-
ralizmu: „«na dole» œmierdzi – «na górze» pachnie”44.

Co siê zaœ tyczy zwi¹zków konsumpcji z osmosfer¹ miasta, tzw. restauracje
szybkiej obs³ugi – wœród nich „okienka” z przek¹skami na wynos – nie wzywaj¹
do „sto³u” przy pomocy apetycznych, idealnie homogenicznych zapachów. War-
szawa „zagotowa³a siê” od dra¿ni¹cych wyziewów kuchennych. W tym akurat
przypadku smród „smakuje”, a jednia zmys³owej percepcji, o której pisali Simmel
i Leach, zostaje ustanowiona w œródmieœciu:

Zgadzam siê z wypowiedzi¹ jednej czytelniczki. Najbardziej œmierdz¹cym miejscem jest
przejœcie podziemne pod skrzy¿owaniem ul. Marsza³kowskiej z Al. Jerozolimskimi.
Rozchodzi siê tam smród gotowania. Nie mo¿na tamtêdy przejœæ, bo ubrania prze-
si¹kaj¹ tym „zapachem” kuchennym. Dla mnie to koszmar [2 grudnia].

Aromatyzacja, wed³ug Marka Krajewskiego bêd¹ca jedn¹ z podstaw zmiany
w kulturze wspó³czesnej, w stolicy mo¿e zostaæ ujêta w cudzys³ów, tak¿e przez
najbli¿szy sklep z artyku³ami pierwszej potrzeby. Tym bardziej wtedy, gdy do
sklepu prowadzi w¹skie przejœcie lub przedsionek45:

Jednym z bardziej „aromatycznych” miejsc w mojej okolicy jest przedsionek sklepu
Costcutter w pobli¿u skrzy¿owania Andersa i Anielewicza. Sklep ogólnie jest OK, ale
wchodzimy z dzieckiem na wdechu. Nazwaliœmy te¿ sklep odpowiednio – idzie siê po
coœ do Œmierdziela [ze zbiorów redakcyjnych].

Autorzy raportów z 2002 r. dostrzegli, ¿e warszawskie „inferno” po³¹czy³o wo-
nie wydalania i wch³aniania, bez ma³a wed³ug groteskowej prawid³owoœci uchwy-
conej przez Witkacego. Od lat program krakowskiego kabaretu „Piwnica pod
Baranami” nie obywa siê bez wystêpu Zbigniew Raja, który z zaanga¿owaniem
melorecytuje wiersz Witkacego Do przyjació³ gówniarzy, opatrzony mottem: „Kto
siê za ten wiersz obra¿a, ten siê sam za gówniarza uwa¿a”. Tekst sugeruje, ¿e
w Kielcach, gdzie artysta odnalaz³ „paramount ma³omiasteczkowej brzydy”, mimo
i¿ najpewniej nigdy tam nie by³, Polak „widzi siebie jako potwora cuchn¹cego
w³asnym sosem”. Wiersz o Kielcach-symbolu koresponduje z myœl¹ sformu³o-
wan¹ w Nienasyceniu: „Jak¿e wstrêtny kraj ta Polska, smutna ojczyzna gówniarzy”.
Wed³ug Witkacego, w prowincjonalnym mieœcie „cz³owiek gêb¹ sra, a ty³kiem
podpatruje”46. W Warszawie roku 2007 w ponurym, zabrudzonym korytarzu przy
kasach stacji WKD Warszawa-Œródmieœcie dzia³a³o „okienko” z tanim sklepem
wêdliniarskim. Czêsto ustawia³ siê przy nim d³ugi ogonek klientów – pod szyldem
„miêso i jego przetwory”.

Wielofunkcyjna kuchnia, która jako domowe pomieszczenie wskutek nieobec-
noœci ³azienki w kamienicach s³u¿y³a jeszcze w pierwszej po³owie XX w. równie¿
za salonik k¹pielowy, w XXI w. skojarzy³a siê ze „smrodem gotowania”, oparami
kiepskiego jedzenia „zostaj¹cymi na ubraniach”. Jolanta Kossakowska pisze:
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znañ 2005.
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46 Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, Do przyjació³ gówniarzy, Kielce 1994, s. 16.



W Polsce – potwierdza Jolanta Kossakowska – kuchenny zapach jest równie naturalny
co smród spalin, woñ kwiatów wiosn¹ czy papierosowe opary w kawiarni. Dlatego
prawdziwym odkryciem by³o dla mnie, ¿e gdzieœ w szerokim œwiecie mo¿e byæ inaczej.
Mo¿e wziê³o siê to u mnie z powodu wiecznie popsutego poch³aniacza dymu w kuchni,
a mo¿e z mi³oœci do kulinarnej rozpusty. Zapach jest czêœci¹ jedzenia. Kuchenne wonie
miewaj¹ nad nami wiêksz¹ w³adzê, ni¿ nam siê czasem zdaje. Rozumie to ka¿dy, kto
wraca do domu g³odny i ju¿ od progu czuje niebiañski zapach gotuj¹cych siê potraw47.

Spostrze¿enia Kossakowskiej potwierdza jeden z czytelników „Gazety Sto-
³ecznej”:

„Gazeto”. Jest miejsce, gdzie œmierdzi niesamowicie, a o którym, zdaje siê, nikt dot¹d
nie wspomnia³. Jest to przejœcie podziemne przy Dworcu Zachodnim w porze obiado-
wej! Zapachy unosz¹ce siê tam to nie tylko zapach moczu! Powietrze nie zawiera tam
tylko zapachu – ono wrêcz ma smak, i to nie najlepszy! Proponuje siê tam przejœæ
o dowolnej porze dnia! Wra¿enia s¹ wrêcz niepowtarzalne! [29 listopada]

Do miejsc wyj¹tkowo „œmierdzionoœnych” zosta³o pod koniec 2002 r. zaliczo-
ne równie¿ to, które pocz¹tkowo, tu¿ po zasadniczych zmianach ustrojowych
w Polsce, sta³o siê dla spo³ecznoœci warszawskiej „œrodkiem œwiata”, pocz¹tkiem
„reformy” kultury konsumenckiej:

Skrzy¿owanie Œwiêtokrzyskiej i Marsza³kowskiej. Pierwszy McDonald w Warszawie.
Permanentny smród zu¿ytego oleju do sma¿enia frytek zdominowa³ okolicê [2 grudnia].

Jest kilka takich miejsc, w których smród a¿ dusi, i co najciekawsze, s¹ to wyloty
(najprawdopodobniej) wentylacji z McDonaldów. Nie piszê tego z pobudek „antyglo-
balistycznych”, bynajmniej. Ale proszê spróbowaæ postaæ d³u¿ej na przystanku auto-
busowym przy zejœciu do przejœcia podziemnego (w za³¹czniku mapka z zaznaczonym
punktem w rejonie skrzy¿owania Al. Jerozolimskich z Cha³ubiñskiego). D³ugo siê nie
ustoi [ze zbiorów redakcyjnych].

Wbrew teoretycznemu za³o¿eniu poczynionemu przez poznañskiego badacza
w szkicu o kulturze aromatyzacji „pierwsze McDonaldy”, instytucje kultury po-
pularnej bêd¹cej i form¹ dominuj¹c¹, i Ÿród³em przyjemnoœci, nie stosuj¹ pozy-
tywnych strategii zapachowych. Przeciwnie, s¹, ¿eby tak powiedzieæ, osmoo-
fensywne. „We wspó³czesnej tkance miejskiej dostrzegamy wyraŸne, realne i sym-
boliczne zaw³aszczanie przestrzeni za pomoc¹ zapachów”48. Œródmiejskie punkty
gastronomiczne typu fast-food przyci¹gaj¹ konsumentów bez wiêkszych prze-
szkód, mimo ¿e do krêgu kultury utowarowianej nie „zwabiaj¹” ich przy pomocy
zapachu „dodanego”, sztucznej dezodoryzacji, dyfuzorów zapachu, czyli „synteza-
torów œwie¿oœci”49. Aromatyzacja i zapachowy marketing reprezentowany przez
perfumerie i salony kosmetyczne œcieraj¹ siê na polu zaw³aszczania wspólnej
przestrzeni ze specyficznym rodzajem wêchowej opresji, inwazjami smrodu.

W porównaniu z dworcami kolejowymi i autobusowymi, a tak¿e okolicami
barów serwuj¹cych frytki, hamburgery i kebaby, orientalnych jad³odalni prosperu-
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j¹cych w podziemnych zdefunkcjonalizowanych szaletach, zadziwiaj¹co schludne,
przychylne dla zmys³u powonienia pozostaj¹ instalacje kolei podziemnej. Na sta-
cjach Metra (pisanego wielk¹ liter¹!) unosi siê jedynie nienatrêtny zapach kurzu,
powietrza wt³aczanego na perony przez poci¹gi wyje¿d¿aj¹ce z tunelu. Jest to
zarazem woñ kojarz¹ca siê silnie z remontem, nowoczesnymi wykoñczeniami
wnêtrz (z betonu, metalu i tworzyw sztucznych), gmachem wymuskanym, ledwie
oddanym do u¿ytku. Na wyj¹tkowoœæ zapachu Metra zwrócili moj¹ uwagê stu-
denci socjologii i specjalizacji antropologicznej w Kolegium Socjologicznym Colle-
gium Civitas. W roku akademickim 2007–2008 mia³em okazjê prowadziæ z nimi
warsztat z antropologii codziennoœci, ³¹cz¹cy problematykê kultury popularnej
z „varsavianistyk¹”. Przyjmuj¹c, ¿e w woni „nowoœci po remoncie” mieœci siê
tak¿e „nuta” wapna, suchy zapach proszku, osmosferê Metra nale¿a³oby skojarzyæ
z udatn¹ dezynfekcj¹. Posypywanie wapnem to jeden z mo¿liwych œrodków de-
zynfekcji miejsc u¿ytecznoœci publicznej. Metro warszawskie jest zatem „oczysz-
czone”, chocia¿ g³êbokoœci¹ czy ³¹czn¹ d³ugoœci¹ torów ustêpuje kolejkom zagra-
nicznym, choæby metru nowojorskiemu.

Nasze Metro wydaje siê „œwie¿e”, reprezentacyjne, nadal czymœ wyj¹tkowym
w stolicy, pomyœln¹ inwestycj¹ immunizowan¹ przeciw postawom destrukcyjnym,
inwazjom brudu i bezdomnych. Metro eksponuje drugi pozytywny, zakorzeniony
w dziejach heroicznych i „staraniach kilku pokoleñ” aspekt stosunku mieszkañ-
ców Warszawy do podziemia. Nasze podziemia to zarówno nasza bohaterska
przesz³oœæ, jak i „majêtnoœæ”. O kana³ach w 1986 r. pisa³ in¿ynier wspó³odpo-
wiedzialny za odbudowê miasta:

W tym podziemnym labiryncie umiejscowiony zosta³ wielomiliardowy maj¹tek. I ten
w³aœnie wzgl¹d, wzgl¹d wartoœci urz¹dzeñ podziemnych miasta, w którym koszt ka-
na³ów jest jednym z g³ównych sk³adników, musia³ byæ brany pod uwagê przy restytuo-
waniu stolicy naszego Pañstwa na jej dawnym miejscu50.

Cokolwiek by w Warszawie nie zosta³o postawione „na górze”, ustanowione
zasadniczo na powierzchni miasta, przypomina o istnieniu „miasta podziemne-
go”: uzbrojonego najpierw przez Lindleyów, „odkopywanego” przy wznoszeniu
Muranowa na gruzach getta czy – jak w teraŸniejszoœci – przy odkrywaniu niewy-
buchów podczas modernizacji jezdni.

W Metrze s¹ „przewidywalnie” czynne, odpowiednio wyposa¿one, „urzeczo-
wione” toalety. Gdzie indziej ubikacje publiczne s¹ permanentnie zastêpowane
przez dowolne miejsca otwarte. W 2002 r. wyj¹tkowo dotkliwy dla poznania
wêchowego stan sanitarny prezentowa³o przejœcie pod bogato ornamentowanym
mostem imienia ksiêcia Józefa Poniatowskiego:

G³osujê na przejœcie podziemne pod Al. Jerozolimskimi na wysokoœci Dworca Powiœle.
Œmierdzi jak zaraza! A swoj¹ drog¹ – nigdzie w okolicy nie ma ubikacji publicznej
[2 grudnia].

Moje miejsce œmierdzionoœne? G³osujê na schody prowadz¹ce z Mostu Poniatowskiego
(od przystanków autobusowych) ku ulicy Dobrej. Zawsze, gdy mam w¹tpliw¹ przyjem-
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noœæ tamtêdy iœæ, pokonujê tych kilkadziesi¹t schodków na wdechu, makabra, nie
pomog³o nawet wybudowanie pasa¿u handlowego pod mostem (a ja naiwna myœla³am,
¿e to coœ zmieni) [ze zbiorów redakcyjnych].

Obecnie jest to przejœcie odnowione, pobielone i tak oœwietlone, a¿eby w blas-
ku reflektorów ewentualne „zostawianie” brzydkich zapachów upodobnia³o siê do
deprymuj¹cej czynnoœci scenicznej. W nieoœwietlonych zadaszeniach na Moœcie
Poniatowskiego, a w zapisie zaproponowanym przez redaktorów gazety – „Po-
niato(szczaku)”, bli¿ej nurtu Wis³y, w grudniu 2007 r. odczu³em ju¿ charakte-
rystyczn¹ amoniakow¹ woñ. Ubikacji, „zalegalizowania” fizjologicznych potrzeb
przechodniów, w ramach rewitalizacji nie przewidziano.

Poœród warszawskich „zak¹tów” mo¿na znaleŸæ tak¿e inne „wykroje” i „wy-
pustki” otwartej przestrzeni, kojarz¹ce siê u¿ytkuj¹cym z intymnoœci¹ czterech
œcian b¹dŸ przepierzeñ kabiny toaletowej, w szczególnoœci s¹ to windy miejskie.
Warszawa „bez barier” przestrzennych, przeszkód fizycznych dla osób porusza-
j¹cych siê na wózku inwalidzkim, nie wyzbywa siê „wysokich progów” zapacho-
wych, sprawia wra¿enie „grodzonej” fekalnymi smrodami, zapachem moczu. Pra-
cownicy firmy konserwuj¹cej windy pod Rondem Dmowskiego w 2002 r. ¿alili siê,
¿e „musz¹ pracowaæ jako babcie klozetowe”. Remonty zamiast od wymiany ¿a-
rówek zaczynaj¹ od „usuwania eksrementów”51:

Przeczyta³em artyku³ o œmierdz¹cych miejscach w Warszawie i chcia³bym dodaæ do listy
„strasznych miejsc” windy z przejœæ podziemnych wokó³ skrzy¿owania Marsza³kowskiej
z Al. Jerozolimskimi. S³u¿¹ one chyba jako toalety pijakom i ludziom z pobliskich
budek w przejœciu podziemnym. Latem nie sposób w tej windzie oddychaæ. Mia³em,
niestety, okazjê z nich korzystaæ i jest to koszmarne prze¿ycie. Szczególnie w³aœnie dla
osoby, dla której owa winda jest przeznaczona – czyli osoby na wózku. Organ powo-
nienia wózkowicza jest ni¿ej ni¿ osoby stoj¹cej, a ni¿ej natê¿enie smrodu jest o wiele
wiêksze. Do tego jeszcze konstrukcja windy powoduje, i¿ porusza siê ona doœæ wolno,
wiêc trzeba mieæ dobr¹ kondycjê oddechow¹, ¿eby wytrzymaæ ca³y przejazd wind¹ „na
wdechu”. Mam nadziejê, ¿e Wasza akcja spowoduje jakieœ zmiany na lepsze [2 grudnia].

Troska „zbiorowa” o Metro, przywi¹zanie do podziemnej kolei miejskiej zde-
rzaj¹ siê tutaj z pogard¹ dla windy jako œrodku transportu. Edward T. Hall upa-
trywa³by przyczyny tego faktu, ³¹cz¹cego siê z zatrzymywaniem windy miêdzy
kondygnacjami celem oddania moczu, w nieakceptowaniu architektury wielko-
miejskiego typu przez mieszkañców nowych, naturalizowanych w metropolii, nie-
zaznajomionych z wielkomiejskoœci¹, spychanych przy tym do blokowisk, na osiedla
„w polu”52.

Poza zakresem w³adzy magistratu i spo³ecznej kontroli przez rzeczy zosta³a pod-
jêta „oddolna” chaotyczna próba „zrestytuowania” instytucji „klucza u dozorcy”:

NAJBARDZIEJ œmierdzi MOJA brama – al. Jerozolimskie 57 (vis à vis PKiN), WSZYSCY
siê TU odlewaj¹, s³u¿y ZA kibel. WINNY: szpital OMEGA [ze zbiorów redakcyjnych].
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Najbardziej œmierdz¹ce miejsce: brama lub du¿a wnêka ko³o nieistniej¹cego kina Pal-
ladium i knajpy Hybrydy na ulicy Z³otej. Przejœcie tam grozi zagazowaniem siê lub
nieodwracalnymi zmianami w mózgu. To prawdziwy horror [2 grudnia].

Du¿e miasto, którego przestrzeni przydomowych nie obserwuj¹ stró¿e, po-
k¹tnie „przykuca” i otwiera siê „z rozporka”. Mury i schody staj¹ siê wtedy „œcian-
kami p³aczu”, „moczniskami”. Sto³eczne bramy, podcienia, arkady i klatki scho-
dowe (ostatnie bez domofonów) stanowi¹ model „za-k¹tów” odwiedzanych w ra-
zie nagl¹cej potrzeby. Wówczas, „po godzinach”, po piwie i kebabie, upada wszel-
ka prowizoryczna obyczajnoœæ:

Do Waszej Listy Œmierdzionoœnych miejsc w Warszawie chcia³bym dorzuciæ drug¹ czêœæ
Krakowskiego Przedmieœcia, a mianowicie odcinek od pomnika Kopernika do pomnika
A. Mickiewicza. To w³aœnie tutaj w bramach i na podwórkach swoje potrzeby za³atwiaj¹
klienci pubów, ulicznych barów „Kebab”, a nawet, co chyba najbardziej szokuje, turyœci
czy dzieci. Od urodzenia mieszkam w³aœnie na tej ulicy. Kocham to historyczne miejsce,
bo to ono kszta³tuje moje poczucie piêkna. Niestety zabraknie mi palców u r¹k, by
wymieniæ, ile osób „pouczam”, gdzie mo¿na znaleŸæ WC. Szkoda, ¿e m³odzi ludzie,
g³ównie pubowicze, którzy maj¹ pieni¹dze na trunki, sk¹pi¹ przys³owiowego grosza na
toaletê. Smutne jest równie¿ to, ¿e zwrócenie uwagi podpitemu m³odzieñcowi koñczy
siê ma³ym spiêciem. A mo¿e problem rozwi¹¿¹ szalety miejskie? Przecie¿ Warszawa
jest europejsk¹ stolic¹! [ze zbiorów redakcyjnych]

Podobne praktyki zauwa¿y³ Lech Chmielewski. W 1987 r. w Przewodniku war-
szawskim pisa³:

Wielbicielom piwa –– nie trzeba t³umaczyæ, co ta nazwa znaczy³a, wszystkim innym
wyjaœniamy, ¿e „Jantar” to przez wiele lat jedyna w Warszawie piwiarnia. Atmosfera tu
by³a gêsta od dymu, wyziewów alkoholowych i ciê¿ka od padaj¹cych s³ów. Czêste
awantury, koñcz¹ce siê interwencj¹ pogotowia i milicji, wiecznie obsikane klatki scho-
dowe okolicznych domów, sta³e awantury z pijakami œpi¹cymi w œmietnikach, na scho-
dach i na ulicy, doprowadzi³y wreszcie do tego, ¿e w³adze wys³ucha³y protestów mie-
szkañców i zamknê³y piwiarniê. A problem jest chyba tym, ¿e by³a to jedyna piwiar-
nia w ca³ym mieœcie. Gdyby tego rodzaju lokali by³o wiêcej, ich uci¹¿liwoœæ dla oto-
czenia by³aby, oczywiœcie, mniejsza53.

