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PRZESTRZENIE LUDYCZNE MIASTA – PRÓBA TYPOLOGIZACJI 

 

Informację o planach zorganizowania konferencji poświęconej przestrzeniom ludycznym 

miasta przyjęłam z tym większą radością, że problematyka ta w ciągu ostatnich kilku lat – w 

związku z obronioną w tym roku pracą doktorską1 – jest mi szczególnie bliska. W tym miejscu 

nie mam oczywiście możliwości podzielić się z Państwem wszystkimi wnioskami jakie 

przyniosły kilkuletnie systematyczne badania, niemniej zastanawiając się nad tytułem i zakresem 

rozważań swojego wystąpienia, zdecydowałam się na nadanie mu bardziej ogólnej postaci 

dotykającej jednego z kluczowych problemów mojej pracy, a mianowicie - typologizacji 

miejskich przestrzeni ludycznych.  

 W rozważaniach wstępnych zaprezentuję własną propozycję definicji miejskich 

przestrzeni ludycznych. Następnie podzielę się uwagami dotyczącymi założeń, celów oraz 

trudności wynikających z podjęcia się zadania konstruowania typologii i przybliżę jak proces ten 

przebiegał w przypadku moich badań. W zasadniczej części wystąpienia zaprezentuję propozycję 

ujęcia wielości i różnorodności przestrzeni ludycznych miasta w ramy typologii, która jednak – ze 

względu na ograniczoną objętość referatu – wyłoni się tu tylko pod postacią wykazu nazw 

poszczególnych, przyjętych kategorii z krótkim komentarzem objaśniającym.  

Stwierdzenie, że każda zabawa dzieje się zawsze w jakiejś przestrzeni można uznać za 

mało odkrywczy banał, którego sformułowanie nie wymaga naukowych dociekań. Nie tylko 

materiał etnograficzny, ale i zdroworozsądkowe wnioskowanie potwierdza, że formy zabawy 

zmieniają się wraz z otoczeniem człowieka. W niektórych formach aktywności ludycznych 

czynnik przestrzenny jest bardzo ważny, w innych zdaje się być zupełnie nieistotny. 

Oczywiście można poprzestać na uznaniu, że przestrzeń zabawy jest w każdym przypadku 

stwarzającym pożądany nastrój otoczeniem, tłem lub symbolicznym wyobrażeniem 
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 M. Szalbot: Miejskie przestrzenie ludyczne. Etnologiczne studium miejskich przestrzeni zabawowych ze 

szczególnym uwzględnieniem przypadku miast średniej wielkości z pogranicza polsko-czeskiego: Cieszyna i 

Czeskiego Cieszyna, rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ryszarda Kantora, 
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rzeczywistych miejsc. Ale takie ujęcie nie przyczyni się znacząco do lepszego poznania 

specyfiki przestrzeni, w której przebiega każda gra czy zabawa. Głębsza refleksja 

uzmysławia, że aspekt przestrzenny czynności ludycznych ma znaczenie i należy poświęcić 

mu więcej uwagi.  

Ze względów językowych i metodologicznych na wstępie należy zaproponować 

rozumienie pojęcia przestrzeni ludycznych. Uproszczeniem byłoby określenie tym terminem 

wyłącznie tych fragmentów przestrzeni, które zostały celowo przystosowane lub 

zaprojektowane z przeznaczeniem na miejsca realizacji różnych, społecznie akceptowanych 

wzorów zachowań zabawowych. Należy przyjąć szersze rozumienie pojęcia, jako takich 

miejsc, w których ludzie bawią się, realizując kulturowe wzory zachowań zabawowych. 

Warto dokonać też rozróżnienia między stwierdzeniem „bawią się” i „mogą się bawić”. 

Nieadekwatność drugiego sformułowania potwierdzają codzienne obserwacje. Często ludzie 

nie bawią się wcale lub bawią się „tak sobie” w przestrzeniach ludycznych specjalnie 

zaprojektowanych do takich celów, odczuwają natomiast satysfakcję i zadowolenie z zabawy, 

organizowanej miejscach do tego celu nie przystosowanych lub wręcz niedozwolonych. 

Uwzględniając kulturową perspektywę rozumienia zjawiska przyjmuję, że przestrzenie 

ludyczne to szeroka i różnorodna kategoria miejsc, obejmująca takie fragmenty ogólnie 

pojmowanej przestrzeni, w których ludzie bawią się, realizując kulturowo 

uwarunkowane wzory zachowań ludycznych. Warunkiem realizacji wielu gier, zabaw, 

rozrywek czy sportów jest wybranie, ustanowienie, zaaranżowanie, wyobrażenie sobie lub też 

wkroczenie w konkretną, odpowiednio przystosowaną i wyposażoną przestrzeń.  

