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Wstęp. 
Zamieszkiwanie – socjologiczny ogląd perspektyw

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację prac nad podejściem teore-
tycznym, które zaproponowaliśmy w poprzednim tomie1 poświęco-
nym współczesnemu zamieszkiwaniu. Wskazaliśmy tam, że obecnie 
w ramach pola polskich badań fenomenu zamieszkiwania mamy do 
czynienia z wyłanianiem się nowych podejść badawczych (tak w uję-
ciu metodycznym i metodologicznym, jak i koncepcyjnym); nowych 
w stosunku do badań z okresu przedtransformacyjnego. Wskazując 
na ich spójność i zarazem odmienność od socjologii mieszkalnictwa 
i housing studies, zaproponowaliśmy wprowadzenie nowej nazwy – 
socjologii zamieszkiwania – która nadawałaby im ramy symboliczne2. 
Niniejszy tom podejmuje rozpoczętą w 2013 roku pracę nad tworze-
niem tych ram.

W poprzednim tomie wyznaczone zostały cztery teoretyczne 
obszary refleksji, które są naszym zdaniem konstytutywne dla pro-
ponowanego podejścia, a które w świecie empirycznym podlegają 
aktualnie daleko idącym przekształceniom i przez to przyciągają 
uwagę badaczy. Były to kolejno: 

 1 Zob. Socjologia zamieszkiwania, red. M. Łukasiuk, M. Jewdokimow, Wydawnictwo 
Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, otwarty dostęp: https://depot.ceon.pl/han-
dle/123456789/4969 (dostęp: 19.11.2015).

 2 Por. M. Jewdokimow, M. Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Zarys perspektywy [w:] 
Socjologia zamieszkiwania, dz. cyt., s. 9-34. 
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•	 nieoczywiste lub zmieniające się konfiguracje społeczne 
współmieszkańców i związane z nimi konieczności zde-
finiowania sytuacji w  kontekście domu, domowości 
i domowników;

•	 gry prywatnością, kładące nacisk na nieoczywistość rozróż-
nienia na stricte prywatne i upubliczniane, a także procesy 
negocjowania granic między nimi;

•	 strategie udomowienia, gdzie analizie poddane zostały 
wybory tożsamościowe rozpinające się między autoeks-
presją a gotowymi ofertami tyleż estetycznymi, co właśnie 
tożsamościowymi;

•	 ambiwalencja zamieszkiwania z zastosowaniem koncepcji 
niedomu3.

Niniejszy tom poświęcony jest zagadnieniom zamieszkiwania 
w świetle aspektów, które doprecyzowują i uzupełniają te zapro-
ponowane uprzednio. Prezentowane artykuły stawiają w szerokim, 
teoretycznym planie dwa zasadnicze pytania. 

Pierwsze z nich to pytanie o zewnętrzne interwencje i dyfuzje, 
którym poddawane jest (różnie rozumiane) zamieszkiwanie. W tej 
części książki znalazło się pięć artykułów. Maciej Brosz błyskotliwie 
sprawdza, na ile prawdziwa jest teza o scedowaniu kontroli nad nowo 
zasiedlanym mieszkaniem w ręce ekspertów i fachowców, a więc pod-
miotów profesjonalnych, operujących dyskursem eksperckim. Wnio-
ski z badań przynoszą odpowiedzi nieoczywiste i wprawdzie wskazują 
na kierunki interwencji, a nawet pewnej kontroli nad przestrzenią 
mieszkalną, ale… z zupełnie innego źródła. Z kolei Marta Skowroń-
ska zastanawia się nad adaptacją (do) zmian technologicznych w prze-
strzeni mieszkalnej. Wychodząc od pojęcia komfortu powiązanego 
z dyskursami higieny i ergonomii, Autorka wnikliwie analizuje pro-
cesy wprowadzania udogodnień technologicznych oraz opór, jaki po-
wodują one ze względu na zaburzanie logik organizacji codzienności. 

 3 Por. M. Łukasiuk, M. Jewdokimow, Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migra-
cyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012.
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Innym sposobem „wprowadzenia świata zewnętrznego” do domu 
jest zjawisko telepracy, którym zajmują się Magdalena Żadkowska 
i Jacek Gądecki. W fenomenie telepracy domowa prywatność musi 
być w jakiś sposób uzgodniona z pracą zawodową, a fakt, że dzieje 
się to w przestrzeni domowej, prowokuje do ustanawiania mniej czy 
bardziej prowizorycznych i umownych granic między tymi dwiema 
sferami. Autorzy proponują podzielić je na granice przestrzenne, 
czasowe, społeczne i behawioralne i opisują urefleksyjniony wysiłek, 
z jakim są one przez telepracowników ustanawiane i utrzymywane. 
Z kolei Anita Basińska i Agnieszka Jeran odnoszą się do interwen-
cji w znaczeniu dyskursywno-przestrzennym. Na przeprowadzone 
przez nie badanie można popatrzeć dwupoziomowo: jako na analizę 
zmian wprowadzonych przez uczestników projektu modernizacyj-
nego w przestrzeni domu dziecka, mających na celu wytworzenie 
przyjaźniejszej aranżacji, ale także jako na opis interwencji dyskursu 
eksperckiego (w tym wypadku: psychologicznego) w domenę dyskur-
sywną placówki. Ostatni ze sposobów konceptualizacji interwencji 
zewnętrznych podsuwa artykuł Magdaleny Łukasiuk. Korzystając 
z pojęciowości teorii systemów Niklasa Luhmanna, Autorka trak-
tuje zamieszkiwanie jako system, który w obecnych czasach nie jest 
w stanie obronić skutecznie swoich granic, a co za tym idzie – swojej 
unikalnej dziedziny funkcjonalnej. Zgodnie z logiką trójczłonowych 
obiegów okrężnych Autorka ukazuje, jak przemiany na poziomie idei 
zamieszkiwania, konfiguracji mieszkańców i fizycznego korelatu 
domu wpływają na siebie wzajemnie, a także rozsadzają od środka 
kruche granice systemowe.