Pomyli³ siê Chmielewski sromotnie. Kiedy w stolicy przyby³o „piwiarni”, uci¹¿-
liwoœæ „tego rodzaju lokali” dla otoczenia bynajmniej nie zmala³a. Amatorzy
przyjemnoœci kojarzonych w „mieœcie socjalistycznym” z barem „Jantar”, mie-
szcz¹cym siê w pawilonie przy Œwiêtokrzyskiej, w pobli¿u Ronda ONZ (wtedy
przy ulicy Juliana Marchlewskiego), jak dawniej rozbiegaj¹ siê po œródmiejskich
bramach. Niezale¿nie od tego, czy bli¿ej im do „bitki”, czy do „szklanki”. Wspó³-
czeœnie miejski dziennikarz „Faktu” zauwa¿a:

[...] po zmroku Warszawa zamienia siê w szalet na powietrzu. Nie tylko obszczymurki
i menele, ale te¿ studenci i doroœli pod krawatem paskudz¹ w bramach i zakamarkach,
gdzie nie dociera œwiat³o latarni. Prawda jest taka, ¿e liczba ogólnodostêpnych ubikacji
jest odwrotnie proporcjonalna do liczby lokali, gdzie hektolitrami leje siê piwo, a prze-
cie¿ nie tylko piwosza przypili54.
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W bramie nic nie widaæ, a jak uczy³ przed piêcioma stuleciami europejski
myœliciel Erazm z Rotterdamu, „cz³owiek dobrze wychowany nie powinien nigdy
obna¿aæ bez koniecznej potrzeby cz³onków, które natura obdarzy³a wstydliwoœ-
ci¹”55. Nie chc¹c d³u¿ej nara¿aæ siê na taki „horror” zapachów i widok „obdarzo-
nych wstydliwoœci¹” czêœci cia³a, okrywanych co najwy¿ej „daszkiem” z d³oni albo
bezp³atn¹ gazet¹, dom handlowy „Smyk” zamurowa³ cuchn¹cy za³om przed swo-
im wejœciem, zlikwidowa³ fekalny „murek”.

W raportach z 2002 r. nieostra jest granica miêdzy doszukiwaniem siê œladów
zanieczyszczenia fizycznego, woniami wydzielania, i szerzej zakrojon¹ krytyk¹
„powietrza miejskiego”, du¿ego miasta bêd¹cego oœrodkiem m.in. przemys³owym:

To, co dot¹d opisujecie jako miejsca œmierdzionoœne, to s¹ fio³ki alpejskie w porów-
naniu z okolicami Polfy Tarchomin. Tam kisz¹ jak¹œ penicylinê, nie stosuj¹ ¿adnych
filtrów. Wystarczy przejechaæ siê P³ochociñsk¹, ¿eby poczuæ niewiarygodnie obrzydliwy
smród [2 grudnia].

Instalacje podziemne niekiedy staj¹ siê ponownie swojego rodzaju przeszko-
dami dla mieszkañców. A to kanalizacja, a to studzienka telefoniczna, wydzielaj¹
bolesne wyziewy:

Œmierdzionoœny jest ca³y ci¹g ulic Miodowa–Bonifraterska. Spacer w oparach z kanali-
zacji jest doœæ traumatyczny [ze zbiorów redakcyjnych].

Przeczyta³am dziœ artyku³ o smrodzie wokó³ Smyka. Doda³abym jeszcze jedno, bardzo
bliskie miejsce: co najmniej od jakichœ dwu lat œmierdzi naprzeciwko Smyka, po drugiej
stronie Al. Jerozolimskich, na przystanku autobusowym w stronê Pragi. „Woñ” sprawia
wra¿enie wyziewów kanalizacji, chyba wydobywaj¹cych siê ze studzienki (telefonicz-
nej?). W lecie by³o tam trudno wytrzymaæ, od jakiegoœ czasu nie wsiadam ju¿ na tym
przystanku i nie palê siê, ¿eby pójœæ tam teraz i sprawdzaæ, ale takie „sprawy” chyba
same nie mijaj¹... [ze zbiorów redakcyjnych].

Z grubsza bior¹c, wed³ug czytelników „Gazety Sto³ecznej”, œmierdz¹ ulice
pryncypalne, „szerokie, g³ówne”, zatem cuchnie samo centrum. Jakoœæ powietrza
pogarszaj¹ pojazdy komunikacji publicznej, autobusy, i samochody prywatne.
Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ przestrzeñ codziennych spacerów zawê¿a³y zab³o-
cenia, rynsztoki, braki w uk³adzie drogowym i zieleni miejskiej, przez co poeta
Lechoñ zna³ przede wszystkim asfaltowe œródmieœcie. Teraz „przechodzeniu”,
„przewietrzaniu siê”, a jak nazwa³ to Hall, „ochocie na spacer”, szkodzi zasmro-
dzenie nienaturalne – spalin¹:

[...] Moim zdaniem do warszawskich „œmierdzionoœnych” miejsc powinno siê zaliczyæ
przede wszystkim szerokie, g³ówne ulice, zw³aszcza te w centrum. Marsza³kowska,
Al. Jerozolimskie, Al. Solidarnoœci, Al. Jana Paw³a II – w godzinach szczytu na ka¿dej
z nich stoi 6 rzêdów „zapalonych” samochodów. Gdyby zredukowaæ liczbê pasów choæ-
by do dwóch w ka¿d¹ stronê, wtedy iloœæ spalin na ka¿dej z wymienionych ulic spad³aby
o jedn¹ trzeci¹. Zgadzam siê, ¿e trzeba piêtnowaæ miejsca œmierdz¹ce uryn¹ czy wymio-
cinami, ale nie zapominajmy o tym, ¿e spaliny, do których zapachu ju¿ siê chyba
wszyscy przyzwyczailiœmy, s¹ o wiele bardziej szkodliwe i o wiele powszechniejsze ni¿
„naturalne” Ÿród³a smrodu [29 listopada].
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Technika i samochody „po³ykaj¹ przestrzeñ” miejsk¹ w opisanej przez antro-
pologa Ameryce, urbanizacyjnie zagêszczonej56. W Warszawie wspó³czesna wie-
dza o kulturze sanitarnej, kszta³tuj¹ca siê pod wp³ywem „trendu” ekologicznego,
gdy jest zmuszona skonfrontowaæ rzecz-samochód z brudem fizycznym i swoj-
skim zapachem, wybiera „naturalne Ÿród³a smrodu”, preferuje fekalia.

Wœród opublikowanych „do(nosów)” mo¿na dostrzec rozwa¿ania wokó³ kwe-
stii celowoœci ograniczania warszawskich odorów przy pomocy przepisów pañ-
stwowych, metodami urzêdniczymi na miarê dyscyplinuj¹cych poczynañ Sk³ad-
kowskiego57. W konceptualizacjach zachodnioeuropejskiej nowoczesnoœci zaostrza-
nie administracyjnych rygorów warunkuje istnienie i poprawne funkcjonowanie
spo³ecznoœci normalizacyjnej:

A swoj¹ drog¹ – trudno wam znaleŸæ szczylów robi¹cych pod siebie, choæ mo¿e i warto.
Czy zamiast tego redakcja nie mo¿e donieœæ oficjalnie do prokuratora lub s¹du grodz-
kiego na administratorów inkryminowanych miejsc, przecie¿ samo opisanie sprawy
w gazecie nie wystarczy. Ka¿dy z tych administratorów bierze pieni¹dze od u¿ytkow-
ników, ka¿dy jest wed³ug prawa odpowiedzialny za stan obiektów. Ktoœ po prostu bierze
pieni¹dze za friko. ZnajdŸcie, ³askawcy, konkretne osoby, konkretnych urzêdników,
opiszcie ich, zaskar¿cie, podajcie publicznie nazwiska. Jak jeden czy drugi urzêdnik
dostanie grzywnê 5 tys. z³., mo¿e sam bêdzie w swoim zakresie zwalczaæ olewaj¹ce
byd³o [29 listopada].

Mieszkaniec Warszawy, który najpierw upomina siê o zapewnienie powszech-
nego dostêpu do czystej toalety, zaraz przechodzi do postulatu wprowadzenia
„nowego prawa” i liczy w tym wzglêdzie na „nowego prezydenta”:

Jak walczyæ z tym smrodem i gnojowiskiem w podziemnych miejscach publicznych
w stolicy? Przede wszystkim zapewniæ higieniczne, ³atwe do czyszczenia œciany i po-
sadzki. Oœwietlenie musi byæ BARDZO JASNE. Codziennie w nocy gruntownie czyœciæ
i myæ te miejsca. Zapewniæ dostêp do regularnie czyszczonych ubikacji publicznych
(bez tych, niestety, typowych w Polsce podartych i brudnych szmat po k¹tach). Oczy-
wiœcie trzeba wprowadziæ nowe prawo i drakoñskie kary za zanieczyszczanie. Zobowi¹-
zaæ stra¿ miejsk¹ do sta³ej kontroli i bezwarunkowego karania wysokimi mandatami.
W szczególnych przypadkach – do aresztu. Zero tolerancji. Krótko mówi¹c, trzeba
wykazaæ zdecydowanie i systematycznoœæ, aby Polak przesta³ siê kojarzyæ w Europie
z brudem i smrodem. Jednak czy nowy prezydent Warszawy zechce wydaæ odpowiednie
decyzje? [2 grudnia]

Symptomatyczne, ¿e „szczylom robi¹cym pod siebie” i „byd³u olewaj¹cemu”
brudzenie miasta w³aœciwie uchodzi p³azem. Odpowiedzialnoœæ za zanieczysz-
czenia i smrody spada na „konkretnych urzêdników”, legislatorów ogólnokrajo-
wych czy te¿ niechlujne babcie klozetowe niewyrzucaj¹ce w porê szmat. War-
szawska wiedza o oczyszczaniu zak³ada zrobienie porz¹dku w urzêdach, potem
zaœ dobieranie profilaktycznych œrodków w sprawie z gruntu uznanej za bezna-
dziejn¹. Œrodki te to budowanie œcian ³atwych w zmywaniu, instalowanie jasnego
oœwietlenia czy wprowadzenie peronówek (wpuszczania na peron kolejowy wy-
³¹cznie za op³aconym biletem).
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W niedostatecznie „poklasyfikowanej” kulturze sanitarnej nie ma miejsca na
wyrafinowane, „nieoczekiwane zestawienia” woni perfumeryjnych. Przed sobot¹
zag³uszaj¹ je „kombinacje smrodów”:

Myœlê, ¿e smrodu jednak nie da siê okie³znaæ przepisami. Nie mam bynajmniej na myœli
problemu z egzekucj¹ przepisów prawa. Otó¿ za najbardziej uci¹¿liwe pod wzglêdem
wra¿eñ „zapachowych” uwa¿am autobusy i tramwaje. Podró¿ w zat³oczonym autobusie
to horror dla ludzi wra¿liwych na niemi³e zapachy. Czasami mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e
niektórzy k¹pi¹ siê raz w tygodniu, z soboty na niedzielê, gdy¿ bli¿ej weekendu kom-
binacja smrodów (nie bójmy siê tego s³owa!), niedomytych cia³ i rzadko pranych ubrañ
siêga zenitu. Nie wymagam od nikogo perfumowania siê, ale po prostu mycia. Czy tê
kwestiê mo¿e regulowaæ prawo na pocz¹tku XXI w.? Œmierdz¹ca chmura spalin nad pl.
Bankowym. Na tamtejszych przystankach powinny pojawiæ siê tabliczki: „Tylko dla
wytrwa³ych lub ze znieczulonym powonieniem”. Piêciominutowe oczekiwanie na auto-
bus koñczy siê bólem g³owy i md³oœciami. W czasie deszczu czekaj¹cy na autobus s¹
tak¿e nara¿eni na ochlapanie przez pêdz¹ce samochody, ale to ju¿ inna sprawa. Plac
Bankowy jest ogólnie nieprzyjazny pieszym [2 grudnia].

Kropelki potu pod pachami pasa¿erów okazuj¹ siê tu nie tyle niezbyt subtel-
nym obrazem wyjêtym z telewizyjnej reklamy, zasobników wyobraŸni kultury
popularnej, ile codziennym poœwiadczeniem „przestojów”, pewnej bezu¿ytecz-
noœci komunalnych rzeczy oczyszczaj¹cych w domach, w tym pralek automa-
tycznych.

Szerszy ogl¹d historyczny prowokuje do postawienia tezy, ¿e ilekroæ spo-
³eczeñstwo dzieli siê na pó³, „z jednej strony wszêdobylski brud, z drugiej wyspy
czystoœci i luksusu”, tylekroæ w miastach zaczyna siê, jak uj¹³ to Frank Scheck,
ofensywa zapachów. Œrodkiem zaradczym przeciwko wyziewom ulicznym jest
bowiem „otumaniaj¹cy, og³upiaj¹cy, s³odki i nieodparty zapach”58. Tak te¿ by³o
przecie¿ w Warszawie po³owy lat trzydziestych XX w., gdzie kanalizacja i drogie
perfumerie nale¿a³y do enklaw czystoœci, niemniej jednak mieszkañcy miasta
garnêli siê do tañszych kosmetyków (wód perfumowanych) i detergentów. Co
wiêc tu najciekawsze, autorzy sprawozdañ dotycz¹cych „œmierdzionoœnoœci” War-
szawy w 2002 r. narzekaj¹ na defensywê aromatyzacji. W Warszawie „po ka-
tastrofach” wspó³pasa¿erowie nie „nacieraj¹ cia³ pachn¹cymi kremami”, przed
„wejœciem w uliczne ¿ycie” nie staraj¹ siê „otoczyæ piêknymi zapachami”, mimo
¿e dostêpnoœæ k¹pieli domowych nie jest ¿adn¹ miar¹ ograniczana przez elitarny
charakter osi¹gniêæ kultury sanitarnej59. Wyj¹tek tworz¹ perfumerie, których skom-
plikowana osmosfera „wystêpuje z granic” sklepów i wkracza, w wybranych co
prawda miejscach, na ruchliwe ulice.

Warszawskich taksówkarzy i kurierów pocztowych „znaczy” zaduch „przeno-
szonych” ubrañ:

[...] najbardziej œmierdz¹ca firma kurierska – „Stolica”, a w³aœciwie ich pracownicy
odbieraj¹cy lub przynosz¹cy przesy³ki. Kiedy taki delikwent wchodzi do pracy na recep-
cji, to po jego wyjœciu jeszcze przez co najmniej godzinê czuæ, ¿e by³ tu kurier. Ma to
równie¿ swoje dobre strony: nikt z pracowników nie pyta siê Pañ na recepcji, czy
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przysz³a ju¿ jakaœ przesy³ka Najbardziej œmierdz¹ca korporacja taksówkowa: Wawa Taxi
– stare wys³u¿one polonezy z czasów œwietnoœci PRL; panowie kierowcy w kufajkach
prosto z planu zdjêciowego „Czterdziestolatka” (mogliby wystêpowaæ jako statyœci
buduj¹cy Dworzec Centralny) i smród, który czujesz ju¿ po otwarciu drzwi od taksówki.
Kiedy jestem skazany na ich us³ugi, zawsze mam przy sobie perfum lub biegnê do
Empik-u na darmowe u¿ycie próbki wody toaletowej lub perfumu. Je¿eli w pobli¿u nie
mam Empik-u kupujê w Kiosku cokolwiek i do dzie³a... [ze zbiorów redakcyjnych].

Na³ogi miejskich kierowców zdaj¹ siê wiêc wytkniête przez czytelników „Ga-
zety Sto³ecznej” ju¿ tylko dla porz¹dku:

Wymieniaj¹c Ÿród³a nieprzyjemnych zapachów, nie zapominajmy o kierowcach auto-
busów, którzy znacznie czêœciej zadymiaj¹ pojazdy ni¿ pasa¿erowie. Chodzi mi o palenie
papierosów [29 listopada].

Dym papierosowy we wspó³czesnej Warszawie uzupe³nia „ciê¿k¹” mieszaninê
zapachów. Mimo ¿e na swoim miejscu by³by, wed³ug raportuj¹cych mieszkañców,
w „lumpiarskich pseudo-pubach”, o¿ywia osmosferê, a w pewnym sensie – na
chwilê – dezynfekuje. Bywa zastêpczym fumigantem, „perfumem”, dodatkiem do
„darmowego u¿ycia próbki wody toaletowej” w sklepie (salonie multimedial-
nym), reklamuj¹cym siê niegdyœ has³em „pe³na kultura”60.

Powonienie i anomalie

Wêch uchodzi za zmys³ ni¿szy pod wzglêdem socjologicznym, a wiêc w porów-
naniu ze wzrokiem i s³uchem, zmys³ami przewa¿aj¹cymi w warunkach wielko-
miejskich, poœledni w sferze poznania spo³ecznego. Niektóre spoœród plików na
dyskietce zawieraj¹cej materia³y nades³ane do „Gazety Sto³ecznej” maj¹ w ty-
tu³ach pob³a¿liwie ¿artobliwe s³owo „kinol” – w tytu³ach nadanych, oczywiœcie,
przez redaktorów. Z miejsca jakby obni¿aj¹ one powagê zmys³u wêchu i wprowa-
dzaj¹ element dystansu do jego „donosów”. Potwierdza to domnieman¹ „ni¿-
szoœæ” powonienia. Wêch nie jest jednak, czego dowodzi³ Georg Simmel, ca³kiem
u³omny czy zawodny, aczkolwiek mniej od wzroku podleg³y rozumowi napotyka
„mniejszy opór ze strony myœlenia i woli”61. Jak pisze Zbigniew Libera:

[...] nos jest drog¹ dwukierunkow¹ i dwupasmow¹, na której ma miejsce osobliwe
pomieszanie wielu czynnoœci ¿yciowych, swego rodzaju pomostem, ³¹cz¹cym œwiat
wewnêtrzny z zewnêtrznym. Dziêki temu jest te¿ narzêdziem poznania, orientacji
w œwiecie; jedn¹ z dróg komunikacyjnych, nabywania doœwiadczeñ, zdobywania wiedzy62.

Dowodu wa¿kiego oddzia³ywania zmys³u wêchu dostarcza jego czujnoœæ wo-
bec miazmatów i rzeczy zanieczyszczonych. Wêch decyduje o wstrêcie, kontroluje
poziom abominacji; jest refleksogenny wobec bodŸców awersyjnych63. To nos
„sprawdza”, czy dana materia mieœci siê w spo³ecznych kategoriach nieczystoœci
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fizycznej. W zderzeniu z nieprzyjemnymi woniami zmys³y nie zawodz¹. Smrody
wyrywaj¹ nas z bezkrytycznej akceptacji wizualnego charakteru cywilizacji. To, ¿e
na ulicach Warszawy wêch wydaje tak silne „sygna³y alarmowe”, przemawia za
tym, ¿e nasza negatywna osmosfera jest naprawdê gêsta i z³o¿ona.

Dyktatura oka spowodowa³a marginalizacjê tematów skatologicznych i osmo-
logicznych w dziedzinie humanistyki. Opar³y siê jej jednak nauki œcis³e i labora-
toria. Polski tygodnik opiniotwórczy w œrodku tzw. sezonu ogórkowego w 2001 r.
donosi³:

Amerykanie w ramach programu Nonlethal Weapons, finansowanego przez resort obro-
ny, prowadz¹ prace nad bomb¹, której niewyobra¿alnie nieprzyjemny zapach wywo-
³ywa³by nie tylko odrazê, ale tak¿e panikê i strach64.

To, ¿e odpowiedni „smrodek” mo¿e wywo³ywaæ wstrêt i przera¿enie na ¿¹da-
nie dowódców i pomóc zneutralizowaæ wroga bez u¿ycia przemocy zbrojnej, jak
równie¿ istnienie utylitarnych badañ nad cz¹steczkami zapachowymi nie zosta³o
wymyœlone przez media na potrzeby „micha³ków”, lekkich i przyjemnych cie-
kawostek. W Monell Center w Filadelfii dawno zainicjowano badania zmierzaj¹ce
do „rehabilitacji” nosa, tak¿e w aspektach socjobiologii i spo³ecznej pragmatyki.
Amerykañscy eksperymentatorzy co i rusz dochodz¹ do nowych zaskakuj¹cych
wniosków. Niedawno og³osili, ¿e ka¿dy cz³owiek wytwarza swój zapach, unikalny,
zupe³nie niezale¿ny od sk³adu diety pokarmowej. Decyduje o nim mieszanka
lotnych substancji organicznych zawartych w wydzielanych przez cia³o sekrecjach
(pocie i moczu). Mo¿na by tê okolicznoœæ wykorzystaæ przy identyfikacji po-
szczególnych osób na zasadzie zapachowego „odcisku palca”65. Katherine Ashen-
burg przedstawia postaæ Sissel Tolaas, norweskiej artystki zapachu i prowoka-
torki:

Tolaas ucieka siê do najró¿niejszych metod i forteli, by podwa¿yæ nasze wêchowe
przyzwyczajenia i walczyæ z olfaktorycznym analfabetyzmem. Zsyntezowawszy œmier-
dz¹cy pot dziewiêciu mê¿czyzn z silnymi fobiami, wybra³a jeden i skropiwszy siê nim
uda³a siê w stroju balowym na przyjêcie wydawane przez brazylijskiego ambasadora
w Berlinie. Tak jak siê spodziewa³a, wœród goœci zapanowa³a konsternacja „poniewa¿
mój wygl¹d zupe³nie nie harmonizowa³ z zapachem”66.