Badania nad problemem przestrzeni ludycznych można by rozpocząć od rozpatrzenia 

specyfiki niezwykle „odległych” od siebie rodzajów takich miejsc – począwszy od miejsca 

wyobrażonego na potrzebę przeprowadzenia określonej zabawy, poprzez planszę do gry, 

wirtualną przestrzeń gry komputerowej, estradę, a na polu golfowym kończąc. Jednak 

podjęcie problemu przestrzeni ludycznych „jako takich” na tym etapie poznawania 

zagadnienia wydaje się jeszcze zbyt abstrakcyjne. Ale już zawężenie pola badawczego do 

miejskiego kontekstu daje znacznie większe szanse poprawnego wykonania takiej analizy i 

rokuje dostarczenie interesujących wniosków. Miejsca służące zabawie stanowią stale 

obecny, choć zmienny w czasie i przestrzeni element struktury środowiska zurbanizowanego. 

Dlatego przyjęłam założenie, że miejskie przestrzenie ludyczne można uznać za samodzielną 

kategorię badawczą, której odrębność wynika w dużej mierze z faktu osadzenia w obszarze 

miasta. Czynnikiem „od zawsze” warunkującym specyfikę miejskich przestrzeni ludycznych 

jest wpływ urbanizacji. Tak więc w niniejszym ujęciu ogólną kategorię miejsc dedykowanych 



zabawie uznaję za zbiór, w ramach którego wydzieliłam ich szczególny podzbiór, czyli 

kategorię miejskich przestrzeni ludycznych.  

Innym krokiem pomocnym w początkowej fazie procesu typologizacji był ogląd 

przestrzeni zurbanizowanej uwzględniający jej funkcjonalne zróżnicowanie. „Dokonywanie 

klasyfikacji przestrzeni w zależności od rodzajów aktywności” ludzkiej pozwala wyodrębnić 

jej najbardziej oczywiste typy, takie jak: przestrzenie produkcji, konsumpcji, pracy, 

zamieszkania i wypoczynku
2
. 

Po zdefiniowaniu pojęcia miejskich przestrzeni ludycznych można przystąpić do 

rozważań nad problemem ich ujęcia w ramy typologii. Wszyscy i wszędzie kategoryzują 

przestrzeń z tej przyczyny, że „Kategorie umożliwiają zarówno porządkowanie świata, jak i 

wytwarzanie, naznaczanie oraz przyswajanie”
3
 przestrzeni.  

Przegląd wielu różnych przykładów miejskich przestrzeni ludycznych, szybko 

podsunął myśl o podjęciu próby pogłębienia i uszczegółowienia ich wewnętrznej klasyfikacji 

według pewnych określonych cech i właściwości. Problem typologizacji pojawił się więc w 

moich badaniach na wczesnym etapie. W wymiarze praktycznym wynikał z oczywistej 

wątpliwości, według jakiego klucza porządkować systematycznie przyrastający materiał 

terenowy.  

Przypomnijmy, że typologia to z reguły „nominalny – czyli istniejący formalnie, tylko 

z nazwy - miernik złożony”. Celem typologii jest „klasyfikacja (...) obserwacji na podstawie 

wartości dwóch lub więcej zmiennych”
4
. Celem jest systematyzacja zjawisk należących do 

zakresu danej nauki, opis szeregujący rozpatrywanego zbioru przedmiotów oraz 

wypracowywanie aparatury pojęciowej danej nauki w określonym zakresie. W moim 

przypadku założeniem, które przyświecało klasyfikowaniu przykładów miejskich przestrzeni 

ludycznych, było znalezienie każdemu udokumentowanemu przykładowi „własnego” miejsca 

w logicznym toku wywodów. Prowadzonej klasyfikacji starałam się też nadać charakter „aktu 

twórczego, wprowadzającego do nauki nowy pogląd na badany problem”
5
. „Każda typologia 

i przyjęcie nazwy typu ma charakter umowny i nie jest zawsze precyzyjne, trudno również o 

powszechną zgodę w sprawie tak wieloaspektowego zjawiska, jakim jest (...)”
6
 problem 

miejskich przestrzeni ludycznych. Typologia miejskich przestrzeni ludycznych może 

                                                 
2
 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa 2002, s. 304. 

