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Z punktu widzenia filozofa-estetyka ciekawą kwestią związa-
ną z koncepcją konserwacji zapobiegawczej środowiska jest 
jej odnoszenie się do kategorii historycznych krajobrazów 
kulturowych, w potocznej opinii – a najczęściej także w opinii 
specjalistów oraz w świetle prawa ochrony zabytków – trakto-
wanych jako pozbawione wartości zabytkowych. Nie zawsze 
udaje się takie obszary lub obiekty utrzymywać nieprzerwanie 
w dobrym stanie, nie dopuszczając do ich podupadania albo 
wręcz do zaniedbania i opuszczenia. Nierzadko faza ich nisz-
czenia i pogłębiającej się dewastacji trwa dziesiątki, a nawet 
setki lat. Zniechęca to najczęściej do działań, polegających na 
przywracaniu ich do życia. Łatwiej i korzystniej jest po prostu 
zlikwidować odstręczające pozostałości, a następnie zago-
spodarować teren zupełnie na nowo. Kontynuując rozważa-
nie tych kwestii, podjęte w monografii poświęconej krajobra-
zowi kulturowemu w rozdziale zatytułowanym Konserwacja 
zapobiegawcza środowiska wobec krajobrazów brzydkich 
i niezrozumiałych – problemy społecznej akceptacji1, obecnie 
omówię interesujący przykład, jakim jest sposób zachowania 
i obecnego wykorzystywania wiaduktu High Line na Manhat-
tanie w Nowym Jorku. Polskojęzyczne źródła na jego temat 
to głównie notki w informatorach turystycznych, fragmenty 
wypowiedzi na blogach internetowych, czy kilkustronicowy 
rozdzialik w książce Magdaleny Rittenhouse2 o Nowym Jorku. 
Poważniej zainteresowani mogą zajrzeć na internetową stro-
nę stowarzyszenia przyjaciół High Line3, obejrzeć w Internecie 
sfilmowane wykłady4 i rozmowy z pomysłodawcami całego 
projektu. W tym miejscu zatem ograniczę się do bardzo krót-
kiego tylko zarysu dziejów tego wiaduktu.

Historia High Line zaczyna się w połowie XIX wieku, gdy 
do obsługi licznych fabryk i hurtowni wokół Dziesiątej Alei 
na zachodnim brzegu Manhattanu wybudowano linię kole-
jową, biegnącą ulicą. Każdy przejeżdżający skład pociągu był 
poprzedzany przez jeźdźca na koniu, machającego czerwo-
ną flagą, by ostrzegać przechodniów. Nazywano go kowbo-
jem z West Side, a 10 Aleję – Aleją Śmierci, gdyż ten system 
ostrzegania nie był wystarczająco skuteczny i wiele osób 

1 Gutowska 2014: 37–46.
2 Rittenhouse 2013: 156–165.
3 http://www.thehighline.org/ (wgląd 4.11.2017).
4 Na przykład https: //www.ted.com/talks/robert_hammond_buil-

ding_a_park_in_the_sky?language=pl (wgląd 4.11.2017). 

ginęło pod kołami pociągów. Dlatego w latach 30., już nie 
wzdłuż ulic, ale przecinając kwartały budynków, poprowa-
dzono na wysokości mniej więcej trzeciego piętra wiadukt. 
Jadące nim towarowe pociągi wjeżdżały z towarami lub po 
towar prosto do wnętrz hurtowni czy fabryk, mających wła-
sne rampy kolejowe. Z czasem jednak transport towarów 
przejęły samochody. Ostatni pociąg przejechał po High Line 
w 1980 roku, przewożąc trzy wagony mrożonych indyków na 
Święto Dziękczynienia (ryc. 1).

Krystyna Gutowska

Poetyckie i metafizyczne aspekty rewitalizacji 
pokolejowego wiaduktu nowojorskiej High Line

31–37

Ryc. 1.  Nowy Jork – High Line. Tablica informacyjna z historią High Line 
(fot. T. Mąkosza-Klein)

Fig. 1.  New York – High Line. Information board presenting history of 
the High Line Park (photo by T. Mąkosza-Klein)
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Przez dłuższy czas linia kolejowa pozostawała opuszczo-
na i zdewastowana5. W 1999 roku powstało stowarzyszenie 
Przyjaciół High Line, które doprowadziło do powstania planu 
ochrony i rewitalizacji wiaduktu. W otwartym konkursie wy-
łoniono projekt jego wykorzystania. Kontynuacją towarowej 
linii kolejowej miał się stać park miejski. Zachowano zatem 
pierwotną komunikacyjną rolę High Line, a nawet szyny daw-
nych torów, infrastrukturę techniczną i stalową konstrukcję 
wiaduktu – choć teraz jest to trasa piesza. W czerwcu 2009 
roku udostępniono publiczności jej pierwszy fragment, ko-
lejny – w czerwcu 2011, a trzeci – we wrześniu 2014 (ryc. 2).