Warto zauwa¿yæ, ¿e opisana przez Alaina Corbina ewolucja sensualistyczna,
procesy przewietrzania i dezodoryzacji Pary¿a polegaj¹ przede wszystkim na stop-
niowym podwa¿aniu pogl¹du o nieostroœci i niedorozwoju ludzkiego powonienia,
na sporach o wiedzê w zakresie kultury sanitarnej. Psychoanaliza objaœnia, ¿e
przewaga percepcji wzrokowej i marginalizacja wêchu wi¹¿e siê z fundamental-
nym faktem wertykalizacji cz³owieka, wyprostowaniem siê cia³a, pocz¹tkiem jego
dyscyplinowania w opozycji do zachowañ i instynktów zwierzêcych67. W prze-
kazach kultury tradycyjnej „naturalne ograniczenia zmys³ów cz³owieka s¹ skut-
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67 Zob.: Alain Corbin, We w³adzy wstrêtu..., s. 101.



kiem grzechu pierworodnego – w raju cz³owiek «czu³» i rozumia³ ca³¹ naturê”68.
Zmys³ wêchu zaœ, niezale¿nie od ujêcia teoretycznego czy œwiatopogl¹dowego,
pozostaje „przyziemny”. Czu³y na wonie fizycznych, „materialno-cielesnych” za-
nieczyszczeñ nos ci¹gnie wyprostowanego cz³owieka „do do³ów”. Wychwytuje in
situ obecnoœæ rzeczy brudnych i sam brudzi, gdy wydziela smarki ró¿nej kon-
systencji69. Bezpoœrednioœæ i natychmiastowoœæ zapachu sprawia, ¿e zostaje on
œciœle kojarzony z rzeczami i wi¹¿e je z ludŸmi. Produkowanie odorów, tak samo
jak dezodoryzacja i aromatyzacja, okazuje siê komponentem praktyk u¿ytkowania
miasta.

W rezultacie wskazywanego przez antropologiê kulturow¹ oddzielenia mie-
szkañca miasta od œwiata przyrody, ekosystemów, które wch³aniaj¹ brud, wszelkie
„wtargniêcia” natury poprzez rzeczy brudne staj¹ siê dotkliwe. Bulwersuj¹, wywo-
³uj¹ refleksjê i sprzeciw. W takich „nawrotach” bierze udzia³ nos. Nieco s³abiej od
oka powœci¹gany przez „myœlenie i wolê” jest „ostatnim” regulatorem wstrêtu,
dlatego, co z perspektywy badacza kultury sanitarnej najistotniejsze, nie przestaje
dzia³aæ równie¿ wœród rzeczy klasyfikowanych chaotycznie, niejednolicie. Gdy
nieczystoœci fizyczne oderwane od siatki obowi¹zuj¹cych kategorii tworz¹ ano-
malie „neutralne”, „wyja³owione”, brud w jakiœ sposób podstawiony pod nos
powoduje ostr¹ reakcjê.

Marek Krajewski, zmagaj¹cy siê z kulturow¹ definicj¹ woni, g³ównie jednak
przyjemnej, aromatyzuj¹cej rzeczywistoœæ „¿ycia po miejsku”, tylko sugeruje, ¿e
zapach sytuuje siê gdzieœ miêdzy znakiem a stymulatorem, pobudzeniem po-
strzegania wêchowego70. O smrodzie mo¿na by tymczasem powiedzieæ z wiêksz¹
dok³adnoœci¹, ¿e sprzêga siê w sensie Simmlowskim z rzeczami brudnymi, nie-
czystoœciami fizycznymi. Raportowanie z Warszawy „œmierdzionoœnej” powiod³o
siê, gdy¿ powonienie, rzekomo marginalizowane, prowokuje reakcje przerywaj¹ce
dominacjê oka w postrzeganiu przestrzeni publicznej. Okazuje siê, ¿e wizualnoœæ
na przekór akademickim upodobaniom nie jest uniwersalnym kluczem do zrozu-
mienia i opisu wspó³czesnego miasta. Fetor ³¹cz¹cy siê zawsze z nieczystoœci¹ fi-
zyczn¹ wzmacnia znaczenie poznania wêchowego i prowokuje nos do aktywnoœci.

Warszawianie poœród odpadów

Gdyby akcje spo³eczno-medialne prowadzone w Warszawie na prze³omie XX
i XXI w. uznaæ za skuteczne, recykling oznacza³by faktycznoœæ „kultury z odzys-
ku”, p³ynne, efektywne rozwi¹zanie problemu powstawania nadwy¿ek nieczys-
toœci sta³ych: œmieci, resztek, rupieci i „gratów”, tzw. gabarytów. Pod takim warun-
kiem „¿yciorysy” rzeczy zu¿ytych, przedmiotów niepotrzebnych, przeobrazi³yby
siê w biografie zakoñczone lub w sposób konieczny przetwarzane, tj. odzyskane,
odnawiane i da capo al fine powtarzane. By u¿yæ kategorii poetyki antropologicznej,
wypieraj¹cej wspó³czeœnie poetykê pragmatyczn¹, definitywny „dead-end” fizycz-
nego brudu oznacza³by moment repetycji, „wiecznego powrotu” materii u¿ytecz-
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nej. Perspektywê analizy cyrkulacji i biografii rzeczy ustanawiaj¹ w naukach spo-
³ecznych Arjun Appadurai i Igor Kopytoff71. Natomiast W³adimir Toporow sedno
rzeczy upatruje w „potrzebnoœci”. Z takiego punktu widzenia œmieci maj¹ wy-
j¹tkowo niski status. S¹ rzeczami wyzutymi przez cz³owieka z utylitarnoœci72.

Przez „gabaryty” nale¿y rozumieæ „œmieci wielkogabarytowe”, odpady o wiêk-
szym ciê¿arze i wymiarach, na przyk³ad wys³u¿one sedesy, pordzewia³e lodówki,
skorodowane pralki. Skrótem myœlowym „gabaryty” pos³uguj¹ siê œmieciarze,
tak¿e pracownicy umys³owi firm zajmuj¹cych siê oczyszczaniem Warszawy73. Tzw.
„wystawki”, rozpowszechniona w Warszawie praktyka „wynoszenia przed œmiet-
nik” wielkogabarytowych odpadów, dowodz¹ i „negli¿uj¹” rozbie¿noœæ miêdzy
wzorami wymaganymi, nowymi zarz¹dzeniami sanitarno-porz¹dkowymi, i wzor-
cami realizowanymi przez lokatorów. W œwietle nowego regulaminu porz¹dko-
wego, uchwalonego przez Radê Miasta Warszawy 22 czerwca 2006 r., pozosta-
wianie „gabarytów” w przestrzeni komunalnej jest nielegalne. Na w³aœcicieli nie-
ruchomoœci ustawa nak³ada obowi¹zek ustalenia z przedsiêbiorstwem zajmuj¹-
cym siê wywozem odpadów komunalnych terminu obioru œmieci wielkogabaryto-
wych i uiszczenia stosownej op³aty wywozowej.

Przy obecnym stanie kultury sanitarnej w Warszawie i „terenie” sto³ecznym
kr¹¿enie œmieci nale¿y opisywaæ nie w kategoriach „oddawania do recyklingu”,
lecz biografii przerwanej czy zawieszonej. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e pojêcie „od-
zysku” jako szybolet, bez refleksji i bez „zmierzenia” zakresu ró¿nych metod
utylizacji, upodoba³y sobie mody intelektualne i awangardy spo³ecznikowskie.
Natomiast w ¿yciu codziennym wspó³czesnej Warszawy nie mo¿na dostrzec „eko-
nomii moralnej”, w której nieczystoœæ jest towarem, a œmieci bezwzglêdnie nale¿¹
do „normalnego” nurtu gospodarki polegaj¹cej na transakcjach74. Pogl¹d o przed-
wczesnoœci proklamowania narodzin skomunalizowanej „kultury odzysku”, uno-
woczeœnienia i przeorganizowania kolektywnej zbiórki odpadów, opieram na spo-
strze¿eniach wyniesionych z serii obserwacji, rozpoznañ sonda¿owych. Badaniu
przeprowadzonemu w pierwszej po³owie 2006 r. (12 marca, 8 kwietnia i 30 kwiet-
nia) podda³em „ruch” rzeczy wyrzucanych przez mieszkañców Warszawy. Taki
rekonesans badawczy mia³ charakter obserwacji uczestnicz¹cej. Po dzielnicach
wci¹¿ „niepiêknych”, chocia¿ przemieniaj¹cych siê coraz czêœciej w drogie gated
communities, oprowadza³ mnie Jacek Wincenty Lulis, jeden z niezale¿nych œmie-
ciarzy, warszawskich zbieraczy resztek.

Zdecydowa³em siê na ujawnienie personaliów informatora, uznawszy wyra¿o-
n¹ przezeñ wolê. Lulis zaznacza³, ¿e „nie obrazi³ siê na spo³eczeñstwo”. Wrêcz
przeciwnie, mieszkañcom miasta i nauce chcia³by s³u¿yæ, jak tylko potrafi. Co
wiêcej, zawi¹zanie siê naszej wspó³pracy uros³o za spraw¹ prasy sto³ecznej i tygo-
dników do rangi faktu publicznego. Kontaktu z Lulisem nie nawi¹zywa³em po-

6. PRÓBY BADANIA PROBLEMÓW KULTURY SANITARNEJ WARSZAWY NA POCZ¥TKU XXI W. 435

71
71 Zob.: Arjun Appadurai, Introduction: Commodities and the Politics of Value, [w:] The Social Life of Things.
Commodities in cultural perspective, red. Arjun Appadurai, Cambridge 1986; Igor Kopytoff, Kulturowa
biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, t³um. Ewa Klekot, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii
antropologicznej, wyb. i przedmowa Ewa Nowicka, Marian Kempny, Warszawa 2003.
72
72 Zob.: W³adimir N. Toporow, Rzecz w perspektywie antropocentrycznej, [w:] ten¿e, Przestrzeñ i rzecz,
s. 110–111.
73
73 Por.: Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Sto³ecznego Warszawy.
74
74 Por.: Igor Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy..., s. 249.



Budki i baraki opuszczone przez bezdomnych zamieniaj¹ siê w zapomniane
,,przechowalnie” nieczystoœci. W jednej z tych prowizorycznych noclegowni
„zeœmieceniu” uleg³o Pismo Œwiête (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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przez „odŸwiernego”. Tak w teorii metod terenowych nazywa siê przedstawicieli
„pewnych sformalizowanych œrodowisk”, którzy mog¹ dopuœciæ badacza do takiej
zamkniêtej grupy b¹dŸ odprawiæ go z kwitkiem75. Na jesieni 2005 r. wyg³osi³em
prelekcjê w ramach IX Festiwalu Nauki poœwiêcon¹ problematyce œmieci we wspó³-
czesnej kulturze sanitarnej Warszawy. Spotka³a siê ona ze spontanicznym odze-
wem nie tylko ze strony licznie przyby³ej publicznoœci i œmieciarza, który po
„lekcji festiwalowej” zaproponowa³ mi swoj¹ „merytoryczn¹ pomoc”, ale przede
wszystkim wzbudzi³a zainteresowanie sto³ecznych dziennikarzy76. Przemilczanie
czy zaprzeczanie tej okolicznoœci uzna³em za rozwi¹zanie niestosowne, zw³asz-
cza w kontekœcie mojego sceptycznego stanowiska wobec obecnoœci „kultury od-
padów” w komunikatach medialnych i publicystyce spo³eczno-kulturalnej77.

W czasie jednej z moich terenowych „inicjacji” towarzyszy³a nam redaktor
Hanna Bogoryja-Zakrzewska z Polskiego Radia. Podczas gdy to dziennikarz za-
zwyczaj namawia badacza do wspó³pracy, tym razem sta³o siê na odwrót. Infor-
mator zgodzi³ siê na przeprowadzenie parogodzinnego nagrania (at work and at
field), na które najpierw namówi³em reporterkê. Nazwisko dziennikarki i jej afi-
liacja gwarantowa³y przejœcie ponad publicystycznymi uproszczeniami. Studio
Reporta¿u i Dokumentu PR to bodaj ostatni w kraju oœrodek produkcji radiowej
zajmuj¹cy siê reporta¿em spo³eczno-kulturalnym. Wiedzia³em, ¿e w audycji na
pierwszym planie znajdzie siê – zamiast intronizowanego przez media „króla
œmieci” – frapuj¹ca postaæ „przewodnika po œmieciach” i aktualny problem ¿ycia
codziennego w Warszawie78. Wyemitowany w dobrym paœmie wieczornym pierw-
szego programu radia publicznego (w pi¹tek 24 marca 2006 r. o godz. 19.15)
reporta¿ Nurek nieszablonowy s³u¿y mi tutaj za relacjê odniesienia, ale tak¿e za
Ÿród³o uzupe³niaj¹ce.

W publicystyce prasowej tymczasem, oprócz nad wyraz optymistycznych za-
patrywañ mediów masowych na recykling, obserwujê „udomowienie” œmieci w pod-
nios³ych dyskursach. Po pierwsze, snucie refleksji na temat estetyki panuj¹cej we
wspó³czesnej sztuce, któr¹ trafnie oceni³ Kopytoff: sztuka „ze œmietnika wprost
do salonu”79. A po drugie, popularyzacjê teorii „konsumenta ponowoczesnego”,
który w gruncie rzeczy nie ma nigdy czasu na œmieci. Anga¿uj¹c siê ca³kowicie
w abstrakcyjny recykling, nie poœwiêca nale¿ytej uwagi odpadom, które cuchn¹,
wymagaj¹ racjonalnej gospodarki, s¹ komponentami codziennych zachowañ i wie-
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dzy „zbiorowej” o oczyszczaniu. Spo³ecznoœæ Warszawy produkuje zaœ rocznie
700 tys. ton odpadów komunalnych, z czego 97 proc. nastêpnie „kszta³tuje bry³ê”
góry œmieci. To znaczy: trafia do sk³adowania, na „wysypiska kontrolowane”,
gdzie „warstwa œmieci przesypywana jest warstw¹ gruzu, ¿u¿lu lub ziemi”, lub na
ogólnowarszawski kompost80. W obszernych zapiskach Tadeusza Nosarzewskie-
go, s¹dz¹c po dacie (13 grudnia 1979 r.) zamieszczonej przez autora na stronie
tytu³owej, mo¿na przeczytaæ – przypomnê – ¿e spoœród rzeczy niepotrzebnych
w stolicy Polski „a¿ 90 procent wywozi siê na wysypiska”81. Zak³ad Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Radiowie powsta³ w 1965 r. Pocz¹tkowo opiera³ siê
na „pilota¿owej linii kompostu”, przetwarza³ tylko 50 ton œmieci na dobê. Jednak
na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych (1992–1994) otwarto w kompostowni przy
ul. Estrady cztery nowe ci¹gi technologiczne, obs³uguj¹ce dziesiêæ razy wiêcej
nieczystoœci sta³ych82.

Nieczystoœæ sta³a jako tworzywo artystyczne nadaje siê do wykorzystania
w pewnego rodzaju wystawienniczej etnografii, która przypomina analizowan¹
przez Jamesa Clifforda sk³onnoœæ Zachodu do ustalania powinowactwa sztuki

Izolacja do instalacji elektrycznych jest jednym z czêœciej zalegaj¹cych nieczystoœci sta³ych
po sto³ecznych op³otkach i krzakach w dzielnicach peryferyjnych (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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modernistycznej i prymitywnej, konstruowania zwi¹zku cywilizowanych i egzo-
tycznych œwiatów przedmiotowych. W ten sposób zniesione rozdzielenie etnogra-
fii (zbierania, kolekcjonowania, inwentaryzowania rzeczy) i estetyki (wystawien-
nictwa, semioforyzacji) tworzy sytuacjê, w której odrzuty podziwia siê jak obiekty
pierwotne, jednoczeœnie zapominaj¹c o mistyfikacji pope³nianej przez artystów
czy kompozytorów instalacji artystycznych. Odpadki przeniesione „ze œmietnika
wprost do salonu” nadal s¹ œmieciami, nieczystoœci¹ sta³¹. Przeniesienie to jedynie
wyra¿a tendencjê do „zbawiania” rzeczy. Stoi za ni¹ potrzeba budowania to¿-
samoœci, która w kulturach o europejskim rodowodzie jest „z rzeczy”, polega na
„gromadzeniu” œwiata wokó³ siebie. Artyœci, snobuj¹c siê na antropologów, kul-
turowych relatywistów, wystawiaj¹ „stare œmieci”, aby ich w³aœciciele i u¿ytkow-
nicy na powrót je docenili i zrozumieli. „Estetyka œmietnika” poddaje egzotyza-
cji rzeczywistoœæ dopraszaj¹c¹ siê najpierw o posprz¹tanie, usystematyzowanie
i skategoryzowanie.

Tak¿e w wysuwanej przez Zygmunta Baumana teorii ¿ycia na przemia³ (lub –
jak wolê sam t³umaczyæ tytu³ poczytnej pracy Wasted lives. Modernity and Its Outcasts
– ¿ycia zeœmieconego) kwestia odpadków jest poruszana poza problemem higieny
i asenizacji. W typie wyobraŸni spo³ecznej, zdiagnozowanej i opisywanej przez
myœlicieli zwi¹zanych z tzw. myœl¹ ponowoczesn¹, do których ogólnoœwiatowej
czo³ówki Bauman siê zalicza, œmieci s¹ zdezontologizowane. Rozk³adaj¹ce siê,
cuchn¹ce, k³opotliwe dla komunalnych systemów oczyszczania – odpadki jakby
wcale nie istnia³y. W doœæ pesymistycznej koncepcji Baumana cz³onków wspó³-
czesnych zachodnich spo³eczeñstw uszczêœliwia jedynie beztroska konsumpcja.
Podstawowe zagro¿enie dla teraŸniejszej cywilizacji stanowi globalny brak wolnej
przestrzeni do zsypywania i sk³adowania odpadów. Albowiem by kupowaæ cyk-
licznie, wchodziæ regularnie w posiadanie nowych dóbr, trzeba najpierw sku-
tecznie odrzucaæ stare, mieæ lekk¹ rêkê do wyrzucania rzeczy. Idealny „ponowo-
czesny” konsument idealizuje przetwarzanie i utylizacjê: „skoro moje œmieci prze-
pad³y, mogê sprawiæ sobie nastêpne rzeczy zbyteczne”. Idea „kultury odzysku”
jest potrzebna do tego, aby u³atwiaæ wyrzucanie i obrót towarowy. W praktyce
mo¿e jednak, tak jak w warunkach polskich, opieraæ siê na symulacji fizycznego
oczyszczania. Uwa¿am, ¿e istota ¿ycia na przemia³ jest radykalizacj¹ tego, co
wczeœniej Erich Fromm odczyta³ jako cel charakteru merkantylnego:

K³opotliwe pytanie – dlaczego wspó³czeœni ludzie uwielbiaj¹ kupowanie i sprzeda-
wanie, a jednoczeœnie tak ma³o uwagi poœwiêcaj¹ temu, co kupuj¹ – znajduje najbardziej
znacz¹c¹ odpowiedŸ w opisie fenomenu charakteru merkantylnego. Brak bowiem wiêzi
zobojêtnia równie¿ takich ludzi wobec rzeczy. Znaczenie ma tylko presti¿ lub komfort,
jaki oferuj¹ rzeczy, lecz przedmioty per se nie maj¹ istnienia. S¹ ca³kowicie przeznaczone
do wydania, podobnie jak przyjaciele czy kochankowie, których równie ³atwo jest siê
pozbyæ, gdy z ¿adnym nie czuje siê g³êbszej wiêzi83.

