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Dąbrowa to dawna podłódzka wieś1, a obecnie osiedle mieszkaniowe w połu-
dniowej dzielnicy Łodzi. Pod koniec XIX w. Dąbrowa zaczęła się niezmiernie 
intensywnie urbanizować. Powstało (wraz z Chojnami) drugie co do wiel-
kości przedmieście Łodzi. Na początku XX w. Dąbrowa została przyłączona 
do Łodzi i od tego czasu zaczęły powstawać całe osady domków jednoro-
dzinnych oraz gospodarstw ogrodniczych. W latach 1960–1975 zbudowano 
wielkie osiedle mieszkaniowe. Na południe od ul. Dąbrowskiego powstało 
osiedle Dąbrowa I, a na północ Dąbrowa II. Projektowane osiedle nazwano 
Osiedlem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Docelowo miało ono liczyć około 
50 tys. mieszkańców.

Zabudowa współczesnej Dąbrowy składa się w większości z 5- i 11-
 -kondygnacyjnych bloków powstałych w systemie wielkopłytowym wraz 
z miejską infrastrukturą. Gdzieniegdzie znajdują się jeszcze fragmenty daw-
nej zabudowy jednorodzinnej. Coraz więcej powstaje nowych budynków lub 
małych osiedli na dawnych działkach rolno-ogrodniczych. Centrum osiedla 
wyznacza pas ul. Tatrzańskiej łączący dwa (równoległe do siebie) główne 
trakty komunikacyjne: ul. Dąbrowskiego i Broniewskiego-Felińskiego. Przy 
tym odcinku znajdują się: zespół obiektów handlowo-usługowych, skwer i ko-
ściół wraz z klasztorem oo. Franciszkanów. Granice osiedla wyznaczają: park, 
Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki, tory kolejowe, ulica 
dwupasmowa wraz z torowiskiem tramwajowym. Duży odsetek mieszkańców 
stanowią obecnie emeryci.

Współczesna ikonosfera osiedla mieszkaniowego Dąbrowa w Łodzi, choć 
jest wynikiem historii i tradycji, to niewątpliwie swój przełom zawdzięcza 
latom 90. XX w. To wówczas przestrzeń publiczna miasta zaczęła podlegać 
procesowi „przyspieszonej wizualizacji”2. Dla wszystkich uczestników życia 
publicznego sfera wizualna nabrała dużego znaczenia.

1 Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. 1, Warszawa 1980.
2 A. Porankiewicz, Tag, srebro, charakter, czyli graffi ti jako komunikat, [w:] Obrazy w dzia-

łaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń 2003, s. 252.
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Ikonosfera to wizualne środowisko człowieka, całokształt otaczających 
go obrazów. „Na ikonosferę składają się fakty, fakty pojawiania się obrazów. 
Wchodzą w jej zasięg obrazy bądź te, które tworzą się na naszych oczach, 
bądź te, które utworzyły się już wcześniej. Są wśród nich i takie – widnie-
jące na niebie gwiazdozbiory – od których powstania dzielą nas miliony lat 
świetlnych. Są i te, które przed kilkunastu czy dwudziestu kilku tysiącami lat 
pojawiły się na ścianach prehistorycznych jaskiń, inicjując nieprzerwany ciąg 
twórczych poczynań myśli i wyobraźni człowieka. Są te, które niesie nam 
każda chwila – atakujące nas bezustannie szumy, sygnały, światła, cienie, ko-
lory”3. Mieczysław Porębski zwracał uwagę na zmienny charakter ikonosfery 
i jej wzmagającą się w naszych czasach intensywność. Współczesna ikonosfe-
ra (poruszająca dzisiejszego człowieka) jest tworzona w znacznej mierze przez 
architekturę, wytwory kultury popularnej oraz nowoczesne środki społecznej 
komunikacji.

