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W swoim dzienniku Miron Białoszewski kilkakrotnie powraca do opisu tajemniczych zakamarków
klatki schodowej nowo wybudowanego bloku na Saskiej Kępie, do którego wprowadził się pod koniec
lat 70. Do rytuałów pisarza należała wyprawa windą na jedenaste piętro, gdzie z galerii roztaczał się
widok na osiedlowy krajobraz. Można by się spodziewać przygnębiającej scenerii, ale jego poetyckie
opisy Wisły osnutej poranną mgłą i dymem z kominów elektrociepłowni Siekierki unoszącym się na
tle zachodu słońca jawią się niczym sentymentalne wizje romantycznej natury. Urok rzeczywistości
zależy od wrażliwości jej obserwatora.
Białoszewski, wieloletni mieszkaniec śródmiejskiej kamienicy, osadzony w nowych okolicznościach
– przyglądał się im z podejrzliwą fascynacją. Nieufnie obserwował życie wtłoczone w ramy
betonowego osiedla. Pierwszy szok ekspaty w egzotycznej krainie zuniformizowanych bloków
stopniowo ustępował oswojeniu. „Wiadome garaże, parkaniki. Te na początku wybrzydzanie, a potem
urządzające mi dodatkowe uliczki. (...) Co tu dużo mówić, to wszystko swoiste, już rozszyfrowane po
horyzont, bo i pola za Wisłą, drzewa, domki, Siekierki z elektrownią, z kominami. Mam już tu
wspomnienia, wspólne przeżycia z tymi zakamarkami, świadkowanie”.
Utożsamienie się z najbliższym otoczeniem przychodzi stopniowo, czasem w niespodziewanych
momentach. Kiedy Paweł Althamer, mieszkaniec innego osiedla prawobrzeżnej Warszawy, wspomina
swoją podróż do Afryki z 1991 r., w jego wypowiedziach zaskakuje konstatacja, że odległa wyprawa
pozwoliła mu w pełni zidentyfikować się z miejscem, gdzie żył od lat. „Dopiero gdy już tam byłem, w
Afryce, okazało się, że tu, nigdzie nie wyjeżdżając, mogę czuć i przeżywać to, za czym tęsknię. (...)
Warszawskie Bródno ma intensywną aurę”. Jego działania silnie wiążą się z tą obserwacją, jakby
determinowane chęcią podsycania niezwykłej atmosfery miejsca.
Bródnowskie osiedle zaczęto budować pod koniec lat 60. XX w. dla pracowników okolicznych
fabryk. Miało ono, w nawiązaniu do modernistycznych idei, a jednocześnie przez lekkie nadwyrężenie
utopijnego założenia, tworzyć samowystarczalny kombinat budynków mieszkalnych i pawilonów
usługowych, osadzonych w zielonym otoczeniu o silnie rekreacyjnym potencjale. Komfortowa
„maszyna do mieszkania” z czasem zaczęła jednak korodować, a w latach 90. pozornie funkcjonalny
układ założenia zaburzyła ostatecznie fala dzikiej prywatyzacji. Publiczna przestrzeń była
zawłaszczana na komercyjne działania. Na placach i trawnikach zaczęły chaotycznie wyrastać
prywatne budynki. Zamknięto świetlice. W wielu blokach zmniejszono wejścia na klatki schodowe,
redukując wspólną przestrzeń na rzecz mniej lub bardziej przydatnych punktów usługowych.
Althamer w skupieniu śledzi zmiany. Przygląda się osiedlowej rzeczywistości. Pochyla się nad
szczegółami – ogrodzeniami dla drzew zrobionymi ze starych opon, przydomowymi ogródkami,
świadectwami niesubordynacji mieszkańców i ucieczki przed rygorystyczną przestrzenią
architektoniczną. Docenia urok prostych przejawów kreatywności. Jednocześnie, biorąc z nich

przykład oraz wiedziony chęcią tworzenia „wspomnień, przeżyć i świadkowania”, sam interweniuje w
najbliższe otoczenie. Odnawia plac zabaw, maluje ławki, aranżuje krajobraz w lokalnym parku,
współpracuje z sąsiadami.
Dziesięć lat temu mieszkańcy bloku przy Krasnobrodzkiej 13 byli uczestnikami akcji Bródno 2000.
Zapalane i gaszone przez nich światła w budynku utworzyły gigantyczny napis na jego fasadzie. Efekt
dokumentuje fotografia. Jednak we wspomnieniach ważniejszy od kulminacyjnego punktu wydaje się
sam proces, który do niego doprowadził. W organizację działania zaangażowały się rozmaite osoby –
harcerze, proboszcz, sąsiedzi, kuratorzy, lokalne władze i administracja. Do wykonania kolektywnego
gestu konieczne było porozumienie. Zaistniało poczucie wspólnoty. Artysta wyreżyserował chwilową
zmianę rzeczywistości, ujętej tego wieczora w cudzysłów karnawału.