U Baumana nie ma miejsca na nieczystoœci. W ¿yciu na przemia³ mia³oby
cz³owiekowi przeszkadzaæ tylko to, co Fromm nazwa³ przedmiotami przeznaczo-
nymi do wydania.
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W du¿ym mieœcie wszyscy mieszkañcy s¹ poniek¹d obcymi. Zostawiaj¹ po
sobie „bezimienne” odpady, których „obcoœæ” czy „bezdomnoœæ” prze³amuje œmie-
ciarz, wewn¹trz swojego „rzeczowego obrazu œwiata” usi³uj¹c ustalaæ i odtwarzaæ
„miejsca” przedmiotów odtr¹conych. Proste, jednoznaczne „poznawanie w³aœci-
ciela po œmieciach” jest wszak¿e wci¹¿ do pomyœlenia w „ma³ej grupie”. Wójt
mazowieckiej gminy w 1999 r. opowiada³ reporta¿ystce, Barbarze £opieñskiej:

I wiejski, i miejsko-letniskowy [obywatel wyrzuca œmieci do lasu]. A mo¿e i ten letnis-
kowy bardziej. Bo jeœli my, proszê pani, znajdujemy w lesie kupê œmieci, w tym pam-
persy, to na pewno nie s¹ nasze miejscowe œmieci. Nas na pampersy nie staæ. Jak pani
jecha³a od Wólki Zatorskiej, to na pewno pani widzia³a te porozci¹gane œmieci, które,
wed³ug mojego os¹du, na pewno nie s¹ ch³opskie. Po œmieciach poznaje siê ich w³aœ-
ciciela. W ten sposób zreszt¹, wiele lat temu, jeden leœnik wytropi³ gospodarza, który
zwali³ w lesie œmieci, bo by³y wœród nich podpisane zeszyty. I by³a kara. A kiedyœ,
jeszcze dawniej, zanim mieliœmy w³asne œmietnisko, zosta³ ukarany urz¹d gminy, bo
wykryto na naszym terenie dzikie wysypisko84.

Œmieciarz wielkomiejski, nawet jeœli potrafi odpady zbieraæ systematycznie,
„taksonomicznie”, nie ma ju¿ mo¿liwoœci „przy³apania” wyrzucaj¹cych, nie ma
wiêkszych okazji do „wytropienia gospodarza”.

Doœwiadczenie mojego informatora stanowi rêkojmiê reprezentatywnoœci i po-
wtarzalnoœci zjawisk z dziedziny kultury sanitarnej przedstawianych w trzeciej
czêœci ksi¹¿ki. Dziêki przychylnoœci warszawskiego œmieciarza, mimo dystansu

Szcz¹tki zwierzêce wysypane w bezpoœrednim s¹siedztwie osiedla z³o¿onego
z domów jednorodzinnych (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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i nieufnoœci nieuchronnych w relacjach „tuziemca”, mieszkañca Starych W³och,
z badaczem uniwersyteckim, mia³em okazjê przyjrzeæ siê sta³ym trasom i ob-
szarom eksploracji Jacka Wincentego Lulisa. Mog³em przy tym poznaæ jego „rze-
czowy obraz œwiata”, ujmowany nie tyle w pojêciach, ile w sto³ecznych œmieciach.
Szczegó³owo nasze wêdrówki i odkrycia „na wysypiskach” opisa³em w innym
miejscu, miniaturowej ksi¹¿eczce wydanej przez Spo³eczne Stowarzyszenie Praso-
znawcze na pó³nocnym Mazowszu85. By³o to opisowe studium przypadku. Tutaj
staram siê przeprowadziæ syntezê. Koncentrujê siê na sylwetce informatora jako
zbieracza odpadków, swego rodzaju „misjonarza” oczyszczenia i teoretyka wyrzu-
cania, i wyci¹gniêciu szerszych antropologicznych wniosków z owego rzeczowego
ujêcia œwiata. W wybranych miejscach cytujê poprzedzaj¹c¹ nasze spacery rozmo-
wê, a w zasadzie rodzaj wyk³adu „propedeutycznego”, który nagra³em na taœmie
magnetofonowej (27 grudnia 2005 r.).

Don Juan ze œmietnika

Z pewn¹ przesad¹ i na u¿ytek dyskusji z kolegami kulturoznawcami zwyk³em
nazywaæ mojego informatora – przez odniesienie do postaci g³oœnego przewodnika
etnograficznego Carlosa Castanedy – „Don Juanem ze œmietnika”86. Podobnie jak

Kultura sanitarna okolic Centrum Olimpijskiego na ¯oliborzu (fot. W³odzimierz K. Pessel)
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Harolda C. Conklina, o którego pobycie wœród ludu Hanunóo na Filipinach pisze
Lévi-Strauss, obcowa³em z cz³owiekiem-przewodnikiem, który zatrzymuje siê
podczas marszu po to, by wyj¹æ „coœ dziwnego” z krzaków lub zdj¹æ „to coœ”
z drzewa87. U Hanunóo by³y to rozmaite roœliny, u nas zaœ w Warszawie intere-
suj¹ce odpadki (np. puszki po napojach „zawieszone” na drzewie po wyrzuceniu
z okien na osiedlu zamkniêtym we W³ochach). Nie¿yj¹cy ju¿ profesor Stanis³aw
Siekierski zwraca³ moj¹ uwagê na to, ¿e pojêcie „œmieciarza” niezbyt dok³ad-
nie odpowiada sylwetce mojego informatora. Siekierski wola³by nazywaæ go bar-
dziej elegancko, na przyk³ad „arystokrat¹ na œmietniku”. Profil osoby Lulisa i ro-
dzaj uprawianego przezeñ zajêcia ¿yciowego doprasza siê wiêc nazwania i do-
okreœlenia.

Muszê objaœniæ, ¿e w odró¿nieniu od nauczyciela Carlosa Castanedy, Lulis
jako nauczyciel nie wymyœlony, lecz realny, nigdy nie zapuszcza siê na podwórza
œródmiejskie. Nie „nurkuje” – nie szpera po altankach podwórzowych i nie grzebie
w kontenerach. Nie traci czasu na „schodzenie” osiedlowych œmietników, w któ-
rych trzeba by pogr¹¿aæ siê w lepkich i mokrych resztkach, stale spotykaæ ze
zdegenerowanymi, nietrzeŸwymi zbieraczami z³omu czy makulatury. Z „wyrolo-
wanymi przez pracodawców”, bo tak œmieciarz identyfikuje warszawskich bez-
domnych, niekiedy ucina sobie pogawêdki. Na przyk³ad, gdy zastaje ich w opusz-
czonych zabudowaniach kolejowych czy w ziemiankach po œrodku na pozór wy-
ludnionych zaroœli. S¹ to rozmowy sprowokowane, kurtuazyjne, przebiegaj¹ce
w nieuchronnej atmosferze wzajemnej podejrzliwoœci, wymuszanej równie¿ przez
typ przestrzeni:

Jak siê chcesz przejœæ kana³em ciep³owniczym z ¯erania do Mostu Gdañskiego, ka¿da
dziura jest zajêta, ka¿da...88

Od zamroczonych alkoholem tak¿e „Don Juan ze œmietnika” musi trzymaæ siê
na bezpieczn¹ odleg³oœæ. Najgrzeczniejszy spoœród mieszkañców „tekturowej re-
zydencji” pod Wis³ostrad¹, z którymi mieliœmy okazjê siê zetkn¹æ, zobaczywszy
aparat fotograficzny, doradza³ Jackowi Lulisowi „pstrykanie lepiej kolegi”89.

Œmieciarz porusza siê jakby „wszêdzie i nigdzie”, penetruj¹c przygodne wy-
sypiska na systematycznie zasypywanych „polach podwarszawskich” (szczególnie,
co sam powtarza, w okolicach lotniska, w „pasie wywiewowym”, w którym w³a-
dze miasta nie powinny zezwalaæ na systematyczn¹ zabudowê). Niekiedy wrêcz
„pracuje” mimochodem: „Do Geanta idê sobie na zakupy i w drodze powrotnej
mo¿na coœ znaleŸæ”. Sto³eczny œmieciarz bowiem wyzyskuje tak¹ kondycjê oczysz-
czania miejskiego, w której œmietniki nie znaj¹ granic terytorialnych, sk³adowiska
nieczystoœci sta³ych przerastaj¹ w rozproszone wysypiska. By to sobie nale¿ycie
uprzytomniæ, nie potrzeba mieæ zaciêcia akademickiego. Œmieciarz artyku³uje:

Ja nigdy nie chcia³em studiowaæ, ja mia³em dwa razy indeks na Uniwersytet Warszawski
z konkursu. Wiêc mog³em iœæ studiowaæ. Ale nie chcia³em, bo ta wiedza jest zbyt
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uszufladkowana. To zamyka jednak horyzont. [...] To jak siê teraz Ciebie zapytam
„a gdzie Nowojorczycy wyrzucaj¹ œmieci”, to powiesz mi gdzie?90

Potrafi³em odpowiedzieæ, ¿e na wysypiska. Warto wyjaœniæ, ¿e w technicznym
¿argonie wysypiskami konsekwentnie nazywa siê „œmietniki” nielegalne, niejako
„spontaniczne”, umiejscowione „wszêdzie”. Tymczasem miejskie „góry œmieci”
(Radiowo, £ubna), przywodz¹ce na myœl historyczn¹ „górê gnojow¹”, s¹ sk³ado-
wiskami, punktami komunalnego zrzutu odpadów.

Z zawodu Jacek Wincenty Lulis jest technikiem elektrykiem, ma wykszta³cenie
œrednie. Zdoby³ dyplom mistrzowski i uprawnienia do napraw urz¹dzeñ pod
wysokim napiêciem. Przez wiêksz¹ czêœæ swojego ¿ycia pracowa³ w fachu. Kon-
serwowa³ instalacje w Teatrze Wielkim, wyje¿d¿a³ w trasy koncertowe z Czes³a-
wem Niemenem, na kontrakty budowlane na Zachód i do Zwi¹zku Sowieckiego.
Transformacja gospodarczo-ustrojowa obesz³a siê z nim nie³askawie. Gdy straci³
sta³e zatrudnienie, nie za³ama³ siê ani nie ustawi³ w kolejce po zasi³ek dla bezro-
botnych. Na utrzymanie, jakkolwiek na skromnym, elementarnym poziomie, za-
cz¹³ z powodzeniem zarabiaæ, zbieraj¹c œmieci. Twierdzi, ¿e zarobienie tysi¹ca
z³otych miesiêcznie, zatem „wiêcej od pana profesora”, nie nastrêcza³o mu ¿ad-
nych trudnoœci.

Warszawskim dziennikarzom Jacek Wincenty Lulis chêtnie przedstawia siê
jako „uczeñ archeologów” i dzieli histori¹ spotkania ze s³ynnym polskim egipto-
logiem Kazimierzem Micha³owskim. Jak donosi³ dziennik „Nowy dzieñ”, œmie-
ciarz z profesorem Micha³owskim „razem chodzili po œmietnikach”. Lulis mia³
przed laty wyjœæ nad ranem na rauszu z rodzinnego przyjêcia. Za podwórzowym
œmietnikiem chcia³ za³atwiæ nagl¹c¹ potrzebê fizjologiczn¹. Spostrzeg³ jednak
elegancko ubranego mê¿czyznê grzebi¹cego w pojemniku. Ponoæ by³ to sam pro-
fesor Micha³owski. Wybitny uczony zechcia³ wtedy wyjaœniæ Lulisowi, dlaczego
porz¹dny, myœl¹cy cz³owiek nie powinien „skreœlaæ” miejsc sk³adowania rzeczy
powszechnie uwa¿anych za „zwyk³e œmiecie”. Lulis relacjonowa³ dziennikarce
„Nowego dnia”:

To on [znakomity archeolog] nauczy³ mnie szukaæ œmieci. Pokaza³ najciekawsze miejsca
na Starym Mieœcie. Wtedy znalaz³em z nim swój pierwszy komplet garnków niklo-
wanych i po³kn¹³em bakcyla91.

Warto sk¹din¹d uszanowaæ prawo pierwszeñstwa archeologii do badania
œmieci jako materialnego Ÿród³a wiedzy o kulturze i ludzkich praktykach.

Opowieœci o spotkaniu z legendarn¹ postaci¹ polskiej archeologii, z której
p³ynie nobilituj¹ce uzasadnienie dla szperania i zbierania, nie sposób dzisiaj zwe-
ryfikowaæ. Mo¿na siê co najwy¿ej domyœlaæ, ¿e jest fundamentem jednego z „¿y-
ciorysów wyobra¿onych”. Tworz¹ je osoby ¿yj¹ce z ró¿nych powodów na „drugim
planie” ¿ycia spo³ecznego. Prawd¹ nie do podwa¿enia jest natomiast, ¿e Jacek
Lulis nie zas³ugujê na opiniê zwyczajnego zbieracza odpadów, bywalca punktów
skupów surowca wtórnego. Pomijaj¹c mo¿e upodobanie do noszenia krzaczastego
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zarostu jako oznaki m¹droœci, jak powiada, „oleju w g³owie”, arystokrata na
œmietniku nie wykazuje zauwa¿alnej tendencji do niedba³oœci o cia³o. Przez tak¹
niestarannoœæ, przyjmuj¹c za prawdziwe podstawowe tezy antropologii kulturo-
wej, mog³aby siê wyra¿aæ niezale¿noœæ od norm spo³ecznych jako funkcja „mar-
ginalnego pochodzenia osoby”92.

Jacek Lulis nie wchodzi w kolizjê prawem. Czasami jednak bywa, tak jak inni
zbieracze, prewencyjnie kontrolowany przez patrole policyjne. Po ukoñczeniu szeœæ-
dziesi¹tego roku ¿ycia nie ma powodów do narzekania na zdrowie fizyczne i psy-
chiczne, aczkolwiek nie zataja traumy „dziecka alkoholika”. Lubi podkreœlaæ, ¿e
nie pogniewa³ siê nigdy na spo³eczeñstwo, tote¿ jako „normalny, zdrowy cz³owiek”
odda³ w stacji krwiodawstwa ponad trzydzieœci litrów krwi. K¹pieli za¿ywa co ty-
dzieñ w domach cz³onków rodziny lub przyjació³. ¾róde³ swojego okresowego
utrzymania nigdy siê nie wstydzi³, dworuje wiêc z m³odych pracownic supermarke-
tów, które czêsto siedz¹ za kas¹ z odwróconymi identyfikatorami, tak, by klienci nie
mogli zobaczyæ ich nazwiska. W 2006 r. pracowa³ zarobkowo. Znalaz³ zatrudnienie
przy sprz¹taniu ulic, dlatego po œmieci i po œmieciach chodzi³ jedynie w weekendy,
w poczuciu obowi¹zku indywidualnego wype³niania misji spo³ecznej.

Gdy w 2005 r. po raz pierwszy odwiedzi³em Lulisa w jego domu, po raz pierw-
szy tak¿e w takim przepychu ods³oni³y siê przede mn¹ warszawskie „zaœwiaty”
rzeczy. „Poza mn¹ i ¿ywnoœci¹ wszystko jest tutaj przyniesione” – us³ysza³em
wewn¹trz ma³ego murowanego domu, wtedy jeszcze bez podstawowych wygód:
centralnego ogrzewania, toalety, ciep³ej wody, elektrycznoœci. Zaznaczê, ¿e mia³
to byæ stan przejœciowy – stan remontu. Œmieciarz na wstêpie zdezawuowa³
potoczne wyobra¿enie o tym, ¿e na œmietniku znaleŸæ mo¿na wszystko:

To jest miód wprost ze sklepu. Niestety, miód muszê kupowaæ, bo ludzie mniej go,
kurwa, wyrzucaj¹ ostatnio... [œmiech] ... A miód i cytrynê muszê jeœæ93.

Nieliczne rzeczy w³asne, zakupione w sklepie b¹dŸ otrzymane od kogoœ w pre-
zencie, Lulis nazywa³ z ironi¹ „s³u¿bowymi”. Wydzielaj¹ca sk¹pe œwiat³o kem-
pingowa lampka pod³¹czona do butli gazowej pozwala³a ujrzeæ, jak ma³o prze-
strzeni w tym obszernym pomieszczeniu zosta³o wolnej od najprzeró¿niejszych
znalezionych przedmiotów: ksi¹¿ek, kieliszków, czêœci od urz¹dzeñ elektrycznych,
przyborów mechanicznych, lichtarzy, œwieczek, bibelotów, damskich ozdób. Œmie-
cie gabarytowe (pralki, lodówki, odkurzacze), razem ze zgniecionymi, „sprasowa-
nymi” puszkami, samowarami, instalacjami hydraulicznymi, prowadnicami alu-
miniowymi i elementami sieci energetycznych, œmieciarz „zdeponowa³” w schow-
kach b¹dŸ na podwórzu. Nietypowoœæ takiego asortymentu wœród „rzeczy domu”
t³umaczy³ poprzez analogiê z muzeifikacj¹: „wszystkie muzea to s¹ œmietniki, tyle
¿e uporz¹dkowane”.

Maniakalne zbieractwo nie wchodzi w grê. Œmieciarz, wskazuj¹c na pe³ne
pó³ki i gabloty, powiada z praktycznym zaciêciem:
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Bo to te¿ jest do przeróbki. To jest 90 proc. materia³u do przeróbki. Bo to trzeba
wykrêciæ jedn¹ œrubkê, rozebraæ, wy³uskaæ materia³, który jest przydatny94.

„Don Juanowi ze œmietnika” przyœwieca myœl: „¿eby mieæ w g³owie pouk³a-
dane, trzeba mieæ jakiegoœ pierdolca”. W swoich wypowiedziach, zw³aszcza auto-
tematycznych, u¿ywa wyra¿eñ dosadnych, brzmi¹cych dosyæ brutalnie. Przy po-
mocy takiej kolokwialnoœci Lulis eksponuje swoj¹ mêskoœæ, ¿yciow¹ zaradnoœæ
i niezale¿noœæ. Potrafi³ „na bezrobociu” zupe³nie uniezale¿niæ siê od systemu
opieki spo³ecznej. Jednoczeœnie podkreœla indyferencjê religijn¹, wolnoœæ œwiato-
pogl¹du. Lulis czyta pasjami, siêga przede wszystkim po ksi¹¿ki historyczne i opra-
cowania popularnonaukowe, z których wydobywa poza wiedz¹ praktyczn¹ intry-
guj¹ce ciekawostki i „micha³ki”, bardziej na miarê powa¿anego czasopisma po-
pularnonaukowego ni¿eli polskich „czerwoniaków”. Od œmieciarza dowiedzia³em
siê na przyk³ad, ¿e budowniczy Pa³acu Kultury i Nauki po cichu wzorowa³ siê na
projektach konstruktorów drapaczy chmur w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem
Lulisa, œmieci wymagaj¹ takiego samego szacunku jak obiekty muzealne i odpo-
wiedniego podejœcia technicznego. Utylizacja wydaje siê „znacznie wa¿niejsza od
budowania nowych koœcio³ów”. W kontekœcie tego stwierdzenia nale¿y rozpa-
trywaæ zanotowan¹ podczas pierwszego rekonesansu k¹œliw¹ uwagê pod adresem
chrzeœcijan wyrzucaj¹cych „drapaki po choince” w miejscach do tego nieprzezna-
czonych: „Chrzeœcijanin... leñ, wierzy w Boga i wyrzuca”95.

Wzburzenie Lulisa na widok warszawskich wysypisk, niezale¿nie od pewnej
jego osobistej gruboskórnoœci, jest na innym poziomie œwiadectwem wra¿liwoœci.
Szkodziæ przyrodzie i otoczeniu, co nieustannie zbieracz artyku³uje, to szkodziæ
sobie i innym. Gromadzenie maj¹tku jako nadrzêdny cel ¿yciowy kosztem czystoœ-
ci, porz¹dku publicznego i œrodowiska naturalnego uwa¿a za nonsensowne. Upo-
mina: „nie zd¹¿ycie tego skonsumowaæ!”. Œmieciarz dystansuje siê jednak wobec
ruchów ekologicznych. To, co robi, uto¿samia nie tyle z ekologi¹, ile z „¿yciem
samym”, „porz¹dkowaniem” miejskiej codziennoœci na w³asn¹ rêkê. Powiada, ¿e
przyroda potrafi równie¿ siaæ zniszczenie, dlatego trzeba iœæ z ni¹ na rozs¹dny
kompromis: „jak dasz ¿yæ wszy, to bêdziesz i ty ¿yæ”. Docenia zarazem kontekst
spo³eczny, nie pojmuje œmieci i œmiecenia tylko jako rezultatów naturalnego,
fizycznego zu¿ywania siê przedmiotów. Obserwuj¹c nie³ad w przestrzeni pub-
licznej, widz¹c w „terenie” rozliczne mankamenty estetyki urbanizacyjnej, Lulis
nabra³ przekonania, ¿e zbyt powolne usuwanie odpadów to sprawa nie tylko
fizycznego zanieczyszczenia, ale przede wszystkim zaprowadzenia porz¹dków
w mieœcie i stosunkach miêdzyludzkich, a wiêc tak¿e: podniesienia œwiadomoœci
spo³ecznej i wiedzy o zale¿noœciach œrodowiska naturalnego i miêdzyludzkiego.