Ikonosfera współczesnego osiedla mieszkaniowego Dąbrowa składa się 
z elementów natury, różnorodnych formy plastycznych i architektonicznych, 
rozmaitych napisów, nazw ulic, numerów domów, znaków drogowych, szyl-
dów, bilboardów, plakatów ogłoszeniowych na nośnikach ruchomych i nieru-
chomych, neonów świetlnych, witryn sklepowych, różnorodnych przekazów 
informacyjno-reklamowych itd. Ikonosferę Dąbrowy wypełniają napisy w ję-
zyku polskim i obcych (w przytłaczającej większości w języku angielskim). 
Całokształt osiedlowych obrazów wizualnych charakteryzuje się różną długo-
ścią prezentacji w przestrzeni publicznej. Umiejscowienie ich nie jest przy-
padkowe i odzwierciedla najczęściej istotną społecznie pozycję ekspozycyj-
ną. W obszarze przestrzeni miejskiego osiedla komunikaty wizualne wchodzą 
w różnorodne związki sensoryczne, np. z dźwiękami, zapachami. Odbiór ko-
munikatu wizualnego jest zależny zarówno od kontekstów zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych patrzącego. Ikonosfera nie tworzy jednego i statycznego obra-
zu, ale raczej pełen dynamiki i otwartości na interpretację. Obraz jest rodzajem 
komunikatu, a „odczytanie jego znaczenia możliwe jest na drodze interpretacji 
zawartego w nim kodu (kodów)”4. Posługiwanie się kodami opanowujemy 
na drodze kompetencji kulturowych. Oczywiście, dla zrozumienia całości 
zjawiska wizualnego konieczna jest znajomość kontekstów jego powstania 
i odbioru. Czytelna jednoznaczność łączyć się może z dwuznacznością lub 

3 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972, s. 271.
4 A. Porankiewicz, op. cit., s. 251.
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wieloznacznością. Współczesne kody wizualne są niejednorodne, a w więk-
szości związane z kulturą popularną i konsumpcyjną5.

W przestrzeni współczesnego miasta żyjemy wobec tysięcy obrazów. Nie-
które są odświętne, inne codzienne. Jedne pobudzają nasze emocje, a inne wy-
dają się niewinne i wręcz niezauważalne. Zależne to jest od celów stawianych 
sobie przez autorów obrazów wizualnych, od środków wyrazu, zastosowanego 
materiału, kontekstu kulturowego, możliwości odbiorców itd. Coraz częściej 
miejska ikonosfera charakteryzuje się gwałtownością, bezceremonialnością, 
dynamiką zmian, heterogenicznością, zróżnicowaniem form i kontekstów6.

W osiedlowym środowisku wizualnym obrazy o pochodzeniu ponadlokal-
nym (globalnym) stykają się (nakładają się) z obrazami o pochodzeniu lokal-
nym. Jedne i drugie, choć znajdują się we wspólnej przestrzeni publicznej, to 
mogą odwoływać się do różnych kontekstów. Najczęściej nawiązują one do 
wiedzy potocznej. Odnoszą się do działającego w przestrzeni miejskiej układu 
wizualnych autorytetów, które chcą być wzorcotwórcze, silnie perswazyjne, 
wszechobecne i permanentne.

Od wielu już lat zauważyć można proces nasilającej się dominacji obrazo-
wości mocno zanurzonej w kontekst społeczny. Istnieje wyraźna asymetria 
odbioru pomiędzy obrazami przygotowanymi profesjonalnie, w zgodzie z ofi -
cjalnym prawem kształtującym przestrzeń wizualną miasta, najczęściej spo-
łecznie akceptowanymi, a tworzonymi ad hoc, bez dbałości o formę, odwołu-
jącymi się do kontekstu lokalnego – na ogół negatywnie oceniane społecznie. 
Te pierwsze, lokowane są w miejscach wyeksponowanych, „bezpiecznych” 
o dopracowanych układach wizualno-przestrzennych i sprofesjonalizowanych 
technikach wpływu. Drugie zaś umieszczane są często w miejscach ofi cjalnie 
do tego nieprzeznaczonych, ale dostępnych dla potencjalnych autorów (także 
modyfi katorów). Wobec jednych i drugich zauważyć można społeczną bez-
radność wyrażającą się w narastającej „obojętności”. Eksponowane w prze-
strzeni publicznej formy wizualne bardzo silnie oddziałują swoim obrazem 
na widza. Długotrwałość takiego oddziaływania, jego intensywność, a bardzo 
często agresywność przyczyniają się do wytworzenia mechanizmu obronnego 
u odbiorcy – ignorowania przekazu.