3
 Tamże, s. 306. 

4
 E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2005, s. 198, 632.  

5
 J. Sztumski: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1999, s. 182; T. Mendel: Metodyka 

pisania prac doktorskich. Poznań 2002, s. 40-42. 
6
 G. Węcławowicz: Geografia społeczna miast. Warszawa 2003, s. 57. 



zawierać wiele różnych kategorii, w zależności od tego, jaki aspekt zjawiska weźmiemy pod 

uwagę. 

Przechodząc do zaprezentowania powstającej wraz i w oparciu o wspomnianą 

rozprawę koncepcji typologii przestrzeni ludycznych miasta, w pierwszej kolejności zajęłam 

się ich uszeregowaniem według zasady porównania dwóch cech. Zaobserwowane miejskie 

przestrzenie ludyczne w pierwszym rzędzie podzieliłam na otwarte i zamknięte mając na 

myśli ich umiejscowienie w przestrzeni miasta oraz na formalne i nieformalne – 

uwzględniając ich stały lub tylko okresowy, prowizoryczny charakter
7
.  

Następnym zabiegiem pozwalającym ogarnąć różnorodność przestrzeni ludycznych 

miasta, okazało się ich uporządkowanie według innych wybranych cech. Pozyskując 

wypowiedzi informatorów podjęłam próbę spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat 

wyrażanych przez pary opozycyjnych względem siebie przymiotników. I tak np.: 

prywatnymi, choć osadzonymi w przestrzeni miasta miejscami zabawy, zajęłam się analizując 

najbardziej typowe dla mieszkańców miast średniej wielkości wzory zachowań ludycznych, o 

których badani wspominali w kontekście przestrzeni własnego mieszkania, domu czy też 

ogrodu. Zestaw zabaw publicznych, realizowanych w obrębie obszarów centralnych, ale i 

peryferyjnych Cieszyna i Czeskiego Cieszyna uwidoczniły zarówno wypowiedzi 

informatorów, jak również prowadzone obserwacje. Natomiast badania pod kątem wykrycia w 

przestrzeni miasta funkcjonowania jawnych i ukrytych przestrzeni dedykowanych zabawie 

przyniosły tylko częściowe rezultaty, spowodowane trudnościami dostępu do niejawnych 

miejsc spotkań najróżniejszych grup mieszkańców, które wybierają dla swych aktywności o 

charakterze ludycznym, czasem trudne do wyśledzenia w przestrzeni miasta miejsca. 

Fragmenty pracy ukazujące praktyki ludyczne zróżnicowanych pod względem wiekowym, 

społecznym, kulturowym i etnicznym mieszkańców cieszyńskiego dwumieścia, wykazały też 

słuszność podziału na ogólnodostępne miejskie przestrzenie ludyczne oraz takie, w których 

znalezienie się obwarowane jest pewnymi warunkami. Te ostatnie określiłam mianem 

elitarnych. Zainteresowanie możliwością zdiagnozowania nie tylko wiedzy, ale i 

rzeczywistego wykorzystywania przygotowywanych przez miasto dla mieszkańców atrakcji 

ludycznych pozwoliło na wydobycie przykładów instytucjonalnych w swym charakterze 

miejskich przestrzeni ludycznych i w nieco węższym zakresie – pozainstytucjonalnych, 

powstających z potrzeby samych mieszkańców zawłaszczających samowolnie wybrane 

miejsca w mieście zgodnie z własnym pomysłem i aktualną potrzebą.  

                                                 
7
 Szerzej na ten temat: M. Szalbot: Przestrzenie ludyczne miast pogranicza jako przykład miejsc kontaktów  

kulturowych. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 2004, t. 8, s. 230-231. 



Innym zabiegiem pomocnym w procesie typologizacji było uszczegółowienie podziału 

miejskich przestrzeni ludycznych w oparciu o przykłady przyporządkowane do każdego z 

rozdziałów. Zaproponowany układ materiału miał służyć podkreśleniu cech łączących 

poszczególne przypadki przestrzeni ludycznych miasta. Ich zebranie i ulokowanie w 

określonym miejscu wywodów dawało podstawę do wyodrębnienia kilku kolejnych kategorii 

miejsc zabawowych.  