Techniczne zainteresowanie odpadami, nieczystoœciami sta³ymi ³¹czy siê u Lu-
lisa z krytyk¹ marnotrawstwa, obyczajowego niezdyscyplinowania Warszawian.
Najbardziej boli go trwonienie jedzenia, w szczególnoœci chleba. Wspomina, ¿e
w okolicy hali targowej Expo 21 zobaczy³ w krzakach szeœædziesi¹t wyrzuconych
bochenków, kiedy indziej zaœ, po otwarciu nowego du¿ego marketu, a¿ szeœæ
worków z pieczywem wyniesionych na œmietnik. W chwilach pog³êbionej reflek-

6. PRÓBY BADANIA PROBLEMÓW KULTURY SANITARNEJ WARSZAWY NA POCZ¥TKU XXI W. 445

94
94 Tam¿e.
95
95 Zob.: W³odzimierz Karol Pessel, Œmieciarze..., s. 33.



sji, chocia¿by podczas wertowania szmat „naniesionych” do nieczynnej nastawni
kolejowej, Lulis skwapliwie rozpatruje mentalne uwarunkowania warszawskich
nieporz¹dków: „mamy tak¹ filozofiê ¿ycia, ¿e odpowiedzialnoœæ «kiedyœ i gdzieœ»,
a nie «tu i teraz»”. Dystans dziel¹cy Polskê od Zachodu – i od Pary¿a, który jest
dlañ „miastem rzeczywiœcie”, metropoli¹ niek³aman¹ – oblicza pesymistycznie na
szeœæ do oœmiu pokoleñ. Jakby zdaje sobie sprawê z istnienia we Francji tradycji
historii obyczaju maj¹cej podstawy w obyczajowoœci mieszczañskiej i racjonalnoœ-
ci ekonomicznej:

Historia œmieci jest we Francji równie dobrze opracowana jak historia ekonomii, jak
jebniêtego Napoleona...96

„Pokolenie” poczytuje œmieciarz za spo³eczne ucieleœnienie nawyków, a w sfe-
rze codziennych praktyk sanitarnych – „zorganizowan¹ odpowiedŸ z³o¿on¹ ze
skoordynowanych ruchów zmierzaj¹cych do wybranego celu”97. W rozumowaniu
Lulisa, podobnie jak u Marcela Maussa, granica miêdzy behawioryzmem a kultu-
ralizmem bywa miejscami niewidoczna:

To musi byæ odruch. Œwinie mo¿na nauczyæ tañczyæ. [...] Jak siê naucz¹, bêd¹ skakaæ
w rytmie walca. Cz³owieka trzeba tak samo nauczyæ. Innego sposobu ja nie widzê [...].
S³awoj Sk³adkowski w Twoim temacie du¿o zrobi³. Bo jak nakaza³ ch³opu! Bo jak
nakaza³ panu!... Bo wtedy takie by³y warunki, prawda? Trzeba by³o kazaæ! Dzisiaj te¿!98

Przez ten „jedyny sposób” nale¿y rozumieæ socjalizacjê wtórn¹. Tak¹, która
zostaje jednak poddana kontroli œwiat³ych administratorów i reformatorów po-
kroju „mianowañca” Sk³adkowskiego.

Miêdzy warszawskim œmieciarzem a rzeczami-œmieciami wytworzy³a siê spe-
cyficzna relacja. Ju¿ W³adimir Toporow pokazywa³ na przyk³adzie postaw postaci
literackich z Martwych dusz Gogola, ¿e osobisty stosunek cz³owieka do rzeczy,
odznaczaj¹cy siê pe³nym entuzjazmem czy swoist¹ chciwoœci¹, czêsto pozostaje
ca³kowicie niezale¿ny od rzeczywistej wartoœci wymiennej przedmiotów. A to
znaczy, ¿e mo¿na byæ zarówno bogatym sk¹pcem, jak rozrzutnym biedakiem;
równie¿ mo¿na po¿¹daæ rzeczy zbêdnych, „ci¹¿yæ ku rzeczowemu przesyceniu”
odpadami99. Bytowy status niezamo¿nego zbieracza daje siê dlatego rozwa¿yæ
w kategoriach „op³ywania w rzeczy” przez osobê niebogat¹, oszczêdn¹, tak jak
w przypadku poturbowanego przez wolny rynek technika-elektryka. Niektóre resztki
znalezione przez Lulisa w „terenie” nie nadaj¹ siê do natychmiastowego spie-
niê¿enia, tote¿ s¹ odk³adane na odpowiedni¹ stertê w pokoju czy na podwórku
przed domem. Tworz¹ domow¹ „wystawê” albo „muzealn¹ gablotê”, przy czym
nie mo¿na tu mówiæ o wyraŸnych pobudkach estetycznych. Taka „chciwoœæ na
rzeczy” nie powstrzymuje Lulisa przed wtórnym wykorzystywaniem, odzyski-
waniem funkcjonalnoœci rzeczy b¹dŸ po prostu sprzeda¿¹ materia³ów mniej zde-
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zelowanych, zniszczonych czêœciowo. Poœwiêcanie siê dla zbierania nieczystoœci
sta³ych, w które obfituj¹ „pola podmiejskie” i „zak¹ty” miasta, jest „jedynie eks-
trapolacj¹ wczeœniejszego normalnego gospodarnego i skrzêtnego stosunku do
rzeczy”. Tyle ¿e, jak powiedzia³by Toporow, z czasem zanik³ w tym nastawieniu
pierwiastek idealny, a przetrwa³a wy³¹cznie „forma czystej rzeczowoœci”100.

Arystokrata œmietnika nie zbiera rzeczy nieprzydatnych dla innych ludzi w ce-
lu prze¿ywania „bezinteresownego poruszenia”, ale sprawnie rozdysponowuje
przedmiotami ze wzglêdu na ich dalsz¹ przydatnoœæ. Zbieraj¹c nieczystoœci sta³e
z tych miejsc, do których zosta³y one „zaniesione” w warunkach pozornoœci po-
stulowanej przez media „kultury z odzysku”, nie para siê jednak kolekcjoner-
stwem. W gospodarstwie domowym Jacka Lulisa gromadzenie œmieci nie idzie
w parze z przeznaczeniem do ogl¹dania i podziwiania. W przeciwstawieniu do
kolekcjonerów w pojêciu Manfreda Sommera, najwy¿ej oceniaj¹cego estetyzu-
j¹cych posiadaczy kolekcji dzie³ sztuki, Lulis zbiera to, o czym wie, ¿e chce siê
tego pozbyæ – dzia³a instrumentalnie.

Œmieciarz nie jest bricoleurem, poniewa¿ nie sk³ada „zespo³ów o pewnej struk-
turze na podstawie resztek i szcz¹tków”, ale przedmioty techniki rozmontowuje.
Nieczystoœci sta³ych nie zbiera na opisanej przez Lévi-Straussa zasadzie „to siê
zawsze mo¿e przydaæ”101. Dlatego œmieciarz nie jest rzeczeczofilem-idealist¹, lecz
rzeczofilem-praktykiem102. Zak³adaj¹c, ¿e w dziedzinie przedmiotowej indywiduali-
zacja stanowi przeciwieñstwo utowarowienia, nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e Lulis nie
ujednostkawia wielu rzeczy. Jego klasyfikacja prywatna zgadza siê z zawodow¹.
W domu „tezauryzuje” przede wszystkim rzeczy kosztowne, nie zaœ „kosztowne
rzeczy wyj¹tkowe”103. Lulis, zamiast „u siebie” tworzyæ kola¿e, organizuje „sorto-
wanie”. Elementarna wiedza techniczna umo¿liwia mu wybieranie „sk³adników
specjalistycznych”. Pozbywa siê ich umiejêtnie, aby nie mia³y zastosowania za-
wê¿onego i trafi³y do przetwarzania104.

Lulis ma wyostrzony zmys³ obserwacyjny, podobnie jak badani przez antropo-
logów krajowcy, którzy potrafi¹ rozpoznaæ rodzaj rzeczy, choæby gatunek drzewa,
na podstawie bardzo ma³ej próbki. Przy zastosowaniu tego¿ zmys³u niczym dziec-
ko ze zbiorowoœci etnicznej Lulis rejestruje cechy materii, identyfikuje „potrzeb-
ne” nieczystoœci, rzeczy „w u¿yciach”105. Œmieciarz, który zgromadzi³ skonkretyzo-
wan¹ wiedzê dotycz¹c¹ tego, w jakich punktach Warszawy „trafiaj¹ siê” odpady
danego typu, poszukuje takich rzeczy i znajduje je tam bez trudu poza zasiêgiem
wzroku i nosa przechodniów, miêdzy mieszkañcami miasta, tu¿ obok swoistych
enklaw oczyszczania. Wprawdzie „najzasobniejsze” sk³adowiska œmieci znajduj¹
siê w pewnej odleg³oœci od Placu Defilad, to i w samym centrum nie brakuje
„œmietników, które wracaj¹”106.
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Wiedza o „wyniesieniu” œmieci

Powo³am siê równie¿ na w³asn¹ codzienn¹ obserwacjê. Trawnik u zbiegu ulic
Piêknej i Koszykowej, naprzeciwko dawnej targowej Hali na Koszykach, zosta³ na
jesieni 2007 r. ogrodzony prowizorycznie i doraŸnie – tasiemk¹. Do niedawna
sta³y w tym miejscu przenoœne kontenery na odpadki (wyposa¿one w kó³ka pojem-
niki typu „Bóbr” do obs³ugi spó³dzielni mieszkaniowych). W przypadku przepe³-
nienia rozmaite resztki wysypywa³y siê na trawnik, odk¹d siêgam pamiêci¹, doœæ
lichy. Gdy usuniêcie kontenerów nie uchroni³o w¹t³ego skrawka „zieleni miej-
skiej” od zaœmiecania, ktoœ z gospodarzy miejsca, zapewne ze wspólnoty lokatorskiej,
przypi¹³ do sznurka odrêcznie sporz¹dzony na kawa³ku tektury zakaz sk³adowania
odpadów. Ilekroæ tamtêdy przechodzi³em pod koniec roku 2007, zauwa¿a³em
wyeksponowane z premedytacj¹ „gabaryty”: stare drzwi, okna czy taborety.

Wspó³praca z warszawskim œmieciarzem okaza³a, ¿e „kultura z odzysku”, poj-
mowana jako diagnoza sytuacji cywilizacyjnej, ocena kultury spo³ecznej „po recyk-
lingu”, gdy „wszystko, co pozosta³o do zrobienia, to gra resztkami”, stanowi
konstrukcjê teoretyczn¹. Opisuje œwiat doskonale zdeontologizowany, wiêc nie-
przystaj¹cy w pierwszej dekadzie XXI w. do rzeczywistoœci, w której dzia³a –
i z której pod wieloma wzglêdami korzysta materialnie – Jacek Wincenty Lulis.
Warunkiem ukszta³towania œwiata tak efektownie i efektywnie oczyszczanego
z brudu i anomalii, ¿e sterylnego, jest uprzednie rozwik³anie problemu rzeczy
niepotrzebnych, bez zw³oki, która brutalnie nadaje „piêtno ni¿szoœci”107. Œwiat
ulega deontologizacji tam, gdzie rzeczy zbyteczne, odepchniête na bok, „wtr¹co-
ne” do œmietnika przez konsumpcyjn¹ ¿¹dzê posiadania upominaj¹c¹ siê regu-
larnie o nowe rzeczy, sprawnie „znikaj¹” z kontenerów do selektywnej zbiórki.
Nale¿ycie przesortowane przechodz¹ na w³asnoœæ komunaln¹, po czym s¹ przet-
warzane lub utylizowane. Deontologizacja œwiata jest wiêc uzale¿niona od recyk-
lingu, utylizacji w dok³adnym tego pojêcia znaczeniu.

Kanadyjski myœliciel Greg Kennedy zwraca uwagê na paradoks disposables,
„rozporz¹dzalnych” materii do wyrzucenia. Œmiecie a priori s¹ resztkami, ale co
do swojej istoty – s¹ nienaturalne108. Przeto ich fenomen polega na znikaniu, ich
substancja jest pozbawiona materialnej obecnoœci, nijak nie manifestuje natury.
Œmieæ przypomina popió³ ze spalarni. Jest odpadem wysterylizowanym, jego me-
tafizyczna natura zosta³a przezwyciê¿ona. Jêzyk angielski lepiej chwyta istotê
takiej przemiany od polszczyzny. Jeœli waste (resztki, odrzuty) implikuj¹ kruchoœæ
i skoñczonoœæ cz³owieka, to trash (œmiecie) oznaczaj¹ zwyciêstwo, triumf rozu-
mu nad natur¹. Oto œmiecie unicestwi³y resztki: wszelki stercus, wszelkie dawne
„gnoje”, „fecesy”, „odpad³oœci”. Ale wspó³czesny recykling z tego w³aœnie „zabi-
jania odpadów” siê wycofuje. Widzi znów œmieci jako potrzebne, poniek¹d „¿ywe”
czy „szlachetne” i „dobre”. Postulat „kultury odzysku” domyka wiêc ko³o: bez
tradycyjnego szacunku dla surowców wtórnych by³oby niemo¿liwoœci¹ przeko-
nywaæ do usystematyzowanego dawania rzeczom niepotrzebnym drugiego ¿ycia,
„odnawiania” ich biografii.
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W œwiecie zachodnim, „z³o¿onych i skomercjalizowanych” spo³eczeñstw, gdzie
malej¹ wysypiska i sk³adowiska, a roœnie wskaŸnik odzysku, œmiecie przestaj¹ byæ
groŸne jako brud, anomalie, gdy¿ s¹ ponownie w³¹czane do sfery wymiany prze-
mys³owo-gospodarczej. Podczas gdy w Warszawie w ograniczonym zakresie przy-
czynia siê do tego Lulis, „arystokrata œmietnika”, proces ten spowalniaj¹ „zwykli”
œmieciarze: „nurkowie” z nieczynnych nastawni kolejowych, lokatorzy z zamk-
niêtego osiedla, mieszkañcy osiedli „otwartych”, przechodnie, biesiadnicy. Jak
naucza³ mnie Lulis, wszyscy oni obroœli odpadami: „oni tego maj¹ góry, zaroœli
tym, zasypali siê po prostu”. Wiedza spo³eczna o oczyszczaniu w Warszawie nie
wypar³a siê jeszcze nie tylko czerpania wody „ze studni”, lecz równie¿ zatrzymy-
wania, kompostowania i „obnoszenia” brudów.

Istota „wtórnego ¿ycia” odpadków jest w Warszawie „aluwialna”, ró¿na od
optymistycznych za³o¿eñ kultury odzysku. Z perspektywy „arystokraty œmiet-
nika” sprowadza siê do kumulacji rzeczy zu¿ytych w ró¿nych „za³omach” miasta.
Proces oddolnego oczyszczania stolicy z nadwy¿ek nieczystoœci nie polega tylko,
jak mo¿na by przypuszczaæ, na odnoszeniu przez œmieciarzy („nurków”) rzeczy
zbêdnych do skupu surowców wtórnych czy na legalne sk³adowisko, ale równie¿
na prze-noszeniu resztek przez bezdomnych (kloszardów) b¹dŸ przez lokatorów,
„zadomowionych” Warszawian. Zamiast czêstokroæ postulowanego we wspó³-
czesnych dyskursach re-cyklingu, „w terenie” napotka³em na ograniczon¹ cyrku-
lacjê „surowców wtórnych”, rzeczy nieczyste wprawione w krótkotrwa³y ruch,
wybiórcze przewo¿enie wózeczkami do nowych miejsc przechowywania, trwania
i „zalegania”. Palenie w ogniskach izolacji zdartej z wykradzionych przewodów
elektrycznych pokazuje zaœ, ¿e utylizacja w formie najpe³niejszej z mo¿liwych,
termicznego unicestwienia (incineration), dotyczy w Warszawie nade wszystko dra¿-
liwych œladów materialnych, artefaktów bezprawnej dzia³alnoœci niektórych mie-
szkañców.

Podczas pilota¿owych badañ przeprowadzonych w 2006 r. w trzech rejonach
Warszawy pod okiem informatora-œmieciarza wysypiska, „przechowalnie” rzeczy
niepotrzebnych, okaza³y siê przynale¿eæ do szczególnej przestrzeni, która rozci¹ga
siê w samej metropolii, aczkolwiek jakby ju¿ poza ni¹, przestrzeni bez ostrych
administracyjnych przedzia³ów: w gminie W³ochy, na Okêciu niedaleko lotniska
miêdzynarodowego i na Bielanach pod Hut¹. W kontekœcie tego, co zosta³o ju¿
w tej ksi¹¿ce powiedziane o sposobach usuwania odpadów w „cywilizacji studni”,
czêœciowo tylko kontrolowanym przez administracjê miasta wo¿eniu fekaliów
i œmieci na pola irygacyjne, trzeba by zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ostoj¹ nie-
czystoœci pozosta³y dzielnice w jakimœ sensie drugorzêdne, peryferyjne, takie jak
„niepiêkne” Okêcie-Zbarz z przedwojennej relacji Kuszelewskiej109. Stawy i oczka
wodne zosta³y dawno osuszone, a „chwasty wrzeszcz¹ce wniebog³osy” przetrze-
bione przez budowniczych domków jednorodzinnych. Teren „podmieœcia” jednak
nadal „formuj¹” rzeczy „przegnane”. Nieczystoœci sta³e wyniesione czy wywiezio-
ne z pulsuj¹cych centrów Warszawy trwaj¹ w stanie przed³u¿aj¹cej siê w nieskoñ-
czonoœæ mniej lub bardziej publicznej agonii, zamiast kr¹¿yæ, cyrkulowaæ lub byæ
poddane utylizacji zupe³nej.
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Natomiast sterylne, odizolowane osiedla na peryferiach wbrew ³atwo nasu-
waj¹cym siê przypuszczeniom nie stanowi¹ koniecznie „przyczó³ków” recyklingu.
Kto ma apartament na „podmieœciu”, nie ma, jak zak³ada œmieciarz, dzia³ki czy
daczy, chocia¿ mo¿e mieæ willê z jacuzzi. Nie stosuje ju¿ ¿elaznych regu³ „recyk-
lingu w warunkach niedoboru” i samowystarczalnoœci technicznej, sposobów wy-
próbowanych w czasach deficytów, wiecznego niedoboru i wybrakowania przed-
miotów, odrzutów z eksportu, przekazywania sobie numerów telefonicznych „z³o-
tych r¹czek” i poradników „zrób to sam”. Wystawianie rzeczy zu¿ytych i „ga-
barytów” przed podwórzow¹ altank¹ œmietnikow¹, a tym bardziej „podrzucanie”
odpadków nie zdarza³o siê przed transformacj¹ gospodarczo-ustrojow¹ z powodu
„wywo¿enia na daczê” (wersalek, radioodbiorników, misek klozetowych, zastawy
sto³owej). Mieszkañcy osiedli „na peryferiach” nie poddaj¹ siê pe³nej dyscyplinie
„kultury odzysku”, narzucanej przez kampanie w mediach i wspieranej przez urz¹d
miejski. Nie nawykli poœwiêcaæ wiêkszej uwagi nieczystoœciom sta³ym w myœl, ¿e
œmieciom uwaga siê nie nale¿y. W pewnych sytuacjach („biba”, „impreza”) nawet
nie „znosz¹” odpadów do zsypu, lecz uciekaj¹ siê do defenestracji.