Ikonosfera Dąbrowy łódzkiej wyzwala w mieszkańcach miasta wrażliwość 
aksjologiczną na sam przekaz wizualny, jak również na sam akt umiejscowienia 

5 A. Kisielewski, Reklama masowa i kultura wizualna, „Konteksty. Polska Sztuka Ludo-
wa” 1995, nr 1, s. 40–45.

6 R. Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego oporu wobec obrazów domi-
nujących, Poznań 2009.
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obrazu w danym miejscu. Co ciekawe, że generalizujące osądy mieszkańców, 
wyrażające aprobatę lub dezaprobatę dla pojawiających się obrazów w prze-
strzeni publicznej, wskazują na to samo źródło pochodzenia tego zjawiska 
– Zachód. Działania upubliczniające różnorodne formy przekazu wizualne-
go wraz z rozmaitością samych form zdają się całkowitym zapożyczeniem. 
Szczególnie wtedy, gdy formy te przekraczają jakąś społecznie (w danym 
czasie) podzielaną granicę przesady, niestosowności, chamstwa itd. Poczucie 
u odbiorcy zachwiania pewnej „równowagi” obrazu wizualnego w szerszym 
układzie kontekstu kulturowego może objawić się próbą materialnego unice-
stwienia danego przekazu, modyfi kacją już istniejącego lub aktem powoływa-
nia całkowicie nowego. Każda akcja w obszarze miejskiej ikonosfery może 
rodzić określoną reakcję, i tak na przemian.

Fotografujący etnograf prezentuje zdjęcia jako przedstawienie wiedzy 
naukowej, obszary kreacji kultury, interakcji społecznych, a także własnego 
doświadczenia. Wykorzystuje on zarówno technologie związane z fotografi ą, 
jak i elementy sztuki fotografowania (język wizualny), a także rozumienie ob-
razów w kulturze. Fotografi a uczy badacza różnych sposobów widzenia siebie 
i innych w przestrzeni lokalnej.

Miejską ikonosferę prezentuję tutaj także w obrazach fotografi cznych7. Po-
ruszając się po osiedlu Dąbrowa na różne sposoby interpretowałem przekaz 
wizualny w zależności od wielu czynników, które modyfi kowały mój odbiór. 
Jednym razem miałem pewność odnośnie do odczytania danego obrazu, in-
nym razem duże kłopoty. Pojawiały się problemy społecznych kompetencji 
odpowiednich dla określonych grup, środowisk czy jednostek.

Wychodzącemu z aparatem fotografi cznym nawet w znaną już przestrzeń 
miejską nieobce jest wrażenie „pierwszego spotkania”. Należy się także zgo-
dzić z faktem, że trzeba analizować rzeczywistość obserwowaną w trakcie 
fotografowania, jak również – nieco później – powstałe obrazy fotografi czne. 
Ciągła i bogata w formy wizualne rzeczywistość ikonosfery miasta zostaje 
sprowadzana, aktem kadrowania, do obrazów fotografi cznych badacza.