I tak w rozdziale drugim, zajmując się problemem przestrzeni ludycznych w sposób 

nie powiązany z jakimś konkretnym miastem określonej wielkości, wydzieliłam liczną i 

ustanawianą w wyniku oddziaływania uniwersalnych mechanizmów kulturowych grupę 

przestrzeni ludycznych, powstających na bazie aktualnej postaci miasta. Tego rodzaju 

miejskie przestrzenie ludyczne powstają niejako „samoczynnie”, w oparciu o dostępne „pod 

ręką” zaplecze przestrzenne. W obrębie kategorii miejskich przestrzeni ludycznych 

powstających na bazie aktualnej postaci obszarów zurbanizowanych wydzieliłam podgrupę 

miejsc, które określiłam mianem postindustrialnych przestrzeni ludycznych. Ich zasadniczą 

cechą jest konstytuowanie się na bazie fragmentów przestrzeni miejskiej, niegdyś 

zajmowanych, a dziś już opuszczonych przez sektor przemysłowy. Nadawanie miejskiej 

przestrzeni poprzemysłowej funkcji ludycznych może przybierać różną postać, dokonuje się 

przede wszystkim, choć nie tylko w dużych miastach, ale jest zjawiskiem wpisanym w 

charakterystyczne dla czasów współczesnych przemiany związane z postępem w sferze 

techniki, technologii i cywilizacji. W tym samym rozdziale sporo uwagi poświęciłam również 

zaprezentowaniu kategorii przestrzeni ludycznych, których charakter najlepiej zdaje się 

opisywać przyjęta nazwa na oznaczenie miejsc samorzutnie lub celowo powstających jako 

skutek uboczny miejskiego stylu życia. Rytm i styl życia w miastach dawnych i 

współczesnych, zróżnicowanie społeczne, kulturowe i zawodowe jego mieszkańców, większe 

zazwyczaj niż na prowincji możliwości techniczne i finansowe oraz podatność na 

przyswajanie krzyżujących się w ich obrębie napływowych, obcych wzorów zachowań i 

modeli przestrzeni zabawowych, czyni z miast swoiste „zagłębia” atrakcji ludycznych, 

których ciągłego urozmaicania oczekują mieszkańcy i przyjezdni. Zorientowanie 

współczesnych, szczególnie miejskich społeczeństw – na odpowiednie zagospodarowanie – i 

co warto podkreślić w odpowiednich miejscach - czasu wolnego, przejawia się nie tyle w 

inicjatywach kreatywnego i samodzielnego dostosowywania przestrzeni miejskiej do potrzeb 

ludycznych podejmowanych przez jednostki i nieformalne grupy mieszkańców, co w 

celowych, nadzorowanych przez władze miejskie przedsięwzięciach dostarczających 

mieszkańcom zgodnej z ich oczekiwaniami infrastruktury ludycznej. Już dawne cywilizacje 



miejskie doceniały korzyści płynące z przemyślanego sprzęgania mechanizmów 

ekonomicznych, utrzymania porządku publicznego oraz kanalizowania temperamentów 

dysponujących coraz większą ilością czasu wolnego mieszkańców za pomocą masowych, 

zorganizowanych zabaw. Współcześnie zwiększyła się skala i spektakularność takich 

celowych inicjatyw miejskich. Miasta nie tylko organizują wykorzystujące zdobycze 

współczesnej techniki masowe, medialne zabawy dla mieszkańców, które jednocześnie 

stanowią produkt turystyczny poszukiwany przez przyjezdnych, wykazują niebywałą 

pomysłowość w zakresie wykorzystania w celach ludycznych naturalnych i 

architektonicznych walorów przestrzeni danego miasta, ale realizują też kosztowne 

przedsięwzięcia, ustanawiając „sztuczne światy” górskich lub nadmorskich rozrywek nawet w 

środku miasta. Pobocznym wątkiem zaprezentowanego w drugim rozdziale pracy przeglądu 

miejskich przestrzeni ludycznych, uczyniłam rozważania na temat zawłaszczania w celach 

związanych z realizacją współcześnie praktykowanych wzorów zachowań czasu wolnego 

przestrzeni niezurbanizowanych. Naturalne / pozamiejskie środowisko przyrodnicze, w 

coraz większej mierze zdradza zagospodarowywane i doposażane pod kątem potrzeb 

ludycznych mieszkańców „uciekających” choćby na weekend z wielkich miast.  

Rodzaj oraz układ materiału przedstawionego w kolejnym rozdziale umożliwił 

wyodrębnienie i szersze omówienie kategorii miejskich przestrzeni ludycznych typowych dla 

miast średniej wielkości. Wielkość miasta warunkuje rodzaj i tempo przemian 

występujących w ich obszarze miejskich przestrzeni ludycznych. W moim przypadku 

zestawienie, opis i porównanie elementów składających się na cieszyńską i czeskocieszyńską, 

głównie formalną infrastrukturę ludyczną, miał na celu wyodrębnienie zestawu typowych, 

najbardziej charakterystycznych przestrzeni ludycznych dla miast średniej wielkości. Biorąc 