Fenomen zarówno zamkniêtych „nierobotniczych” osiedli (gated communities),
jak i wspólnot lokatorskich, które przejmuj¹c „w³adzê w kamienicach”, co do
krawê¿nika odmierzaj¹ granice swoich „resortów” i gospodarskiej odpowiedzial-
noœci, ka¿e mocniej stawiaæ pytanie o w³asnoœæ odpadów i coraz czêœciej za-
mykanych na klucz altanek œmietnikowych (równie¿ w Œródmieœciu). W Stanach
Zjednoczonych, podczas procesów wytaczanych przez „celebrytów” grzebi¹cym
w rzekomo prywatnych œmieciach entuzjastom i fanom s¹dy orzeka³y, ¿e œmieci
wraz z momentem wyrzucenia do kosza staj¹ siê niczyje, a bardziej precyzyjnie –
przechodz¹ na w³asnoœæ komunaln¹. Dostaj¹ siê bowiem w tryby lokalnych me-
chanizmów utylizacji. Tymczasem we wspó³czesnej Polsce otaczanie przestrzeni
mieszkalnej murem wydaje siê poci¹gaæ za sob¹, szczególnie w kontekœcie pod-
wy¿ek op³at od koncesjonowanych firm zajmuj¹cych siê oczyszczaniem, skrzêtne
grodzenie œmietników wraz z inkryminowaniem s¹siadów (z innej wspólnoty lo-
katorów, spó³dzielni mieszkaniowej, kamienicy) przekradaj¹cych siê z workiem
lub kub³em do „uw³aszczonego” kontenera110. Dziennikarka z „Gazety Sto³ecznej”
od przedstawiciela jednej z warszawskich wspólnot lokatorskich dowiedzia³a siê
o palisadowaniu œmietników:

Gdy zaczê³a siê obowi¹zkowa segregacja makulatury, plastiku i szk³a, s¹siedzi tak
zasypali nas podrzutami, ¿e czym prêdzej odgrodziliœmy pojemniki na segregowane
odpady od ulicy. Teraz to samo robimy z altank¹ na zbiorcze œmieci111.

Takie prywatyzowanie rzeczy niepotrzebnych powiela jedynie schematy po-
dzia³ów socjalnych i ekonomicznych. Po jednej stronie muru wznosi siê estetycz-
na, zapachowo neutralna altanka, po drugiej – „œciele siê” bezgraniczne wysy-
pisko. Gdy mieszkaniec zamkniêtego osiedla przerzuca swoje œmieci na „magis-
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trackie”, na „niczyje”, nie ponosi ¿adnych kosztów. Doœæ, ¿e p³aci regularnie za
wywóz zawartoœci pojemników przechowywanych na podwórzu „pod kluczem”.
Grodzenie altanek nie tyle zatem inicjuje procesy porz¹dkowania miasta pro publico
bono, ile pozwala kontrolowaæ obrót odpadami jako towarem, na którego legalne
„przemieszczanie siê” ³o¿y lokator. Trzecie przykazanie garbologiczne Williama
Rathje g³osi: „b¹dŸ sk³onny p³aciæ za wywóz odpadów” (be willing to pay for garbage
disposal)112. Ochrona „swoich œmieci” to u³omna, nieuruchamiaj¹ca dalszych prze-
obra¿eñ obyczajowych reakcja na zbiorowe „podrzucanie” nieczystoœci sta³ych.

Je¿eli w Polsce na prze³omie XX i XXI w. komunalne s³u¿by oczyszczania
obs³ugiwa³y ponad po³owê obywateli, a nie ponad trzy czwarte ludnoœci, jak to
dzieje siê w krajach zachodnich, to resztki, których nie wch³onê³a natura, nie
mog³y nawet mimo „narzucania siê” wulgaryzowanej ekologii w dyskursie pub-
licznym przestaæ zalegaæ „gdzieœ na dzikich polach” b¹dŸ kr¹¿yæ, „przewijaæ siê”
w zastêpczych obiegach113. Chocia¿ œmieci te „znikaj¹” i „wymykaj¹ siê” miejskim
œmieciarkom, nie trafiaj¹ wprost na legalne sk³adowisko (górotwór ze œmieci
w £ubnej pod Warszaw¹, który humor sto³eczny okreœli³ mianem najwy¿szego
wzniesienia na Mazowszu). Jeszcze w latach osiemdziesi¹tych XX w., gdy dzia³a³o
sk³adowisko, ten sam dowcip dotyczy³ „góry w Radiowie”, obecnie rekultywo-
wanej. Wójt jednej z podwarszawskich gmin w rozmowie z Barbar¹ N. £opieñsk¹
w 1999 r. przyzna³, ¿e udostêpnienie miejsca na sk³adowanie odpadów jest op³a-
calne:

Problem w naszej gminie stoi od dawna. A teraz ktoœ powiedzia³, ¿e i na œmieciach
mo¿na zarobiæ. Niedawno przedsiêbiorstwo z Warszawy zaproponowa³o mi sk³ado-
wanie w naszej gminie warszawskich odpadów, bo, muszê siê pochwaliæ, mamy na
terenie gminy w³asne wysypisko114.

Zastêpcz¹ „cyrkulacjê” nieczystoœci sta³ych z pocz¹tku, przed rekonesansami,
postrzega³em naiwnie. Œmieciarz nie jest zawo³anym dzia³aczem ruchu ekolo-
gicznego. „Nurkowie” nie przywracaj¹ w pe³nym zakresie zwyczaju oszczêdzania
przedmiotów, pierwotnej miejskiej „gospodarki szmaciarzy” w terminologii Susan
Strasser. W historii Warszawy takiej ragmen economy odpowiadaliby opisani w roz-
dziale czwartym przedwojenni wêdrowni ga³ganiarze, druciarze i tym podobni,
skupuj¹cy za drobne sumy lub naprawiaj¹cy zu¿yte rzeczy domowe, sklejaj¹cy
miski klozetowe, biel¹cy garnki115. Wspó³czesny œmieciarz „z miasta” nie tyle se-
greguje odpadki i bezpoœrednio przyczynia siê do utylizacji, ile „przebiera” w nie-
czystoœciach, dokonuje negatywnej selekcji na indywidualne potrzeby w stale
przyrastaj¹cej masie rozmaitych resztek. WeŸmie talerz podniszczony czy za-
brudzony, lecz nie zbierze skorup po talerzu rozbitym. Tak samo postêpuj¹ klo-
szardzi usi³uj¹cy wymieniæ puste szk³o i puszki na naczynia nape³nione alkoho-
lem. Zreszt¹ nie wszystkie gatunki piwa dostêpne w supermarketach s¹ sprze-
dawane w „szlachetnych” opakowaniach aluminiowych. Puszki stalowe, odrzu-
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cane w skupach, niejako staj¹ce siê odpadami drugiego stopnia, zostaj¹ wiêc tam,
gdzie je porzucono.

W przypadku Lulisa, jeœli wierzyæ jego przeœwiadczeniom i „naukom”, mie-
siêczny rekord „oczyszczenia” puszek po napojach wyniós³ ponad sto kilogramów.
Lulis zbiera wy³¹cznie puszki z wartoœci¹ wymienn¹, drobiazgowo rozró¿nia rze-
czy przynale¿¹ce „swojej dziedzinie”116. Niezdatn¹ resztê po sprawdzeniu noszo-
nym w kieszeni magnesem zostawia nietkniêt¹ in situ. W domu, na swoim pod-
wórzu, œmieciarz pos³uguje siê jeszcze dok³adniejszym magnesem piêciokilogra-
mowym. Skupy waloryzuj¹ materia³y w sposób dowolny, dostosowuj¹c siê do
aktualnych trendów i hierarchii marketingowych. Po przemianie ustrojowej pol-
skie mechanizmy „odzysku” przesta³y sobie radziæ z ¿elazem i stal¹, g³ównymi
surowcami industrializmu. Podobnie szmaty, które da³oby siê, jak t³umaczy Lulis,
zu¿yæ w postaci „wsadu do produkcji papieru”, nie ciesz¹ siê zainteresowaniem
handlowców na wtórnym rynku rzeczy.

Lulis przyznaje, ¿e do domu „przyprowadza” wy³¹cznie takie przedmioty, takie
odrzuty, z którymi sobie poradzi, a to znaczy, ¿e musi dysponowaæ wiedz¹ na
temat ich sk³adu chemicznego, technologii wytwarzania i ewentualnego przetwa-
rzania. Potrafi je rozmontowaæ na czêœci pierwsze, przydatne w gospodarstwie
domowym lub przyjmowane, akceptowane w „centrach recyklingu”, po czym le-
galnie spieniê¿a. St¹d na swoich „podmieœciach”, choæ tego ¿a³uje, przechodzi
zupe³nie obojêtnie obok szklanej st³uczki i tzw. PETów. „PETami” specjaliœci od
technologii odzysku nazywaj¹ skrótowo butelki wyprodukowane z politereftelanu
etylenu. Po sprasowaniu plastiku, pociêciu na paseczki i stopieniu udaje siê z tego
surowca wyprodukowaæ reglanulat na przêdzê poliestrow¹, z której na przyk³ad
po dodaniu bawe³ny zak³ady w Chinach szyj¹ podkoszulki typu T-shirt i tanie
polary117. Lulis nie wie „nic wiêcej” o utylizacji butelek produkowanych z po-
litereftelanu etylenu. Nie chce równie¿ przeci¹¿yæ krêgos³upa dŸwigaj¹c szk³o
nisko wyceniane w punktach skupu. Nie omija wszak¿e supermarketów na „war-
szawskich Manhattanach”. W kasie ze spokojem wydobywa kartê p³atnicz¹, nie
jest wiêc Baumanowskim „konsumentem z usterk¹”118.

Œmieciarz po czasie pracy i powrocie ze swoich „wykopalisk” uczestniczy,
je¿eli mo¿na tak powiedzieæ, w teraŸniejszych „snach o czystoœci”. Na „deptaku
handlowym” wznosi siê na poziom „archeologii przysz³oœci”, wkracza w ten wy-
miar „pomna¿ania” rzeczy, któremu zawdziêcza sta³e, dodatkowe Ÿród³o utrzyma-
nia. Przypomnê w tym miejscu, ¿e dla Zygmunta Baumana sterylne centra handlo-
we tworz¹ najdoskonalsze ucieleœnienie „ponowoczesnej” czystoœci, takiego re-
cyklingu, który odpowiada³by na wybuja³e potrzeby wspó³czesnych konsumentów.
W tak wyobra¿anej „kulturze odzysku” odpady powinny byæ usuwane doszczêt-
nie, a¿eby rzeczy niepotrzebne pospiesznie ustêpowa³y miejsca nowym, idealnym
rzeczom, które równie rych³o zamieniaj¹ siê w idealne œmiecie119. „Brudy” zbie-
rane przez œmieciarza z Warszawy nie s¹ wszelako przeznaczone na odsprzeda¿
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„hurtow¹” i otwart¹. Mówi¹c jêzykiem Kopytoffa, nie musz¹ mieæ „udanego ¿y-
cia”, oszacowywanego wed³ug kryterium produktywnoœci i obrotu towarowego120.

Wolno przyj¹æ, ¿e dzia³alnoœæ œmieciarzy, takich jak mój informator i przewod-
nik po zanieczyszczonych „za³omach” miasta, jest w pewien sposób równoleg³a
i konkurencyjna, a po trosze nawet suplementarna w stosunku do s³u¿b w³asnych
miasta i koncesjonowanych. Trudno jednak oceniæ zakres tego selektywnego wspo-
magania sto³ecznych „zomek”, œmieciarzy pracuj¹cych formalnie, „umunduro-
wanych”. W Urzêdzie Miejskim, jak potwierdzi³ w rozmowie ze mn¹ Micha³ Ba-
bicz z Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, ani w MPO, co przyzna³ jego rzecznik
Eugeniusz Góra, nie podjêto do 2006 r. ¿adnych starañ maj¹cych na celu statys-
tyczne przeliczenie (zwa¿enie) œmieci „nieoficjalnie” opuszczaj¹cych uliczne kosze
i podwórzowe pojemniki w wózeczkach i torbach „nurków”. Wielkomiejscy „nur-
kowie” pozostaj¹ dla zawodowych œmieciarzy ca³kowicie niewidoczni. Z „odebra-
niem” upatrzonych rzeczy zd¹¿aj¹ przed przybyciem na podwórze samochodu
bezpylnego. Harmonogramy przejazdów œmieciarek musz¹ znaæ na pamiêæ, tak
jak starannie wytyczone granice „terytoriów operacyjnych”, rewirów. „Nie prze-
szkadzaj¹ nam, ale nas okradaj¹” – tak Eugeniusz Góra uj¹³ niedostatek norm,
który sprawia, ¿e œmieci komunalne zamieniaj¹ siê w „niczyje”.

Igor Kopytoff wysuwa tezê, ¿e sama wewnêtrzna logika wymiany wstêpnie
przygotowa³a wszystkie gospodarki do siêgniêcia po nowe mo¿liwoœci, które
w sposób oczywisty poci¹gaj¹ za sob¹ szerokie utowarowienie121. Osi¹gaj¹ca doj-
rza³oœæ, nowa technologia wymiany powinna wiêc, jak to siê dzieje w krajach
uwa¿anych za rozwiniête, usprawniaæ, „totalizowaæ” oczyszczanie komunalne.
Tymczasem obserwacje pracy warszawskiego œmieciarza nie pozwalaj¹ potwier-
dziæ „w terenie” tak optymalnego d¹¿enia do objêcia „kusz¹c¹ kategori¹ wymiany”
wszystkich przedmiotów bez wyj¹tku, w szczególnoœci materii zu¿ytych, ju¿-nie-
potrzebnych mieszkañcom. Tendencjê zdiagnozowan¹ przez afrykanistê i amery-
kañskiego antropologa mój rekonesans badawczy podaje w w¹tpliwoœæ. Nieczys-
toœci sta³e, przeciwnie, wydaj¹ siê tu „ujednostkowione” niczym pomniki czy
pami¹tki rodzinne, „rzeczy sentymentalne”, tyle ¿e w znaczeniu paradoksalnym
– indywidualizacji anonimowej122.

W roku 2007 Organizacja Odzysku Sprzêtu Elektronicznego i Elektrycznego
„ElektroEko”, oficjalnie wspierana przez sto³eczny ZOM i Biuro Ochrony Œrodo-
wiska Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy, przyst¹pi³a do realizacji programu
„Elektroœmieci”. Mia³ on na celu zachêciæ Warszawian do pozbycia siê za darmo
i bez problemu zalegaj¹cych na strychach i w piwnicach œmieci elektronicznych.
Podczas kampanii spo³ecznej rzucono znamienne has³o: „Przynieœ z mieszkania
do punktu zbierania”123. Zawiera³o ono w sobie mocn¹ implikacjê, ¿e warszawskie
lokale s¹ w pewnym sensie „przechowalniami” pe³nymi niepotrzebnych podzes-
po³ów elektronicznych. Wprawdzie obowi¹zuj¹ca ustawa straszy, ¿e kto „nie
oddaje zu¿ytego sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych zbieraj¹cemu
zu¿yty sprzêt, podlega karze grzywny”, lecz wymarzeni przez legislatorów „zbie-
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raj¹cy” nie kwapi¹ siê do pilnowania klientów. Bo jak „zbiórkê” egzekwowaæ,
zarówno w przypadku klienta, jak te¿ sprzedawcy! Brak u nich nawyku, brak
zapisanej w ciele stosownej „odpowiedzi” kulturowej.

W Warszawie odpady nie s¹ reklasyfikowane, rekategoryzowane machinalnie,
b³yskawicznie, na skalê przemys³ow¹. „Wy³¹czenie z normalnego obiegu”, wynie-
sienie œmieci (na œmietniki) nie oznacza „usuwania”. Studenci uczestnicz¹cy
w dyskusji na prowadzonym przeze mnie warsztacie miejskim zwracali uwagê na
zaleganie rzeczy. Zaobserwowali, ¿e stare wersalki czy zardzewia³e lodówki coraz
d³u¿ej przebywaj¹ pod altankami czy nawet, jak zdarzy³o siê w starej czêœci
dzielnicy Mokotów, oparte o uliczn¹ latarniê. Œwiadomoœæ dyskursu recyklingo-
wego stanowi czêsto zas³onê dymn¹ dla nieœwiadomoœci praktyk, procedur i tech-
nologii. Wyrzucenie rzeczy, oddanie jej komuœ, zarazem „wyrzuca problem z g³o-
wy”, podobnie jak u badanych przez Rathje Amerykanów z lepszych dzielnic,
którzy nie zdawali sobie sprawy, ¿e po zatrudnieniu wyspecjalizowanej firmy do
kompleksowej pielêgnacji ogrodu zaczêli produkowaæ du¿¹ iloœæ odpadów roœ-
linnych124.

Kultura materialna w Polsce kszta³towa³a siê w okresach ró¿nych kryzysów,
czêœciej cechowa³y j¹ „niedobory” ani¿eli „nadmiary”. W czasie niedoli obiekty
materialne w zasadzie nigdy ca³kowicie nie traci³y wartoœci u¿ytkowej i wymien-
nej. Okres „wys³u¿ania siê” rzeczy by³ wyd³u¿ony. W latach PRL œmieciarze rza-
dziej przyk³adali siê do opró¿niania kontenerów ni¿ dziœ do „quasi-ekologicznej”
fuchy. Po wojnie w krajach demokracji ludowej, w których przemyœle obowi¹-
zywa³o planowanie, odpady kategoryzowano inaczej ni¿ na kapitalistycznym Za-
chodzie i w Stanach Zjednoczonych. Za ¿elazn¹ kurtyn¹ utrwali³o siê jedynie
neutralne wyobra¿enie surowca wtórnego. Na przyk³adzie komunistycznych Wê-
gier ukaza³a to ze zrozumieniem Zsuzsa Gille, badaczka pracuj¹ca obecnie na
wydziale socjologii Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign:

Planiœci zajmowali siê g³ównie odpadami metalowymi, tymczasem w Stanach Zjedno-
czonych, kiedy s³yszymy okreœlenie œmieci przemys³owe, natychmiast myœlimy o nie-
bezpiecznych odpadach. [...] Wszystko, co pojawia siê w amerykañskich mediach na
temat œmieci przemys³owych, przedstawiane jest jako materia, która zanieczyszcza
i zatruwa, i co do której nie tyle oczekuje siê zbierania, ile wymaga siê usuwania
i wyeliminowania125.

W krajach socjalistycznych odwrotnie, zbieranie (waste collection), „kolekcjo-
nowanie” przewa¿a³o nad degradowaniem.

Z przyczyn politycznych i spo³eczno-ekonomicznych polskiej kultury mate-
rialnej w XIX ani tym bardziej w XX w. nie zdominowa³ w pe³ni wzór europejski
i mieszczañski. Luki w dziejach naszego wyposa¿ania siê w nowe rzeczy wy-
pe³niliœmy nade wszystko „odpad³oœciami”, nieczystoœciami, monstrami ze œmiet-
nika, kola¿ami strychowej czy piwnicznej proweniencji. Niewczesne estetyzacje
du¿ego miasta i wizualizacja kultury sprzyjaj¹ uœpieniu wstrêtu mobilizuj¹cego
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do oczyszczania fizycznego. John Urry pisze, ¿e zmys³ wzroku „za spraw¹ mate-
rializacji zrodzi³ szereg hybryd, które w zdecydowany sposób panuj¹ nad innymi
zmys³ami”126. Jestem zdania, ¿e to tutaj, poœród rozmaitych hybryd zmys³u wi-
dzenia (fotografów, kompozytorów artystycznych instalacji, obserwatorów krajo-
brazu, systemów kontroli monitoringowej), a nie w zami³owaniu do ekologii i trosce
o œrodowisko naturalne tkwi Ÿród³o obecnej intelektualnej mody na „kulturê
odpadków”. Naiwnej, od nosa odstawionej „sztuki œmietnika” nie by³oby bez
uprzedniego zabezpieczenia naszych „starych œmieci”. ¯eby z odrzutów zrobiæ
artystyczn¹ materiê, rodzaj plastycznego tworzywa, trzeba je najpierw „zakolek-
cjonowaæ” – w³o¿yæ do jakiejœ „spi¿arni”.
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KODA BEZ EPILOGUKoda bez epilogu

Lubimy spo³eczne prognozy i gdybania. W uniwersytetach Spo³eczeñstwo ryzyka
czytamy tak, jakby tezy Ulricha Becka bezpoœrednio nas dotyczy³y. Stwierdza on,
¿e spo³eczeñstwa typu przemys³owego niepostrze¿enie ust¹pi³y miejsca populacjom
postawionym wobec zagro¿enia nieobliczalnego, niewyt³umaczalnego, a co chyba
najgorsze, nierozpoznawalnego dla ludzkich zmys³ów. Spo³eczeñstwa ryzyka ognis-
kuj¹ siê wobec niebezpiecznych transferów zasobów, które polegaj¹ na niczym
innym jak ci¹g³ych przep³ywach nieczystoœci wytwarzanych przez rozmaite ludzkie
praktyki w ramach procedur dopuszczalnych, chocia¿ bez obliczonych konsek-

Pozytywne przeobra¿enia warszawskiej kultury sanitarnej i jej urz¹dzeñ.
Nowoczesna sterylna œmieciarka z za³adunkiem przednim (ze zbiorów
firmy Remondis sp. z.o.o.)



wencji. Ulrich Beck znalaz³ siê w awangardzie trzy kroki milowe dalej od miejsca,
w jakim dobiega koñca Antropologia nieczystoœci. My bowiem niby wkraczamy w zna-
czon¹ zsypami odpadów „postindustrialnoœæ”, lecz z nieuporz¹dkowanymi kwes-
tiami asenizacyjnymi i komunalnymi z czasów przemys³owych. Jeszcze egzaltu-
jemy siê têsknot¹ za wysokim stopniem oczywistoœci regu³ i ich wystarczalnoœci¹,
a ju¿ podpieramy siê autorytetem ekspertów zblazowanych porz¹dkiem, którzy,
jak na przyk³ad Richard Sennet, upatruj¹ w anarchizacjach i wieloznacznoœciach
³adu normatywnego szansy dla pobudzenia spo³ecznoœci wielkich miast.