Codzienność w rękach Althamera przybiera niezwykłe formy. Zmiany nie są jednak wynikiem jego
autorytarnych decyzji. Artysta stwarza jedynie ramy, poszerza pole percepcji otoczenia i możliwości
oddziaływania na nie. Koncentruje się nie tyle na rezultacie, ile na sumie poczynań składających się na
jego osiągnięcie. Proces redefiniowania wspólnej rzeczywistości zaczyna się od momentu określenia
własnej postawy, chociażby wyartykułowania opinii na temat propozycji artysty.
W Chamowie Białoszewski zastanawiając się nad aberracjami planowania przestrzennego w swojej
nowej okolicy, używa figury przybyszów z innej planety: „Gdyby wylądowali ci inni z nieba,
dziwiliby się, dlaczego to miasto robi sobie tyle luzu między domami, a tak ciaśniutko w samych
domach. Inna rzecz, że na pewno są tacy sami, jeśli nawet na inaczej, to też nudno ciekawi, w wielu
sprawach niemożliwi”. Althamer często przybiera postać Obcego eksplorującego nową planetę i
obserwującego jej mieszkańców. Przebrany w kostium astronauty dokumentuje i bada zastaną
sytuację, przypatrując się jej stale pytającym wzrokiem.
Podobne zadanie postawił przed grupą uczestników projektu Wspólna sprawa – mieszkańcami
bródnowskiego bloku, którzy w złotych skafandrach odbywali podróże w odległe zakątki świata.
Kostiumy były jednak przede wszystkim narzędziem wewnętrznej transformacji. Niezależnie od
doświadczenia zetknięcia z odmiennymi kulturami w Brazylii czy Mali, dla powodzenia misji
kluczowy był moment refleksji, konieczny przy podjęciu decyzji o założeniu kostiumu i wyrwaniu się
z kanonu zachowań i przyzwyczajeń, które narzucamy sami sobie, często nieświadomie grzęznąc w
codzienności i jej normach. Złoty kombinezon podkreślał odmienny status uczestników, wystawiając
ich na wzmożoną obserwację, ale również umożliwiał poruszanie się w rzeczywistości na zasadzie
licencji poetyckiej. Przestrzeń wokół, nawet ta codzienna i oswojona, wyrwana z utartego kontekstu,
stawała się przestrzenią możliwości.
Ujmując to w kategoriach antropologicznych, każde pojawienie się w przebraniu w przestrzeni
publicznej staje się swego rodzaju rytuałem przejścia. Wiąże się zawsze z opuszczeniem obszaru
prywatności. W przypadku Wspólnej sprawy przestrzenią pośrednią dla każdego uczestnika była
klatka schodowa budynku – miejsce już nie prywatne, ale ciągle jeszcze ukryte przed przypadkowymi
spojrzeniami. Klatka łączy dwa światy. Ten inkubator to zarazem mikrokosmos pełen tajemniczych

zakamarków i pomieszczeń, teren dziecięcych zabaw. „Układy korytarzowo-klatkowe fiukały, wyły,
dęły, schody na dole pozamykane. Każda szpara, niedomknięcie służyły napędowi. Połączenie
przelotowe” – pisał Białoszewski.
Utrzymując swoje działania w konwencji filmów science fiction, artysta postanowił nadać
adekwatny kształt także klatce schodowej bloku przy ul. Krasnobrodzkiej, jednocześnie kreując stały i
trwały punkt odniesienia dla Wspólnej sprawy. Z jednej strony realizacja jest emanacją dziecięcej
fantazji, spełnieniem chłopięcego kaprysu (po zbudowaniu domku na drzewie i pomalowaniu na złoto
pasażerskiego samolotu, przyszedł czas na skonstruowanie statku kosmicznego w komunalnym
bloku), z drugiej – stoi za nią dojrzałe myślenie o przestrzeni społecznej. Przybierająca materialny
kształt koncepcja pozostanie otwarta. W założeniu ma funkcjonować jako miejsce spotkań, na
zasadzie osiedlowej świetlicy. Oczekiwanie to opiera się na przekonaniu, że kolektywne działania
zjednoczą wszystkich wokół wspólnej idei, a dotychczasowe doświadczenia zaowocują
samoorganizacją i oddolnymi inicjatywami.
Historia takich osiedli jak Bródno dobitnie odsłania rozziew między utopijnymi wizjami snutymi
przez modernistycznych kreatorów rzeczywistości, a prozą życia. Scalając fragmenty publicznej
przestrzeni, zaanektowanej w latach 90. na prywatny użytek, i przywracając wejściu do budynku
pierwotny kształt, Althamer wydaje się jednak powracać do utopii, dając jej kolejną szansę.