Dlaczego z punktu widzenia teorii konserwacji zapobie-
gawczej środowiska omawiany projekt wydaje się ciekawy 
i daje do myślenia?
1. Wymyka się utrwalonym podziałom kategorialnym. High 

Line ma swoją historię, swoje legendy, swoją narrację. 
Jest także osiągnięciem techniki, świadectwem jej rozwo-
ju. W pewnym sensie to jest zabytek, choć chyba bardziej 

5 Obraz tego jej stanu można znaleźć na wyreżyserowanym przez 
Zbigniewa Rybczyńskiego teledysku awangardowej w latach 1980. 
grupy muzycznej Art Of Noise. Stanowi tło dla nagranego w 1984 
roku utworu Close to the Edit. Patrz: https://www.youtube.com/
watch?v=-sFK0-lcjGU (wgląd 4.11.2017).

adekwatna ze względu na obecną sytuację obiektu by-
łaby kategoria dziedzictwa. Niewątpliwie stanowi formę 
utrwalenia pamięci miejsca – pamięci miasta. A równo-
cześnie jest to park, choć nietypowy. Można tu znaleźć 
także sztukę, specyficzną i specyficznie eksponowaną. 

2. W przeciwieństwie do najczęściej przyjmowanego trybu 
postępowania, oczywistego zwłaszcza w Polsce, inicjaty-
wa zachowania tego miejsca nie wypłynęła od urzędni-
ka – konserwatora zabytków ani żadnej instytucji, ale od 
dwóch mieszkańców dzielnicy. Robert Hammond i Joshua 
David, nie znający się wcześniej, obaj lubiący tę opusz-
czoną linię kolejową, biegnącą przez miasto wyjątkowo 
długim wiaduktem, przypadkiem usiedli obok siebie na 
zebraniu mieszkańców. Zaowocowało to powołaniem 
wspomnianego już stowarzyszenia. To pokazuje ogromne 
znaczenie czynnika ludzkiego – motywacji i chęci działa-
nia osób, poważnie angażujących się w jakąś sprawę i nie 
ma znaczenia, czy czynią to w ramach działalności insty-
tucjonalnej, czy też w ramach organizacji działającej spo-
łecznie, pozarządowej.

3. Dla koncepcji zagospodarowania High Line duże znaczenie 
miało zaproszenie do współpracy znanego nowojorskiego 
artysty fotografika – był to Joel Sternfeld. Przygotowany 
przez niego album, wydany w 2001 roku, zaważył na zwy-
cięstwie projektu, który oparty był na idei zachowania pier-
wotnego, dzikiego charakteru przestrzeni pozostałej po linii 
kolejowej. Jej swoisty romantyzm, uchwycony w ujęciach, 
został uznany za główną wartość tego miejsca. Na fotogra-
fiach wykonywanych o różnych porach dnia i roku widać 
suche kwiaty w śniegu, ptaki lecące nad torami, pordze-
wiałe przęsła, kolory jesieni. Zdaniem Roberta Hammonda: 
„Te zdjęcia miały większą moc niż cokolwiek, co mogłem 
powiedzieć ludziom”6. Do współpracy zaproszono też 
ogrodnika – był nim Holender z pochodzenia, Piet Oudolf, 
niechętny wypieszczonym grządkom, przystrzyżonym 
grzecznie „pod linijkę”7. Dla projektowanego parku zapro-
ponował koncepcję estetyczną różniącą się od klasycznej, 
zachodnioeuropejskiej, ukierunkowanej głównie na dosko-
nałość, perfekcję, zupełność i kompletność. Park miał uka-
zywać nie tylko wszystkie pory roku, ale także etapy życia 
oraz piękno obumierania. To podejście bardzo przypomina 
charakterystyczną dla estetyki japońskiej pochwałę nie-
doskonałości, przemijania i upływania czasu. Kenkõ w XIV 
wieku pisał: „Czy mamy oglądać kwiaty wiśni tylko wtedy, 
gdy są w pełnym rozkwicie, zaś księżyc wyłącznie wtedy, 
gdy nie skrywają go chmury? […] Wiśnia, której pąki lada 
moment się otworzą, albo ogród przysypany uschniętymi 
płatkami kwiatów – oto na co można patrzeć bez końca”8. 
„W odwołującej się do industrialnej przeszłości przestrzeni 
ta botaniczna symbolika – przekwitłe, obumierające trawy 
czy wyschnięte nasiona kwiatów na tle pordzewiałych to-
rów, kominów fabryk i zapuszczonych hurtowni – nabiera 
dodatkowej wymowy” – uważa Magdalena Rittenhouse9.