Rozpoznanie badawcze przeprowadzone w Filtrach latem 2005 r., mimo ¿e
pod wzglêdem metodologicznym zepsute, zaowocowa³o obserwacj¹ dope³niaj¹c¹
treœæ rekonstrukcji historyczno-kulturowych zamieszczonych w drugiej czêœci ni-
niejszej ksi¹¿ki. Zapoznaj¹cych siê z „centrum” sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
mieszkañców Warszawy in¿ynierowie pracuj¹cy w Miejskim Przedsiêbiorstwie
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m. st. Warszawie wyprowadzili z pojêciowej rutyny
i wyobra¿eñ dotycz¹cych „czystej” wody. Ods³onili przy tym kardynalne zjawisko
spo³eczne z dziedziny wspó³czesnych praktyk sanitarnych i wiedzy „zbiorowej”
o oczyszczaniu. Warszawianie zwiedzaj¹cy stacjê zdawali sobie sprawê z roli wody
konsumpcyjnej w swoim ¿yciu, jednak gwarancji sta³ego dostêpu do „kranu” nie
wi¹zali w sposób wy³¹czny z miejskim wodoci¹giem, komunalnym producentem
wody. Chcieli „zabezpieczaæ siê” wod¹ wydobywan¹ ze studni w³asnych (w ob-
szarach z zabudow¹ jednorodzinn¹) lub ze studni oligoceñskich (na osiedlu „w
polach” czy w dzielnicach centralnych). Œcis³y zwi¹zek „zdroju” z „k¹piel¹” nie
budzi³ w nich zainteresowania ani powa¿niejszego uznania, podobnie jak relego-
wanie nieczystoœci p³ynnych do œcieków miejskich. Zwa¿my, ¿e zjawiskiem homo-
logicznym do niepe³nej przemiany „cywilizacji studni” w „cywilizacjê wodoci¹gu”
jest nieca³kowite przekszta³cenie miasta dotyku („ma³ej grupy) w miasto wi-
dzenia: arterii, bulwarów i uporz¹dkowanego podziemia oraz indywidualistów.

Rezultaty rozmów prowadzonych w „terenie zastrze¿onym”, pod „bramk¹”
Filtrów na Koszykach nie podwa¿y³y tezy, ¿e przedstawiciele spo³ecznoœci war-
szawskiej niedok³adnie pojmuj¹, „co ka¿dy z nas wie na pewno” (Harold Gar-
finkel) na temat komunalnego oczyszczania i zachowania porz¹dku w sferze pub-
licznej. St¹d nie wywo³uj¹ w nich konsternacji ani szczególnej abominacji napo-
tykane regularnie przejawy wprowadzania zanieczyszczeñ fizycznych w przestrzeñ
du¿ego miasta. Mieszkañcy Warszawy w sanitarnym aspekcie ¿ycia codziennego
nie dostosowuj¹ siê do podstawowej struktury znaczeñ, odzwierciedlonej w dzia-
³aniach praktycznych, gdy¿ nie dysponuj¹ skoordynowan¹ wiedz¹ o latrynaliach.
Warszawianie „potykaj¹ siê” o nieostroœæ stosowanych przez siebie kategorii nie-
porz¹dku i usuwania nieczystoœci fizycznych. „Cywilizacja wodoci¹gu” w War-
szawie nie mo¿e osi¹gn¹æ szczytowego punktu rozwoju, zosta³a spo³ecznie prze-
znaczona do ci¹g³ego dojrzewania, bycia w progresji czy niedoinwestowaniu. Wszel-
kich odstêpstw od „ch³odnego podejœcia do materii odpadowych” (Mary Douglas),
demaskowanych przez miazmaty choæby w licznych „miejscach œmierdzionoœ-
nych”, nie traktuje siê jako anomalii, „awarii” wymagaj¹cych pilnego i skrupulat-
nego usuniêcia. Spo³ecznoœæ stolicy Polski nawyk³a do katastrof i „zdezorganizo-
wanych” napraw, czystoœci bez oczyszczania. Wiadomo, ¿e w okreœlonych punktach
miasta „odór Warszawy” bêdzie siê wydzielaæ na pewno.
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W tym œwietle nie dziwi równie¿ „cyrkulacja bez recyklingu”, jak i „recykling
bez utylizacji”. Oczywistoœci¹ jest zaœmiecanie. Œmiecie „nosi siê”, „nanosi” czy
„wystawia” i „podrzuca” wtedy, gdy nie s¹ ju¿ odczytywane jako niebezpieczne.
Straci³y si³ê kulturowych anomalii, jednak jeszcze nie s¹ dostatecznie umiejêtnie
reklasyfikowane: przetwarzane, utylizowane przez „lud” du¿ego miasta. Nieczys-
toœci fizyczne tworz¹ tolerowany element œrodowiska ¿ycia codziennego w War-
szawie. Nawet je¿eli nie ma dla nich „miejsca swojego”, to jest spo³eczne przyzwo-
lenie. Fekalia i „dobre stare œmieci” dopiero wtedy wzbudzaj¹ zintensyfikowane
uczucie wstrêtu, obrzydzenia i prowokuj¹ do myœlenia o podjêciu podstawowych
czynnoœci sanitarnych i publiczno-porz¹dkowych, gdy wystêpuj¹ z granic „zak¹-
tów”, a mieszkañcy dotkliwie doœwiadczaj¹ ich obecnoœci w œródmiejskiej osmo-
sferze. Innymi s³owy, nos nieustannie „rozpoznaje” mankamenty oczyszczania,
gdy w kulturze miasta brak pouk³adanych kategorii, gotowego „wzoru czystoœci”.
Kiedy nieczystoœæ materialna nie mo¿e zostaæ rozpoznana jako wyj¹tek w ustalo-
nej i ustabilizowanej klasyfikacji, na ratunek przychodzi „czytaj¹cy z rzeczy” zmys³
powonienia.

Aleksander Brückner wywodzi³ leksem „zapach” od pras³owa „pach”. W jego
S³owniku etymologicznym jêzyka polskiego, po raz pierwszy wydanym w 1927 r., nie
figuruje has³o „zapach”, za to jest obecne has³o „pach”. Jeœli leksem ten istotnie
ma wiele wspólnego z czasownikiem „pachaæ”, który oznacza³ „brojenie, robienie
czegoœ dziwnego” (grzechy lub dziwy pachaæ), to w polszczyŸnie, o ironio, zosta³o
zakodowane skojarzenie woni z przykroœci¹, wykroczeniami. Zapach odsy³a³by
wiêc od razu do przykrego odoru. Ju¿ u podstaw naszego jêzykowego obrazu
œwiata znaczenie „podstawowe” („pachn¹æ czystoœci¹, ³adnie pachnieæ”) zosta³o
zaburzone przez „œmiardy”, „cuch” i „pêch”. Zreszt¹ sam Brückner dawa³ do zro-
zumienia, ¿e ów „pach” to „najosobliwsze s³owo dla wieloœci znaczeñ i postaci”.

Pogl¹d, ¿e w Warszawie wiele rzeczy nie otrzyma³o jeszcze swoich miejsc na
sta³e, nie ma nic wspólnego z przeœwiadczeniem postmodernistów o nieuchron-
noœci surrealizmu etnograficznego i kulturowych praktyk przemieszczania opisy-
wanych przez Jamesa Clifforda. Nie idzie tu o przemieszanie przedmiotów i sub-
stancji kulturowych, wytr¹cenie rzeczy z miejsc im wczeœniej przypisanych. Dyfe-
rencjacja nie mo¿e nast¹piæ w mieœcie, w którego przestrzeni publicznej nie nast¹pi³o
dostateczne „ró¿nicowanie” – kategoryzowanie. Po cywilizacyjnych katastrofach
nadal mozolnie uk³adamy podstawowy porz¹dek, ca³oœæ wiedzy, która gdzie in-
dziej, w krajach zachodnich, bywa uznawana za nieby³¹, rozwi¹zan¹ lub rozbit¹
na setki kawa³ków. Gdzie zaœ nie ma ca³oœci i brud nie ma sk¹d siê „wy³amywaæ”,
niezwykle trudno dostrzegaæ prawid³owoœci, trwa³e standardy oczyszczania i ewi-
dentne anomalie. Nie sposób mówiæ za antropolo¿k¹ o „ch³odnej” czy „innowa-
cyjnej” wiedzy o kulturze sanitarnej, a wiêc o uporz¹dkowaniu kategorii poznaw-
czych w spo³ecznym postrzeganiu nieczystoœci fizycznej i pe³nym wykorzystaniu
miejskich technologii. Id¹cy za potrzeb¹, nie mog¹c znaleŸæ miejsc wydzielonych,
samodzielnie dobieraj¹ sobie „k¹ty” i „za³omy”. Warszawiacy toalety i œmietniki
tworz¹ sobie jednorazowo, doraŸnie, chaotycznie. Jednorazowoœæ w oczyszcza-
niu przezwyciê¿aj¹ jedynie zdolni gospodarze-mianowañcy z silnymi charaktera-
mi i spo³eczn¹ wra¿liwoœci¹, lecz tak¿e dziêki swojego rodzaju dyplomacji i prze-
bieg³oœci. Doœæ wymieniæ Starynkiewicza, Starzyñskiego, Sk³adkowskiego.
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Czyniê reprymendê, porzucaj¹c relatywizm kulturowy i naukow¹ obiektyw-
noœæ? Przyznajê siê do niemodnego sanacyjnego sentymentu? Nota bene „uzdro-
wotnienie” (ang. sanitation) i sanacja (polityczna) s¹ w kulturowej paleontologii
ideami powinowatymi. W tym miejscu dotykamy przecie¿ kwestii zaanga¿owania
„antropologa nieczystoœci”. Otó¿ w 2004 r. wzi¹³em udzia³ w miêdzynarodowej
konferencji antropologów spo³ecznych, zorganizowanej w Wiedniu przez EASA
(European Association of Social Anthropologists). Wyg³osi³em referat, w którym
s³uchaczom pochodz¹cym z ró¿nych czêœci œwiata stara³em siê jak najprzystêpniej
wyjaœniæ stosunek mieszkañców Warszawy – zarówno powojennej, jak i wspó³-
czesnej – do latrynaliów, a tak¿e specyficzne miejsce nieczystoœci fizycznej w kul-
turze polskiej. Genezy tych zjawisk upatrywa³em w kulturowych konsekwencjach
nieci¹g³oœci procesu modernizacyjnego. Zwróci³em uwagê na powojenn¹ prze-
budowê klas spo³ecznych, bêd¹c¹ w istocie likwidacj¹ klasy œredniej w imiê egali-
taryzmu, równania w dó³. Ze strony pewnego przedstawiciela Ameryki £aciñskiej
spotka³em siê wtedy z zarzutem upowszechniania myœlenia mieszczañskiego, eli-
taryzuj¹cego, sprzecznego z duchem nauk o kulturze. Moje wyst¹pienie zosta³o
podsumowane cierpk¹ uwag¹, ¿e podobnie jak „bur¿ua” absolutyzujê czystoœæ.
Wszak to nieznoœni mieszczanie i intelektualiœci, uto¿samiaj¹cy brud z nie³adem
w systemie, zawsze chc¹ robiæ wielkie porz¹dki w swoich ekumenach: pucowaæ,
polerowaæ, zmyæ detergentami, pouk³adaæ rzeczy na pó³kach i w szufladach. Tym-
czasem nie brakuje kultur ludów wolnych, którym zanieczyszczenia fizyczne nie
zatruwaj¹ dobrego samopoczucia, nie zak³ócaj¹ ¿ycia spo³ecznego, nie brukaj¹
symboli. Takiej „asenizacji wyzwolenia” powinienem najprawdopodobniej szukaæ
w Ameryce Po³udniowej.

Wspieranie – w dyskrecji – zdrowia publicznego jest sk³adnikiem substancjalnego
wymiaru nauki, tzn. mo¿liwego zastosowania rezultatów pracy badaczy. W war-
szawskich realiach popieranie social health mo¿na by ubraæ na przyk³ad w kostium
postulatu zwiêkszenia liczby czystych, najlepiej bezp³atnych ubikacji publicznych.
Postulat to po¿yteczny i od wielkiego œwiêta. „Na nowy rok ¿yczê Warszawie
wiêcej toalet. Tak jak u nas nie jest nigdzie w Europie: ca³e miasto œwi¹tecznie
umajone, Krakowskie a¿ siê skrzy, tylko siku nie ma gdzie zrobiæ. Do czego to po-
dobne?” – 2 stycznia 2008 r. czytelnik „Gazety Wyborczej” dopytywa³ siê z niekar-
nawa³ow¹ trosk¹ w ramach telefonicznej „Sto³ecznej Opinii Publicznej”. Przychyl-
noœæ dla Sprawy staje siê pewnym nieukrywanym za³o¿eniem badawczym, za
które, jak s¹dzê, nie trzeba biæ siê w piersi. Obstajê przy twierdzeniu, ¿e w Wied-
niu konferuj¹cy ze mn¹ Meksykanin, krytykuj¹c mieszczañski resentyment, usi³o-
wa³ odkryæ rzecz oczywist¹. Dopuœci³ siê przy tym retorycznej manipulacji. „Nie-
znoœnie bur¿uazyjna” jest bowiem spo³eczna i kulturowa historia Europy. Wiel-
kich metropolii i oœrodków przemys³owych nie sposób sobie nawet wyobraziæ bez
pewnej pedanterii mieszczañstwa, armii szambiarzy, kanalarzy, stró¿ów czy zamia-
taczy – z jednej strony, lecz oczywiœcie z drugiej – bez zapuszczonych zau³ków,
zaniedbanych przedmieœæ i nieczystego œwiata podziemnego. Aczkolwiek istniej¹
kraje postêpowe (over-civilised) i regiony niemal sterylne, z niew¹tpliwie zniwelo-
wanymi dysproporcjami spo³ecznymi (Szwajcaria, Austria, Skandynawia).

Idea czystoœci-sterylnoœci jest wielkomiejsk¹ wizj¹ doskona³ego stanu rzeczy.
Zapobieganie mrokom chaosu, jak powiedzia³by Zygmunt Bauman, wywodzi siê
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wprost z d¹¿enia do wymazania rzeczy psuj¹cych obraz. „Bur¿ua” to przecie¿ nie
tylko Ÿród³o degrengolady, ale tak¿e smak, porz¹dek czy wysoki poziom ¿ycia.
Napastliwa, naje¿ona wobec wartoœci œwiata wysoko ucywilizowanego retoryka
ca³kowicie zaciera pozytywne przekszta³cenia historyczne. Po znienawidzonej wiel-
kiej bur¿uazji (m.in. przez latynoamerykañskich rewolucjonistów) osta³a siê co
najwy¿ej klasa œrednia. Dziwnym zbiegiem okolicznoœci to w spo³ecznoœciach,
które szczyc¹ siê posiadaniem szerokiej middle class, wzgl¹d na ów bur¿uazyjny
porz¹dek w miejscach ustronnych bywa przez analogiê do pojmowania pracy
w etyce protestanckiej podnoszony do rangi zagadnienia obywatelsko-honoro-
wego oraz kryterium cywilizacyjnych rozgraniczeñ. Klasa œrednia strze¿e tam,
w Japonii czy Stanach Zjednoczonych, czystoœci, powszechnoœci i komfortu toale-
ty jako legitymacji w³asnego godnego statusu. Inny dowód na uwik³anie nie-
czystoœci (oczyszczania) w ró¿nice spo³eczne mo¿na zaobserwowaæ na œródmiej-
skich podwórzach w Warszawie. Czy¿ tylko nie na lepszych, eleganckich pod-
wórkach œmiecie wyrzuca siê nienagannie w foliowych workach!

Naturalnie istniej¹ pewne okolicznoœci, gdy toaleta (podkreœlê: ubikacja jako
materialne œrodowisko praktyki kulturowej, a nie dopuszczenie absolwowania
potrzeb na œwie¿ym powietrzu) rzeczywiœcie wyzwala. O tym, o czym mój kry-
tyczny rozmówca raczej nie pomyœla³, przypomina Michel de Certeau w analizie
sytuacji podró¿nego zamkniêcia. W poci¹gu ka¿dy pasa¿er zostaje ponumerowany
i posadowiony w odpowiedniej przegródce zgodnie z wymogami realizacji racjo-
nalnej utopii. „Jedynie toalety – stwierdza de Certeau na pocz¹tku ósmego roz-
dzia³u klasycznej pracy WynaleŸæ codziennoœæ – daj¹ mo¿liwoœæ wyrwania siê z tego
zamkniêtego systemu. To marzenie zakochanych, wyzwolenie chorych, ucieczka
dzieci («chce mi siê siusiu!») – irracjonalne piêtno, jak mi³ostki czy rynsztok
z dawnych Utopii. Poza owym pozostawionym nadu¿yciom b³êdem wszystko jest
objête sieci¹ nadzoru”. Toaleta „wyzwala od”, uwalnia od sieci w³adzy. Dominique
Laporte powiada bez ogródek: produkowaæ to defekowaæ. Prêdzej czy póŸniej
w³adza racjonalizuj¹ca produkcjê musi zapukaæ i do drzwi sanitariatów.

Moj¹ intencj¹ by³o, aby Antropologia nieczystoœci nieco wymknê³a siê w³adzy
i towarzystwom dyskursu. Przyczynek do humanistycznego badania kultury sani-
tarnej w obrêbie urban studies zosta³ poczyniony. Podczas pracy nad t¹ ksi¹¿k¹
nigdy nie nosi³em siê z zamiarem wnoszenia protestów wobec westernalizacji
„dobrego obyczaju” czy globalizacji i cywilizacyjnych nacisków w tej kwestii. Prze-
ciwnie, uwa¿am, i¿ w dziedzinie kultury sanitarnej i wiedzy spo³ecznej o oczysz-
czaniu przydadz¹ siê „wp³ywy”, wp³ywy europejskie, „obce”, „bur¿uazyjne”. Oby
siê te wzory Polakom zaczê³y udzielaæ i pod wp³ywem wspó³czeœnie zadanej
europeizacji udziela³y jak najd³u¿ej i jak najbardziej gruntownie.
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ŹRÓD£A I BIBLIOGRAFIA 471



Butler Judith, Gra p³ci, t³um. Iwona Kurz, „Dialog” 2003, nr 10
Bystroñ Jan Stanis³aw, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, wyb. i oprac.