Powinno się rozróżnić ikonosferę publicznej przestrzeni osiedla miejskie-
go, od fotografi cznych obrazów tejże. Medium, jakim jest fotografi a, może 
być atrakcyjne i wartościowe w badaniach kultury lokalnej. Badacz fotogra-
fujący musi mieć świadomość materialności rzeczy, cielesności, zmysłowości 
i wrażliwości ludzkiej, a także metaforyczności i symboliki obrazu. Dochodzi 
również do zapośredniczenia znaczeń pomiędzy fotografującym etnografem 
a poruszającym się w przestrzeni publicznej mieszkańcem łódzkiej Dąbrowy. 

7 Fotografi e wykonałem w kwietniu i maju 2012 r. na osiedlu Dąbrowa w Łodzi.
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W takim przypadku „znaczenie zdjęcia konstruowane jest przez jego twórcę 
oraz widza, którzy do aktu fotografowania wnoszą własne sytuacje społeczne 
i zainteresowania”8. Ze względu na zmieniające się obrazy i ich konteksty 
w ikonosferze miejskiej, mobilność odbiorców wizualnego środowiska lokal-
nego wraz z ich doświadczeniem i stanem emocji, antropolog ma możliwość 
„zająć się wszystkimi momentami cyklu produkcji obiegu i konsumpcji obra-
zu, dzięki którym znaczenia się w nim kumulują, zanikają i zmieniają”9.

Na łódzkiej Dąbrowie w ramach dostępnej przestrzeni publicznej miasta 
istnieje również przestrzeń miejsca sakralnego (wokół kościoła i klasztoru oo. 
Franciszkanów, w granicach ogrodzenia). Miejsce takie ma swoje uprzywilejo-
wane widoki – obrazy wizualne, jest wypełnione określonymi akcesoriami i ma 
swoją strukturę. Znaczenie i wartość wizualna miejsca sakralnego (w zależności 
od kontekstu) jest czytelna w różny sposób dla różnych mieszkańców osiedla.

Granicą miejsca sakralnego może być granica wizualna wyrażana w wizu-
alnej dostępności i możliwości widzenia z danej odległości. Reakcją niektó-
rych ludzi przechodzących lub przejeżdżających w pobliżu kościoła jest ro-
bienie znaku krzyża (tzw. przeżegnanie się) na swoim ciele. Niektórzy czynią 
to jedynie w bliskiej odległości od świątyni, a inni potrafi ą praktykować ten 
akt religijności będąc w dużej odległości rzeczywistej od kościoła, jadąc np. 
w tramwaju miejskim oddalonym o kilkadziesiąt metrów od widzianego miej-
sca świętego. Reakcja na sakralność jest uzależniona od odbioru wizualne-
go, który jednak jest waloryzowany osobistym nastawieniem i indywidualnie 
przeżywaną religijnością. A więc nie sama widzialność ustanawia znaczenie 
obrazu miejsca sakralnego, lecz także więź łącząca je z człowiekiem.

Wypełnienie przestrzeni sakralnej ciągle w znacznym wymiarze oparte jest 
na tradycyjnych materiałach wykorzystywanych do wizualnego odniesienia 
rzeczywistości nadprzyrodzonej do ziemskiej (czy też odwrotnie). Jednakże 
i tutaj coraz bardziej jakość i charakter użytych materiałów ulega zmianie. 
Rozchodzenie się dróg religii i sztuki doprowadziły m.in. do dewaluacji wy-
korzystywanych materiałów i rewaluacji wizualności. Coraz częściej postu-
menty z fi gurami świętych wykonywane są ze sztucznej masy imitującej tra-
dycyjne materiały (np. na Dąbrowie znajduje się kapliczka z fi gurą Chrystusa 

8 D. Harper, On the authority of the image: visual methods at the crossroads, [w:] Collect-
ing and Interpreting Qualitative Materials, Sage, red. N. Denzin, Y. Lincoln, London 
1998, s. 140, za: s. Pink, Etnografi a wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w bada-
niach, Kraków 2009.