Pomimo zdecydowanych różnic w tematyce i ujęciach, wszyst-
kie teksty z pierwszej części odnoszą się, jak wspomnieliśmy, do 
granic domu (rozumianego jako przestrzeń mieszkalna, jako dyskurs 
prywatności i domowości, jako pewne uniwersum znaczeń i praktyk, 
czy wreszcie jako jeden z systemów funkcjonalnych społeczeństwa). 
Wszystkie też pokazują, że utrzymywanie tych granic nie przebiega 
bezproblemowo i automatycznie, a jest raczej urefleksyjnionym za-
daniem o niewiadomym rezultacie. 
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Drugie fundamentalne pytanie, które stawiają sobie Autorzy 
tomu, odnosi się do koncepcji i narracji, które strukturyzują współ-
czesne zamieszkiwanie. One także są w semiotycznym zawirowa-
niu. Innymi słowy, narracje zogniskowane wokół domu podlegają 
obecnie redefinicjom, urefleksyjnieniom i  negocjacjom, których 
ustalenia mogą być przyjęte tylko warunkowo i nietrwale. Grażyna 
Woroniecka w bezkompromisowy sposób pokazuje, jak pokrętnie 
definiowane jest zamieszkiwanie ze zwierzęciem, a także to, jak 
negocjowany jest status przypisywany zwierzęciu jako współmiesz-
kańcowi. Problematyczna zwierzęca cielesność i fizjologia podlegają 
tutaj procesom tresury i maskowania, tak aby wdrożyć zwierzę do 
roli kompetentnego, niemalże ludzkiego domownika. Z kolei Filip 
Schmidt w artykule o materializacji pary subtelnie pokazuje trudny 
proces budowania intymności zarówno w kontekście własnej i part-
nera/partnerki tożsamości, jak i codziennych praktyk wpisanych 
w przestrzeń mieszkalną (domową?). Tytułowa materializacja ma 
podwójne znaczenie, dotyczy zarówno symbolicznego „stawania się 
parą”, rozumiana jest więc w kontekście więzi, jak też wspólnych 
praktyk zakorzeniających się w materii sprzętów i przestrzeni. Z in-
nym problemem czy wahnięciem definicyjnym mierzy się Wojciech 
Wilk w pionierskiej analizie fenomenu mikroapartamentów. Badacz 
ten stara się poznać techniki wypracowywania dyskursu zamieszki-
wania na ekstremalnie małej przestrzeni mieszkalnej, odnosząc je 
zarówno do praktyk (jak gotowanie, praca, przyjmowanie gości etc.), 
jak i do autodefinicji mieszkańców. Ważne pytanie, jakie milcząco 
stawia ten tekst, brzmi: czy istnieje fizycznie rozumiana, minimalna 
wielkość przestrzeni, którą można określać mianem domu? Innymi 
słowy, poniżej jakiego metrażu mieszkanie staje za małe, żeby być 
domem, albo też odwrotnie – jak „przykroić” domowość do rozmia-
rów mikroapartamentu?

Ta część książki obrazuje niestabilność zarówno ideału domo-
wości w ogóle, jak i konkretnych sytuacji zamieszkiwania. Autorzy 
wskazują na wysiłek związany z wypracowaniem narracji o swoim 
zamieszkiwaniu, która łączyłaby konfiguracje ludzkich i nie-ludzkich 
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mieszkańców i praktyki wpisane w przestrzeń domową, czy raczej 
bezpieczniej – mieszkaniową.

Trzecia i ostatnia część książki to Aneks metodologiczny, w któ-
rym publikujemy wybrane omówienia metodologiczne do tekstów 
zamieszczonych w głównej części zbioru. Stanowią one rozwinięcie 
i uzupełnienie uwag metodologicznych z publikowanych artykułów. 
Ze względu na warsztatowy charakter takie poszerzone i szczegółowe 
fragmenty nie mieściły się w formule rozdziałów. Dodanie takiego 
aneksu zaproponowała Recenzentka – również naszym zdaniem 
stanowi on potrzebne i przydatne uzupełnienie, mogące ułatwić 
rozwój dalszych prac nad perspektywą socjologii zamieszkiwania.

Większość tekstów znajdujących się w tomie stanowi pokłosie 
konferencji naukowej „Dom Polski. Przemiany dyskursów i prak-
tyk zamieszkiwania we współczesnej Polsce”, która odbyła się dnia 
21.04.2015 r. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Organizatorami konferencji był Wydział Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że zarówno zorganizowana 
przez nas konferencja, jak i publikacja przyczyniły się do konstytu-
owania zaproponowanego przez nas pod nazwą socjologii zamiesz-
kiwania podejścia teoretycznego i że będą one stanowić inspirację 
badawczą w przyszłości.

Tom ten nie ukazałby się, gdyby nie intensywna i pełna zaan-
gażowania praca Autorek i Autorów oraz Recenzentki. 