Ludwik Stomma, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980
Callois Roger, ¯ywio³ i ³ad, wyb. Andrzej Osêka, t³um. Anna Tatarkiewicz, przedmowa Mie-

czys³aw Porêbski, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973
Certeau Michel de, WynaleŸæ codziennoœæ. Sztuki dzia³ania, t³um. Katarzyna Thiel-Jañczuk, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2008
Clifford James, K³opoty z kultur¹. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, t³um. Ewa D¿u-

rak, Joanna Iracka, Ewa Klekot, Maciej Krupa, S³awomir Sikora, Monika Sznajderman, KR,
Warszawa 2000

Corbin Alain, We w³adzy wstrêtu. Spo³eczna historia poznania przez wêch. Od odrazy ekologicznej do
snu ekologicznego, t³um. Andrzej Siemek, Volumen, Warszawa 1998

Culler Jonathan, Teoria œmieci, t³um. Blanka Brzozowska, „Kultura Wspó³czesna” 2007, nr 4
Czaja Dariusz, Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

loñskiego, Kraków 2004
Czarnowski Stefan, Dzie³a, oprac. Nina Assorodobraj, Stanis³aw Ossowski, Pañstwowe Wy-

dawnictwo Naukowe, Warszawa 1956
Czerwiñski Marcin, Przemiany obyczaju, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972
Czerwiñski Marcin, ¯ycie po miejsku, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975
Czubaj Mariusz, W stronê miejskiej utopii. Szkice o wyobraŸni spo³ecznej, SWPS „Academica”, War-

szawa 2007
Czubala Dionizjusz, Wspó³czesne legendy miejskie, Uniwersytet Œl¹ski, Katowice 1993
Czy¿ewski Adam, Trzewia Lewiatana. Antropologiczna interpretacja utopii miasta-ogrodu, Wydawnic-

two Uniwersytetu Jagielloñskiego 2001
Declerck Patrick, Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, t³um. Anna G³owacka, Jaros³aw Kacz-

marek, Muza, Warszawa 2004
Domañska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przesz³oœci w nowej humanistyce, Wydawnic-

two Poznañskie, Poznañ 2006
Domañska Ewa, Mikrohistorie, Spotkania w miêdzyœwiatach, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ

2005
Douglas Mary, How Institutions Think, Syracuse University Press, Syracuse 1986
Douglas Mary, Baron Isherwood, The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption,

Routledge–London–New York 1996
Douglas Mary, Czystoœæ i zmaza, t³um. Marta Bucholc, wstêp Joanna Tokarska-Bakir, Pañstwowy

Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007 (Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution
and Taboo, Routledge–London–New York 2002)

Douglas Mary, Symbole naturalne. Rozwa¿ania o kosmologii, t³um. Ewa D¿urak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 2004 (Natural Symbols. Explorations in Cosmology, Rout-
ledge–London–New York 1996)

Douglas Mary, Ukryte znaczenia. Wybrane szkice antropologiczne, t³um. Ewa Klekot, przedmowa
Anna Ostrowska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kêty 2007

Drozdowski Marian Marek, Starzyñski. Legionista, polityk gospodarczy, prezydent Warszawy, Iskry,
Warszawa 2006

Drozdowski Marian Marek, Stefan Starzyñski prezydent Warszawy, Pañstwowy Instytut Wydaw-
niczy, Warszawa 1980

Drozdowski Marian Marek, Warszawiacy i ich miasto w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1973

Drozdowski Marian Marek, Zahorski Andrzej, Historia Warszawy, „Jeden Œwiat”, Warszawa 2004
Dundes Alan, Analytic Essays in Folklore, Mouton, The Hague–Paris 1975
Durkheim Émile, Elementarne formy ¿ycia religijnego. System totemiczny w Australii, t³um. Anna Za-

dro¿yñska, wstêp i red. nauk. El¿bieta Tarkowska, Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1990

Durkheim Émile, Zasady metody socjologicznej, t³um. Jerzy Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000
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Godlewski Konrad
Goetel Ferdynand
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Gojawiczyñska Pola
Golka Marian
Go³oœ Maksym
Gomulicki Juliusz W.
Gore-Langton Robert
Goreniowie Anna i Andrzej
GoŸdziejewska Zofia
Góra Eugeniusz
Górecki Pawe³
Górny Konrad
Górska Aleksandra
Górski Ludwik
Grabski W³adys³aw
Gray John
Gregorowicz Karol
Grêbecka Zuzanna
Grimmelshausen
Gromski Jerzy
Gronkiewicz-Waltz Hanna
Grotowski Alfons
Gruszczyñski Stanis³aw
Gruza Jerzy
Grzeniewski Ludwik B.
Grzesiuk Stanis³aw

Halbersztat Jan
Hall Edward T.
Ha³adyj Tomasz
Hammerliñski, przedsiêbiorca
Hammersley Martyn
Hannerz Ulf
Harrington John
Haussmann Georges-Eugène
Hawskley Thomas
Heidegger Martin
Hensel Witold
Henzler Marek
Herod I Wielki, król Judei
Heyman £ukasz
Hirn Gustaw Adolf
H.K., pseud.
Hoehmann Henryk
Holtze Annette
Ho³ówka Teresa
Ho³ówko Tadeusz
Hugh-Jones Stephen
Hugo Wiktor
Husarska Krystyna

Igalson-Tygielska Hanna
Iracka Joanna
Ivánka Aleksander
Iwaszkiewicz Jaros³aw
Izabela Sellmer

Jab³kowscy, bracia
Jab³oñski W³adys³aw
jak. → Jakubowski W³adys³aw
Jakubowski W³adys³aw, pseud. jak.
Ja³³owiecki Bohdan
Jan Pawe³ II, papie¿
Janczewski Henryk
Janowska Halina
Jaroszewicz W³odzimierz
Jedlicki Jerzy
Jêdrzejewska Iwona
Jêdrzejewski Dariusz
Jot-Dru¿ycki Jaros³aw
Jurandot Jerzy

Kaczmarczyk W³odzimierz
Kaczmarek Jaros³aw
Kaczyñska El¿bieta
Kaczyñski Lech
Ka³¹¿ny Jerzy
Kamiñska-Szmaj Irena
Kamiñski Ireneusz
Kania Ireneusz
Kaniowska Katarzyna
Kardaszewicz Anna
Kar³owski Jan
Karpieszuk Wojciech
Kasprzycka Barbara
Kasprzycki Jerzy
Kempny Marian
Kenig Józef
Kennedy Greg
Kêdelski Mieczys³aw
Kieniewicz Stefan
Kiepurska Halina
KierbedŸ
Kisch Egon Erwin
Kleigels Niko³aj
Klekot Ewa
Kloskowska-Dudziñska Agnieszka
Kmiecik Witold
Kobielski Dobros³aw
Kobos Karol
Koby³ecki Andrzej, pseud. a.k.
Kolankiewicz Leszek
Koleœnik Stanis³aw
Ko³akowski Leszek
Ko³odziejczyk Ryszard
Konarski Stanis³aw
Konikowska Ma³gorzata
Kopytoff Igor
Korczak Janusz
Koskowski Józef
Kossakowska Jolanta
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Kostera Monika
Koszutski Stanis³aw
Kotzebue Pawe³
Kowalczyk Marcin
Kowalska Ma³gorzata
Kowalski Jan Wierusz
Kowalski Piotr
Kozicki Grzegorz
KoŸniewski Jan
Krajewski Marek
Kraskowska-Nitschowa Ludwika
Krê¿lewicz Anna
Król Marcin
Krupa Maciej
Krupa-D¹browska Renata
Krzeczkowski Henryk
Krzeczkowski Konstanty
Krzemieñ Joanna
Krzywicki Ludwik
Kucharzewski Feliks
Kuligowski £ukasz
Kuligowski Waldemar
Kulski Julian
Kuncewiczowa Maria
Kunz Tomasz
Kuper Adam
Kurz Iwona
Kuszelewska Stanis³awa
Kwiatkowski Eugeniusz

L., pseud.
Lange, przedsiêbiorca
Laidlaw James
Laphama Lewis H.
Laporte Dominique
Largey Gale Peter
Lassar Oscar
Lauber E.
Leach Edmund
Lechoñ Jan
Le Corbusier
Lenga Wac³aw
Lenin W³odzimierz Iljicz
Leonardo da Vinci
Lévi-Strauss Claude
Lewicki Franciszek
Libera Zbigniew
Liebig Justus von
Liernur Karol
Lim Tai Wei
Linde M. Samuel Bogumi³
Lindley William
Lindley William Heerlein
Loewe Adolf

Löfgren Orvar
Lorentz Stanis³aw
Low Kelvin E.Y.
Lubomirski Zdzis³aw
Luckmann Thomas
Lulis Jacek Wincenty

£., dyrektor
£opieñska Barbara N.
£ozowski (£azowski) Jan
£uba Jan
£ukasiewicz Ma³gorzata
£yskanowski Marcin

MacCannell Dean
Majewski Jerzy S.
Majewski Julian Adam
Makowiecki Andrzej Z.
Maksym Zbigniew
Malicki, dyrektor MPO
Malinowski Bronis³aw
Ma³ecka El¿bieta
Ma³ecki Jan M.
Ma³kowski, dzielnicowy ZOM
Marconi Henryk
Markiewicz Stanis³aw
Markiewicz Wojciech
Marta Bucholc
Marx Karl
Matejko Jan
Mauss Marcel
McLuhan Marshall
Meinl Julius
Mele Salvatore
Mencwel Andrzej
Mercier Louis Sebastien
Merecki Jaros³aw
Meyer Kazimierz
Micha³owski Jerzy
Micha³owski Kazimierz
Mieczys³aw Or³owicz
Miêdzyrzecki Artur
Miko³aj, car Rosji
Miko³ejko Anna
Mikos Marek
Milewicz Maciej
Milewski Stanis³aw
Mills Wright C.
Miner Horace
Minzer Karol
Mitkowski Józef
Mizera Janusz
Mock Stanis³aw
Moraczewski Adam
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Moszyñski Kazimierz
Moœcicki Ignacy
Mórawski Karol
Mucha Janusz
Müller G.A.
Musza³ówna Kazimiera
Myjkowski Krzysztof

Na³êcz Daria
Napiórkowski Marcin
Napoleon III, cesarz
Natanson Ludwik
Niemen Czes³aw
Niemojewski Marcin
Ni¿nik Józef
Norwid Cyprian
Nosarzewski Tadeusz
Nowak Krzysztof
Nowak-Markowiczowa L.
Nowakowski Marceli
Nowakowski Marek
Nowicka Ewa
Nowodworski Stanis³aw
Nusbaum Czes³aw

Obarski Adam
Ochasner, twórca systemu kompresji odpadów
Oczapowski Micha³
Oczkowski Marcin
Ogrodzki Zygmunt
Olêdzki Jacek
O³piñski Józef
Opoka Magda
Orliñski Wojciech
Orpiszewski Micha³
Osêka Andrzej
Osowski Jaros³aw
Ossowski Stanis³aw
Ostrowska Anna
Ostrowska El¿bieta
Ostrowski
Ostrowski Aleksander

Pakalscy, matka i ojciec Zbigniewa
Pakalski Zbigniew
Pakulscy (Adam, Jan, Wac³aw), bracia
Palmerston Henry John Temple
Panati Charles
Pankiewicz Józef
Pasteur Ludwik
Paszkowski Wac³aw
Paulska Aleksandra
Pawlicki Jacek
Pawluczuk Andrzeja W.

Pazdur Jan
Pessel W³odzimierz Karol
Piasek Wojciech
Piekota Tomasz
Pietrowicz Krzysztof
Pietrzak Lech
Pilot Marian
Pi³sudski Józef
Piotrowski Igor
Pochrzêst Agnieszka
Polak Józef
Pomian Jerzy
Pomian Krzysztof
Pomianowski Karol
Poniatowski Józef
Poniatowski Juliusz
Poprawa Marcin
Porêbski Mieczys³aw
Poubelle Eugène
Poznañscy Janina i Jerzy
Poznañski Jan
Priessnitz Vincenz
Próchnik Adam
Prus Boles³aw
Prymaka Aneta
Przerwa-Zydorowicz Katarzyna
PrzewoŸniak Marcin
Przypkowski Tadeusz
Puls Fryderyk
Pustu³a Zbigniew
Pyra Eryk

Rabczewski W³odzimierz
Rabinow Paul
Raczyñski Alfred
Raczyñski Edward
Radcliffe-Brown Alfred Reginald
Radziwon Bogus³awa
Raj Bartosz
Rakowski Tomasz
Rathje William
Regiewicz Adam
Reid Donald
Renes Andrzej
Rewers Ewa
Reychman Jan
Ritzer George
Rodziewiczówna Maria
Rokita Marek
Rossman Jan
Roœciszewski Mieczys³aw, w³aœc. Boles³aw Lon-

dyñski
Rotheim Erik
Rothenbuhler Eric W.
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Ró¿añski Stanis³aw
Ró¿ewicz Tadeusz
Rudnicki Adolf
Rudnicki W³adys³aw
Rudolf Zygmunt
Rybczyñski Witold
Rybicka El¿bieta
Rychliñski Stanis³aw
Rypina Artur

Sadkowski Aleksander
Sajid Numan-Bej
Sarnecki Zygmunt
Sartre Jean-Paul
Scheck Frank Reiner
Schicht Johann
Schirle E.
Sennet Richard
Seydenbentl Edward
Siekierski Stanis³aw
Siemek Andrzej
Siemiradzki Henryk
Sienkiewicz Henryk
Sienkiewicz-Korni³owiczowa Jadwiga
Sikora S³awomir
Sim Jack
Simmel Georg
Sk³adkowski Felicjan S³awoj
Skrok Zdzis³aw
Skwarczyñski Adam
S³awiñski Janusz
S³omiñski Zygmunt
S³onimski Antoni
S³oniowa Anna
S³owikowski Józef
Smosarska Jadwiga
Sobañski Antoni
Sobczak Tadeusz
Sojak Rados³aw
Sokal Emil
Sokolewicz Zofia
Soko³owscy (ojciec, Adaœ, Anka)
Sokó³ Grzegorz
Sommer Manfred
Sowiñski Józef Longin
Sozañski Marek M.
Sporny Józef
Sroka Mieczys³aw
Stachura Pawe³
Stalfelt Pernilla
Stanis³aw August Poniatowski, król
Staniszewska Maja
Starczewski Jan
Starynkiewicz Sokrates

Starzyñski Stefan
Staszewski Wojciech
Stawiñski Janusz
Stawowy Ludwik
Stefan Batory, król
Steiner Franz
Steinsberg Aniela
Stomma Ludwik
Strasser Rudolf
Strasser Susan
Studnicki W³adys³aw
Suligowski Adolf
Suligowski Antoni Lubomir
Sulima Roch
Surzycki Julian
Süskind Patrick
Syrkus Szymon
Szacki Jerzy
Szahaj Andrzej
Szanter Stanis³aw
Szczepaniak Krzysztof
Szczepañski Marek S.
Szczucka Natalia
Szczypiorski Adam
Szempoliñska-Sobolewska El¿bieta
Szlendak Tomasz
Szmidt, dyspozytor, pracownik MPO
Sznajderman Monika
Szniolis Aleksander
Szokalski Wiktor
Szostkiewicz Adam
Szpakowska Ma³gorzata
Szpakowska Ma³gorzata
Szturm de Sztrem Tadeusz
Szubert Ma³gorzata
Szulc K., przedsiêbiorca
Szul¿ycka Alina
Szwalbe Stanis³aw
Szwankowska Hanna
Szwarc Krzysztof
Szwarcman-Czarnota Bella
Szweykowski Zygmunt
Szymañska Ma³gorzata
Szymañski Sebastian

Œlêzak-Tazbir Weronika
Œliwiñski Jordan
Œliwowski René
Œmietana Krzysztof
Œmietana Urszula
Œpiewak Pawe³
Œwiecianowski Julian
Œwiêtochowski Antoni
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Tambiah Stanley J.
Tarkowska El¿bieta
Tatarkiewicz Anna
Tchórznicki Józef
Tempczyk Micha³
Thiel-Jañczuk Katarzyna
Titmarsch Mark
Toeplitz Teodor
Toeplitz-Mrozowska Jadwiga
Tokarska-Bakir Joanna
Tolaas Sissel
To³stoj Lew
To³wiñski Stanis³aw
Tomczak Roman
Topolski Jerzy
Toporow W³adimir N.
Troicki Piotr
Trzeciakowska Maria
Trzeciakowski Lech
Trznadel Jacek
Twardo W³adys³aw

Uni³owski Zbigniew
Urry John
Urzykowski Tomasz

Vigarello Georges

Wajda Andrzej
Walat Tomasz
Waligórski Andrzej
Wañkowicz Melchior
Wasilewska Wanda
Wasilewski Jerzy S³awomir
Watson David Rodney
Wawrowski, kierownik MPO
W¹tróbka Walery
Wiechecki Stefan, pseud. Wiech
Wiêckowska, w³aœcicielka magla
Wiland Jan Romuald
Wilk Mariusz
William Rathje
Willis Paul
Wilski Juliusz
Wiœniewski Janek
Witkiewicz Stanis³aw Ignacy, pseud. Witkacy
Witkowski Kalikst
Witwicki Jan
Wojciechowski Jan Stanis³aw
Wojnicz Rajmund

Wolski S., malarz
Woycicki Alfred
Woydyga Jan
WoŸniak Eustachy
WoŸniak Grzegorz
WoŸniczko Joanna
Wójtowicz Katarzyna
Wrabec Pawe³
Wright Lawrence
Wroczyñski Kazimierz
Wyka Anna
Wyszniegradskij Iwan

Zab³udowski Tadeusz
Zadro¿yñska Anna
Zahorski Andrzej
Zaj¹czek Józef
Zaj¹czkowski Andrzej
Zamoyski Andrzej
Zaremba Zygmunt
Zawadzki Aleksander W³adys³aw
Zawodziñski Karol Wiktor
Zbar Paulina
Zdanowicz Stanis³aw
Zdziechowski Jerzy
Zeidler-Janiszewska Anna
Zgórski Janusz
Zieja Jan
Zieliñska Marta
Zieliñski Jaros³aw
Zieliñski Marek
Ziêtkowski Alfons
Zimniak-Ha³ajko Marta
Ziomecka Zuza
Zió³kowski Marek
Znaniecki Florian
Zola Emil
Zubik Ma³gorzata
Zybertowicz Andrzej
Zyndram-Koœcia³owski Marian

™i™ek Slavoj

¯arnowska Justyna
¯eleñski Tadeusz, pseud. Boy
¯elichowski Ryszard
¯eromski Stefan
¯or Andrzej
¯y³ko Bogus³aw
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Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA to na-
jwiêksze przedsiêbiorstwo bran¿owe w Polsce, które od ponad 123 lat realizuje
zadania w zakresie zaopatrzenia w wodê oraz odprowadzania i oczyszczania œcie-
ków na terenie Warszawy i podsto³ecznych gmin. Za realizacjê us³ug odpowia-
da 10 zak³adów produkcyjno-eksploatacyjnych zlokalizowanych m.in. w Warszawie
i okolicach. Nad koordynacj¹ i prawid³ow¹ realizacj¹ wszystkich zadañ i projektów
czuwa ponad 2800 wykwalifikowanych pracowników. MPWiK w m.st. Warsza-
wie SA eksploatuje najd³u¿sz¹ w kraju sieæ wodoci¹gow¹ (d³ugoœci ok. 3200 km)
i kanalizacyjn¹ (d³ugoœci ok. 2700 km). Ka¿dego dnia obs³ugujemy ponad 1,7 mln
mieszkañców.

Podobnie jak 95 proc. polskich przedsiêbiorstw komunalnych MPWiK jest w³asnoœ-
ci¹ samorz¹du – 100 proc. akcji nale¿y do miasta Warszawy.

Z uwagi na rosn¹ce potrzeby aglomeracji warszawskiej, spó³ka systematycznie
wprowadza najnowoczeœniejsze technologie i rozwi¹zania, realizuj¹c na szerok¹
skalê zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-œciekowej miasta, zgodnie
z wymaganiami ochrony œrodowiska. Najwa¿niejszym obecnie zadaniem spó³ki jest
projekt „Zaopatrzenie w wodê i oczyszczanie œcieków w Warszawie”, wspó³finanso-
wany z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej. Jego realizacja znacznie wp³ynie na
poprawê jakoœci wody poprzez modernizacjê Zak³adu Wodoci¹gu Centralnego i Pó³-
nocnego. Zak³ady te bêd¹ wyposa¿one w nowoczesne technologie, dostosowane do
jakoœci wód Wis³y i Jeziora Zegrzyñskiego. Celem projektu jest tak¿e stworzenie
skutecznego systemu odbioru i oczyszczania wszystkich œcieków odprowadzanych
z Warszawy (modernizacja Oczyszczalni Œcieków „Czajka”). „Wieloletni Plan In-
westycyjny na lata 2009–2015”, oraz „Program Poprawy Jakoœci Wody” to zadania
spó³ki, dziêki którym przedsiêbiorstwo zapewnia odbiorcom wodê coraz lepszej
jakoœci, poprawia komfort ¿ycia mieszkañców i stan œrodowiska naturalnego, d¹¿¹c
jednoczeœnie do obni¿ania kosztów produkcji wody i odprowadzania œcieków.

Nieustaj¹co d¹¿ymy do osi¹gniêcia statusu wzorcowego przedsiêbiorstwa wodo-
ci¹gowo-kanalizacyjnego w Polsce poprzez wysok¹ efektywnoœæ realizowanych za-
dañ. Wynikiem naszych dzia³añ s¹ przyznane MPWiK w roku 2008 certyfikaty: ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004, potwierdzaj¹ce nasze zaanga¿o-
wanie w rozwój przedsiêbiorstwa i podnoszenie jakoœci us³ug.

MPWiK SA – JAKOŒÆ W KA¯DEJ KROPLI

www.mpwik.com.pl