9 M. Lister, L. Wells, Seeing beyond belief. Cultural studies as an approach to analysing 
the visual, [w:] Handbook of Visual Analysis, red. T. van Leeuwen, C. Jewitt, London 
2000, s. 90, za: s. Pink, op. cit.

Ikonosfera lokalnej przestrzeni publicznej łódzkiego osiedla mieszkaniowego Dąbrowa



124

wykonaną z materiału syntetycznego), stoją wśród sztucznych kwiatów a otula 
je dźwięk dzwonu odtwarzany z elektronicznego urządzenia audio. Jednocze-
śnie ciężar przekazu ewangelicznego w znacznym stopniu przejęły obrazy wi-
zualne tworzone według masowych i popularnych standardów (plakat Zmar-
twychwstałego Jezusa). Współcześnie w dostępnej dla wszystkich przestrzeni 
sakralnej w mieście bardzo trudno ocalić harmonię sztuki i sacrum. Zatomi-
zowane społeczeństwo, różnorodne cele, postawy i zachowania, wielorakie 
pomysły na sposób życia, wyznawane wartości i normy powodują poczucie 
wizualnego chaosu. Szczególnym przypadkiem jest tutaj „wielokrotnie odgro-
dzona” od patrzącego kapliczka z „niewidzialnym” wizerunkiem MB Często-
chowskiej (kapliczka ta odwołuje się do początku powstawania kościoła pa-
rafi alnego na Dąbrowie). Odseparowany od widza środek-centrum kapliczki 
rodzi w wyobraźni silną ciekawość zobaczenia tego, co ukryte i niewidzialne 
– dotarcia do wnętrza (czego może dokonać fotografujący). Natomiast obraz 
„ewidentny”, w postaci np. plakatu ewangelizacyjnego, nie pobudza mnie do 
„wchodzenia w głąb”, wszystko jest dane i jasne. Wartości wizualne niejako 
nakładają się na sakralne – dochodzi do subtelnego napięcia.

W szerszym kontekście ścieranie się obrazów w obszarze osiedlowej iko-
nosfery, walka o miejsce ekspozycji, konkurencja o widza, rywalizacja o prze-
słanie komunikacyjne przyczyniają się do wypychania pewnych obrazów 
z oddziaływania w publicznej przestrzeni tak sacrum, jak i profanum. Liczne 
obrazy reklamowe bazujące najczęściej na wyrafi nowanej estetyce obrazowej, 
wysublimowanym hiperrealizmie przywołują skojarzenia biblijne, rajskie, ide-
alne. Inaczej nieco wygląda odbiór społeczny pozostałych najczęściej wystę-
pujących form wizualnych: graffi ti („uliczna sztuka”) i napisów na murach 
(„mowa nienawiści”10).

Dużą część miejskiej ikonosfery zajmuje zjawisko graffi ti11. Graffi ti to 
malunki kolorowe, często o zaawansowanej formie przekazu plastycznego12. 

10 I. Desperak, Nienawiść na łódzkich murach – antysemityzm i homofobia, „Folia Socio-
logica” 2008, nr 33, s. 204–222.

11 R. Ciarka, Napisy na murach i etnografi a współczesnego miasta, „Konteksty. Polska 
Sztuka Ludowa” 1990, nr 2, s. 33–34; K. Jankowska, Próba klasyfi kacji napisów graffi ti, 
„Literatura Ludowa” 1999, nr 3, s. 17–26; E. Michow, Polskie graffi ti, „Polonica” 1995, 
t. 17, s. 109–120; K. Sabak, „Mury nasze, kanapy wasze”, „Konteksty. Polska Sztuka 
Ludowa” 1990, nr 2, s. 41–43; R. Sulima, Józef Tkaczuk i inni, czyli o imionach widywa-
nych na murach. Przyczynek do etnografi i miasta, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 
1995, nr 2, s. 52–64.