pod uwagę stwierdzoną relatywnie większą zachowawczość modeli miejsc służących 

spędzaniu czasu wolnego w małych miastach, a z drugiej strony - ich zmienność w obrębie 

miast dużych, podjęłam próbę zdiagnozowania tempa przemian miejskich przestrzeni 

ludycznych w miastach średnich. Starałam się udokumentować proces przyjmowania się w 

miastach tej skali wzorów miejskich przestrzeni ludycznych zdradzających inspirację 

wielkomiejskimi standardami. Natomiast w oparciu o wybrane przykłady miejsc zabawy 

najmłodszych mieszkańców zilustrowałam powstawanie nowych, zanikanie tradycyjnych, 

ale i niezmienne trwanie niektórych przestrzeni zabawowych, których grupy tworzą trzy 

kolejne kategorie miejskich przestrzeni ludycznych. 

Uzasadnieniem wyodrębnienia kolejnej, niezwykle interesującej kategorii miejskich 

przestrzeni ludycznych był w większości czwarty rozdział przygotowanej pracy. Problem 



przeanalizowałam tam w kontekście niezbyt często spotykanych, różnej wielkości 

przygranicznych miast podwójnych, przez które przebiegają granice państwowe. Zebranie, 

zestawienie i porównanie pochodzących tak z cieszyńskiego dwumieścia, jak i z innych 

dwudzielnych miast granicznych - przykładów przestrzeni ludycznych ustanawianych m.in. w 

obrębie pasa granicznego, przekonuje o zasadności wydzielenia również takiej kategorii, dla 

której przyjęłam określenie: transgraniczne przestrzenie ludyczne. Kreowanie 

transgranicznych przestrzeni ludycznych, tyleż ze względów praktycznych, co 

symbolicznych, ma sens i jest możliwe tylko w obrębie przygranicznych dwumieść. Chodzi o 

przestrzenie, które z założenia są powoływane jako miejsca mające służyć wspólnemu 

pożytkowi i użytkowaniu przez społeczność dwumiejską w mieszanym składzie. Interesowało 

mnie przede wszystkim uchwycenie mechanizmu tworzenia tego rodzaju przestrzeni 

wspólnych i mających służyć wzajemnemu zbliżeniu mieszkańców przez zabawę i rekreację. 

Ta sama Europa, która zaledwie przed kilkudziesięcioma laty często bez głębszego 

zastanowienia przegradzała swe terytorium dziwnie przebiegającymi granicami, obecnie 

otacza szczególną opieką i wpiera wszystkie te dwumieścia, które podejmują starania o 

zakładanie najróżniejszych wariantów transgranicznych przestrzeni ludycznych, mających 

pomóc w zabliźnianiu ran w międzysąsiedzkich stosunkach i przyczyniać się do ponownego 

połączenia tych niegdyś sztucznie rozdzielonych obszarów zurbanizowanych w jedną 

funkcjonalną i kulturową całość.  

Ostatni zabieg związany z założeniem uszczegółowienia typologii miejskich 

przestrzeni ludycznych w oparciu o przykłady płynące przede wszystkim z obranego za 

przedmiot badań terenu cieszyńskiego dwumieścia dotyczył kwestii ustalenia faktu 

funkcjonowania etnicznych lub narodowych miejskich przestrzeni ludycznych w obrębie 

ośrodków miejskich, zamieszkiwanych przez kulturowo zróżnicowaną populację.  

Podsumowując należy zaznaczyć, że podjęta próba spojrzenia z kilku różnych 

punktów widzenia na problem przestrzeni ludycznych miasta ukazała zasadność i możliwość 

ujęcia ich wielości w ramy typologii. Natomiast w szerszym zakresie, cytując Mariusza 

Zemło, przyglądanie się przestrzeniom, których przeznaczeniem jest dostarczanie 

przyjemności ludycznych „oraz wyjaśnianie ich porządku może być (...) właściwą drogą do 

opisania i zrozumienia społeczeństwa”
8
. Analiza miejskich przestrzeni ludycznych nie 

wyjaśni oczywiście wszystkich aspektów dokonujących się współcześnie przemian w obrębie 

społeczeństw miejskich, niemniej pokazuje, że mimo kulturowej specyfiki każdego, obecnie 

                                                 
8
 M. Zemło: Formy przestrzeni małego miasta i ich społeczne przyporządkowanie. W: Małe miasta. 

Przestrzenie. Red. M. Zemło. Supraśl 2003, s. 164. 



zauważalna jest pewna „ciągłość zmian”, w której „przeobrażenia globalne przełamują się w 

lokalnych i odwrotnie”
9
. 
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 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie..., s. 320. 
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