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Ludzie – zwierzęta – miasto 

 

Mimo że od kilku lat studia nad zwierzętami, inaczej nazywane studiami nad 

relacjami ludzko-zwierzęcymi, rozwijają się w Polsce coraz intensywniej, w polskiej 

humanistyce wciąż stosunkowo niewiele miejsca poświęca się refleksji nad możliwościami 

ujmowania egzystencji zwierząt w czasie w ramach humanistyki właśnie, to jest w sposób 

odmienny od porządku historii naturalnej. Jednocześnie, choć od dawna powstają w Polsce 

prace tak czy inaczej włączające zwierzęta w porządek historyczny, trudno mówić o 

systematycznych badaniach historycznych poświęconych zwierzętom czy relacjom ludzko-

zwierzęcych. Co nie mniej ważne, prowadzone badania nie wykraczają zazwyczaj poza 

tradycyjne ujęcia, w których zwierzęta występują raczej jako symbole i znaki, a nie jako 

żywe istoty. W związku z tym  dzieje zwierząt nie wyobrażonych, lecz rzeczywistych pełne 

są luk faktograficznych. Z obydwoma tymi problemami – metodologicznym i 

faktograficznym – zmagałam się podczas przygotowywania pracy magisterskiej Ludzie – 

zwierzęta – miasto. Warszawiacy i wybrane gatunki zwierząt w przestrzeni publicznej 

Warszawy w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX.  

Nieocenioną pomocą w mierzeniu się z problemami metodologicznymi, z których 

jedynie kilka byłam w stanie zasygnalizować we wstępie, okazały się prace 

zachodnioeuropejskich historyków, przede wszystkim brytyjskich i francuskich. To dzięki 

ich dorobkowi udało mi się z jednej strony roboczo uporządkować możliwe podejścia, z 

drugiej zaś wypracować swoje własne. Analizę i interpretację rozpięłam między trzema 

podmiotami/elementami badanej rzeczywistości: mieszkańcami Warszawy, wybranymi 

gatunkami zwierząt i przestrzenią miasta (żeby zawęzić pole poszukiwań, ograniczyłam się 

do przestrzeni publicznej). Zależało mi bowiem na uchwyceniu pewnego splotu 

oświetlających się nawzajem zjawisk. Z jednej strony chciałam dociec, gdzie i w jaki sposób 

wybrane przeze mnie gatunki zwierząt były obecne w przestrzeni Warszawy przełomu 

wieków XIX i XX oraz jak wyglądało wówczas współbycie w mieście przedstawicieli tych 

gatunków i ludzi. Z drugiej dążyłam do odtworzenia stosunku ówczesnych warszawiaków 

do obecności tych zwierząt w mieście i do samej przestrzeni Warszawy w kontekście relacji 

międzygatunkowych. W poszukiwaniach źródłowych ograniczyłam się przede wszystkim 



do warszawskiej prasy codziennej i do prasy specjalistycznej (szczególnie ważnym dla mnie 

źródłem było pismo wydawane przez warszawski oddział Rosyjskiego Towarzystwa Opieki 

nad Zwierzętami – „Przyjaciel Zwierząt”). Ponieważ tropienie w tego typu źródłach śladów 

obecności zwierząt w przestrzeni miasta jest zadaniem trudnym (rzadko był to osobny temat 

publikowanych wówczas artykułów), próbowałam odpowiedzieć na to pytanie, zwracając 

uwagę na przedmioty, które stanowiły ramy tej obecności. W ten sposób byłam też w stanie 

dotrzeć do niektórych praktyk organizujących codzienne współbycie ludzi i zwierząt w 

mieście. Drugim ważnym punktem konstrukcyjnym mojej pracy była analiza ówczesnych 

dyskursów, przede wszystkim prasowych, i to zarówno ich treści, jak i formy (m.in. 

warstwy językowej). Zależało mi na tym, żeby nie rozpatrywać ich w oderwaniu od 

codzienności życia miasta, dlatego starałam się wykorzystywać w tej analizie to, co udało 

mi się ustalić na temat obecności zwierząt w ówczesnej Warszawie. W ten sposób zasadność 

splecenia trzech wymienionych w tytule pracy elementów zyskiwała potwierdzenie. 

Oczywiście, w toku analizy jeden z nich musiał zacząć dominować. I tak bezsprzecznym 

bohaterem całości stali się mieszkańcy Warszawy przełomu wieków, a głównym tematem 

– ich stosunek do obecności wybranych gatunków zwierząt w przestrzeni miasta. 

   W ramach obu analiz – przedmiotów i dyskursów – interesowało mnie przede 

wszystkim to, co ulegało zmianom i dlaczego oraz w jaki sposób do takich, a nie innych 

zmian dochodziło. Ogólna ocena materiału źródłowego oraz to, co działo się wówczas w 

innych miastach europejskich, skłoniły mnie do przypuszczenia, że na ziemiach polskich 

był to okres przełomowy, również jeśli chodzi o stosunek do obecności zwierząt w mieście. 

W Warszawie przełom ten nie zawsze znajdował odzwierciedlenie w tkance materialnej 

miasta, niewątpliwie jednak jest to moment, w którym zaczęły się ważne przemiany 

mentalnościowe. Chęcią uchwycenia zmian kierowałam się, wybierając gatunki zwierząt, 

które zamierzałam objąć analizą. Taki, a nie inny wybór częściowo podyktował mi też 

materiał źródłowy. Stosunek do obecności zwierząt rzeźnych, psów i ptaków w przestrzeni 

miasta wyznacza moim zdaniem najważniejsze kierunki rozpoczynającej się wówczas 

ewolucji. 

W wypadku zwierząt rzeźnych chodziło o potrójne oddzielenie: oddzielenie miejsc, 

gdzie zwierzęta zabijano, od reszty przestrzeni miasta, zwiększenie dystansu między ludźmi 

zabijającymi zwierzęta a zwierzętami w samej rzeźni oraz zerwanie bezpośredniego 

związku między zwierzęciem a produkowanym z niego mięsem. Stosunek do obecności 



psów w przestrzeni miasta kształtowały zaś następujące tendencje: z jednej strony 

zwiększanie roli właściciela, przywiązywanie go – w sensie dosłownym i przenośnym – do 

pupila, ale też pupila do właściciela oraz ograniczanie dostępu psów do przestrzeni 

publicznych (przestrzenią, w której powinien przebywać pies, coraz częściej była przestrzeń 

domu), z drugiej dostosowywanie przestrzeni miasta do potrzeb czworonogów. Jeśli chodzi 

o ptaki, zmiany zmierzały w stronę ściślejszego związania w sferze wyobrażeń ptaków 

żyjących w mieście ze światem poza granicami miasta, ze światem przyrody. W 

konsekwencji ptaki żyjące w mieście zaczęto wyjmować spod absolutnej władzy jego 

mieszkańców i przyznawać im pewną autonomię w ramach organizmu miejskiego (czego 

symbolem może być przejście od trzymania ptaków w klatkach do zawieszania na drzewach 

przygotowanych specjalnie dla nich budek). Te ustalenia szczegółowe, dotyczące 

poszczególnych gatunków, domagają się ogólniejszych podsumowań, aby to osiągnąć, 

potrzeba jednak szerzej zakrojonych badań. 

 

 

 

  