12 M. Golka, Graffi ti w poszukiwaniu tożsamości, [w:] Od kultury do popkultury, red. idem, 
Poznań 2002, s. 146.

Robert Dzięcielski



125

Wielu łodzian uważa, że wzbogacają estetykę miasta. Grafi ciarze bywają za-
praszani czy wynajmowani do malowania fasad sklepów, albo murów budyn-
ków zabudowy osiedlowej.

Spontaniczne graffi ti na murach Dąbrowy zaczęły pojawiać się od lat 80. 
XX w. (jeszcze gdzieniegdzie można dostrzec ich resztki). Okres ostatnich po-
nad 30 lat charakteryzuje się ciągłym nasileniem tego zjawiska. W kolejnych 
latach dominowały odmienne tematy obrazów, rysunków i napisów, wyko-
rzystywane były różne techniki i przyświecały autorom inne cele. Zazwyczaj 
tworzone były anonimowo i umieszczane w miejscach do tego nieprzeznaczo-
nych, a więc przez wielu traktowane jako akt wandalizmu.

Ikonosferę miejską można podzielić na obrazy ofi cjalne lub spontaniczne13. 
Graffi ti nielegalne (bez zezwolenia właściciela budynku lub ściany) powsta-
wać mogą np. pod osłoną nocy. Graffi ti legalne mogą pełnić funkcję reklamo-
wą, np. na ścianie sklepu, baru, przedszkoli czy szkół. Najczęściej są „tagowa-
ne”, czyli autoryzowane podpisem konkretnego autora lub całej grupy. Jest to 
najczęściej przezwisko zapisane w charakterystycznej formie grafi cznej.

Malunki ścienne w przestrzeni publicznej Dąbrowy mogą wyrażać ekspre-
sję artystyczną, stanowić element zabawy, walki ideologicznej lub politycznej, 
odnosić się do określonej przynależności grupowej itp. Choć autor może kie-
rować swój komunikat do konkretnego odbiorcy, to jednak dokonuje się tego 
w przestrzeni publicznej, umożliwiając szeroki odbiór. Podobnie jak w In-
ternecie, i tutaj prywatność oraz intymność stają się elementem dostępnym 
potencjalnie dla każdego uczestnika. Tworzą się różne kręgi odbiorców – od 
małego grona wprowadzonego w określony kontekst nadawcy, po szerokie 
i zróżnicowane zbiorowisko o zmiennych kontekstach odbioru.

Napisy na murach często okraszone są wulgaryzmami o treści ksenofobicz-
nej, rasistowskiej czy antysemickiej. Spotykają się one z negatywnymi reak-
cjami dotyczącymi samej treści, a także – co wymowne – „jedynie” z powodu 
złej lokalizacji, np. na linii drogi do kościoła, do szkoły, na nowo pomalowa-
nej ścianie itp. Najczęstszą reakcją na napisy jest jednak społeczne zobojętnie-
nie, uwarunkowane także brakiem reakcji służb powołanych do utrzymywania 
porządku w mieście14. Wyjątkiem jest powołane w 2001 r. Stowarzyszenie 

13 P. Kowalski, Scribo et decoro ergo sum. Uwagi do antropologicznych znaczeń miejskich 
napisów, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1990, nr 2, s. 29–32.

14 „Według obowiązującego w Łodzi regulaminu utrzymania czystości, każdy napis i rysu-
nek musi zniknąć ze ściany czy muru w ciągu 24 godzin po wymalowaniu. Jeśli bazgroł 
nie znika, funkcjonariusz powinien pouczyć właściciela, a przy następnej wizycie może 
ukarać go grzywną – do 500 zł. Przykładów, że jest to martwe prawo, nie brakuje”. 
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Instytut Tolerancji, które szeroko popiera „Kolorową Tolerancję”, akcję „za-
malowywania wulgarnych i rasistowskich napisów na murach Łodzi”15.

