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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Zupełnie inna nowoczesność 

W świecie zapanowała nowa moda i nowy trend. Od Australii przez Francję, 
Niemcy czy Norwegię po Brazylię i Kalifornię ludzie skrzykują się, aby zmienić 
miasta, w których żyją. Zaczęło się w Toskanii, a dziś do ruchu Cittaslow należy 
już 140 miast z 21 krajów. 

Nazwa mówi za siebie, ale trudno uwierzyć, że hasło spowolnienia życia może okazać się aż tak 
nośne. A jednak! Zmęczeni ludzie mają dość pędu i rozwoju niekontrolowanego, chaotycznego. Marzą 
o lepszej jakości życia i oczekują od władz samorządowych stworzenia do tego warunków. Chodzi o 
inny sposób zarządzania i zmianę priorytetów.  

To, proszę państwa, jest zupełnie inna nowoczesność.  

Miasta zrzeszone w Cittaslow dają sobie prawo do spokojnego budowania własnej tożsamości. 
Zgodnie z własnym wyobrażeniem szczęścia. Zamiast pogoni za widmem wydajności - hasło "żyj 
powoli", zamiast obietnic - realne ułatwienia.  

Władze zobowiązują się dbać o czyste powietrze i dobrą wodę, o dostęp do żywności produkowanej 
blisko, w zgodzie z lokalną tradycją, bez nadużywania chemii a także o... serdeczną atmosferę na 
ulicach, w szkołach i urzędach.  

Orędownicy Cittaslow sądzą, że konflikt między hasłami otwartości a dumą z lokalnej specyfiki został 
sztucznie wykreowany. Wierzą w możliwość harmonii tradycji historycznych z potrzebami 
współczesności, potrzeb natury z potrzebami kultury i ekonomii. Zamiast konfliktu proponują 
kompromis.  

Mówią, że człowiek nie może być traktowany, jak rak niszczący "świętą" naturę, ale chcą naprawdę 
dbać o środowisko. Chcą się bogacić, lecz nie za każdą cenę, bo nie warto zamieniać duszy miasta 
na chaos inwestycji bez ładu i składu. Do łask wracają wartości uważane niedawno za nieżyciowe: 
łagodność, kurtuazja, spokój, gościnność, dobre obyczaje i życzliwość.  

Zarządzanie miastem SLOW wymaga konsekwencji i wyobraźni. By ułatwić decydentom zadanie, 
wypracowano specjalną listę zobowiązań i pomysłów. Mogą z tego korzystać wszyscy, również 
metropolie, których sieć Cittaslow nie przyjmuje. Ostatecznie chodzi o ułatwienie życia mieszkańcom, 
a nie miejsce na liście. A wszystkie znaczące przemiany zaczynają się w naszej wyobraźni.  

Artur Schopenhauer uważał, że racja przebija się do powszechnej świadomości trzema etapami. 
"Wpierw jest ośmieszana. Potem napotyka na gwałtowny sprzeciw. A następnie jest uważana za 
uznaną od zawsze oczywistość".  

Nie jest więc łatwo mieć rację zbyt wcześnie. Pamiętam, jak zostało wyśmiane zaproponowane kilka 
lat temu promocyjne hasło "Kraków - mamy czas". Teraz okazuje się, że było arcy-trendy. Może 
mieliśmy rację za wcześnie?  

 