Część przestrzeni osiedlowej ikonosfery podzielona jest na sektory odwo-
łujące się do dwóch klubów – ŁKS i RTS Widzew. Wizerunki klubu przed-
stawiane są w formie nazwy, symboliki barw, charakterystycznych znaków 
(często o charakterze obscenicznym) lub fi gur ludzkich uosabiających postać 
„obcego” (np. wisielec, Żyd, kurwa). W walce obrazowej na murach częstym 
zjawiskiem jest wzajemne zamalowywanie lub przemalowywanie znaków wi-
zualnych, które dokonują zmiany przypisania terenu do danego klubu.

Media lokalne, podobnie jak ponadlokalne, oswoiwszy już temat, reagują 
jedynie na nowości w przekazie lub kontekście malunków naściennych. Przez 
pewien czas informowano o swoistej walce najprawdopodobniej kibiców klu-
bów piłkarskich ŁKS-u i RTS Widzew na „napisy na murach”16. Trwała dow-
cipna polemika: „ŁKS nie czyta książek”, „RTS jeździ tico”, „ŁKS nie chodzi 
na premiery”, „Widzewiacy nie myją nóg”, „ŁKS żartuje z poważnych tema-
tów”, „RTS nie szanuje postu”, „ŁKS jeździ na wakacje do Zgierza”, „RTS nie 
stać na logo”, „ŁKS robi herbatę z wody po pierogach”, „Widzew kuca przy 
siku”, „ŁKS śpi w skarpetkach”, „RTS się odchudza” itp.

Ikonosfera lokalnej przestrzeni publicznej osiedla mieszkaniowego Dąbro-
wa w Łodzi jest bogata w obrazy wizualne wzdłuż głównych szlaków ko-
munikacyjnych, ważnych punktów użyteczności publicznej, miejsc dobrze 
wyeksponowanych. Najpopularniejszym napisem na murach jest DĄBROWA 
(skrót: DBWA). Pojawia się on m.in. w obrębie kościoła, i na obrazach rekla-
mowych, i na graffi ti, i na „napisach nienawiści”. Chyba nikt nie może mieć 
wątpliwości, że ikonosfera lokalna podlega terytorializacji.

Co na łódzkich murach przeczyta św. Mikołaj?, http://www.dzienniklodzki.pl/artyku-
l/485670,co-na-lodzkich-murach-przeczyta-sw-mikolaj-zdjecia,id,t.html. (data dostępu: 
30.01.2012).

15 http://www.instytuttolerancji.org/ (data dostępu: 30.01.2012).
16 Prasa codzienna drukowana i elektroniczna szeroko komentowała to zjawisko. Autor-

stwo przypisano kibicom konkurujących ze sobą dwóch łódzkich klubów sportowych. 
W Łodzi trwa zabawna wojna kibiców na murach. „ŁKS nie czyta książek!” „RTS jeździ 
Tico”, http://natemat.pl/gallery/75,w-lodzi-trwa-zabawna-wojna-kibicow-na-murach-lks
-nie-czyta-ksiazek-rts-jezdzi-tico (data dostępu: 1.09.2012); Wojna kibiców na murach 
kamienic, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/664415,wojna-kibicow-na-murach-ka-
mienic,id,t.html?cookie=1 (data dostępu: 26.09.2012). 

Robert Dzięcielski



Summary

Iconsphere of local public sphere of housing estate Dąbrowa in Łódź 

The article „Iconsphere of local public sphere of housing estate Dąbrowa in 
Łódź” is basically connected with visual anthropology. Robert Dzięcielski gives 
a Lodz housing estate as an example of local iconosphere.`

The iconosphere is composed of elements of nature, different artistic and ar-
chitectural forms, various inscriptions, names of the streets, numbers of houses, 
road signs, signboards, billboards, advertising posters situated on mobile and 
immobile storage media, neon lights, storefronts etc.

Iconosphere of Dąbrowa creates a complex picture which is full of dynamics 
and open to interpretation as well.
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