6 Rittenhouse 2013: 159.
7 Rittenhouse 2013: 162.
8 Kenkõ 2001: 39.
9 Rittenhouse 2013: 162.

Ryc. 2.  Nowy Jork – High Line. Tablica informacyjna z planem High Line 
Park (fot. T. Mąkosza-Klein)

Fig. 2.  New York – High Line. Information board presenting map of the 
High Line Park (photo by T. Mąkosza-Klein)
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Poetyckie i metafizyczne aspekty rewitalizacji pokolejowego wiaduktu nowojorskiej High Line

Obszary i obiekty pokolejowe rewitalizuje się na różne 
sposoby – wyremontowane budynki uzyskują inne funkcje, 
np. dworce zamienia się w galerie (handlowe albo sztuki), 
linie kolejowe przekształca się w trasy spacerowe lub ro-
werowe10. Projekt nowojorski jest do niektórych z nich (np. 
berlińskich11) trochę podobny, choć w porównaniu z nimi 
wydaje się nieco bardziej ekstrawagancki i nierealistyczny. 
Nie zachowano dawnych obiektów, by wprowadzić w nie 
zupełnie nową funkcję; uniknięto powierzchownej, ale zmie-
niającej charakter miejsca estetyzacji12. W stosunku do swe-
go „poprzedniego” życia miejsce historyczne nadal pozostało 
w stanie, można powiedzieć, zdewastowanym – opuszczone 
i nieczynne jako specyficzna „pokolejowa” ruina, „pokole-
jowe nieużytki”. Przeszłość prześwituje tu jako porzucona, 
zaniechana pozostałość. Nie odtworzono linii kolejowej 
jako atrakcji turystycznej (choć zainteresowanie turystów 
przekroczyło przewidywania), nie teatralizuje się przeszło-
ści, odgrywając widowisko historyczne, „udające” działanie 
transportu towarów koleją. Nie powstał tu „Disneyland” ani 
podobne park rozrywki. Miejsce to nie udaje czegoś, czym 
nie jest. Terenowi zieleni, który powstał na wąskim (o sze-
rokości paru metrów) wiadukcie, ciągnącym się przez 2,5 
kilometra około 10 metrów nad ziemią, nie nadano formy 
„pięknej przyrody”. W obiekcie techniki (potechnicznym?), 

10 Np. w Helsinkach XIX-wieczne tory kolejowe, które przestały pełnić 
swą rolę, poprowadzone przez miasto w sztucznym wąwozie, za-
mieniono w ścieżkę rowerową. 

11 Patrz w niniejszej publikacji rozdział autorstwa Kingi Kimic.
12 Innym pytaniem natomiast jest pytanie o to, czy projekt High Line jest 

formą estetyzacji miasta. Na pewno nie pozostaje przy tzw. powierz-
chownej estetyzacji – dekoracyjnym przyozdobieniu czy upiększaniu 
miasta w myśl sztuki stosowanej, chociaż wszystko w tym projekcie jest 
przemyślane, nie tylko sposób traktowania roślinności, ale też i posadzki 
oraz meble, wykonane z takich materiałów jak drewno czy kamień. Ich 
formy mają przypominać charakterystyczne dla kolejowej linii detale: 
podkłady kolejowe, szyny itp. Projekt jest też estetyzacją na głębszych 
poziomach, etycznym (dokonuje się tu przełamywanie opozycji: miasto 
– natura), a także estetycznym. Występuje tu głęboka geometryzacja pej-
zażu miejskiego, rzuca się w oczy zarówno linearność, jak i wiele form 
przestrzennych o formach graniastosłupów. Racjonalność tej przestrzeni 
uwidocznia się jako jej geometryzacja, w odróżnieniu od swobody, w ja-
kiej się przejawia organiczność form naturalnych.

porzuconym jako przestarzały i nieczynny, spotkała się kultu-
ra (sztuka współczesna) i natura jako roślinność „dzika”. Sta-
rannie odtworzono pierwotnie rosnące chwasty i samosiejki, 
które w trakcie prac przygotowujących trasę dla publiczności 
musiały ulec zniszczeniu. Nie łudzimy się jednak, że to jest 
ucieczka w naturę (park czy ogród), gdyż w żadnym miejscu 
na trasie nie można zapomnieć o tym, że idzie się dawną linią 
kolejową przez miasto (ryc. 3–6). 

Drugim założeniem projektu rewitalizacji linii była kon-
centracja na subiektywnych doznaniach użytkownika tego 
nietypowego parku. Dzięki ulokowaniu na wysoko biegną-
cej promenadzie może on spojrzeć na miasto z innej niż 
„chodnikowa” perspektywy13. Zachowano historyczny rodzaj 
widoku – widok na miasto „brzydkie”, miasto „od podwó-
rek”, jakie niegdyś widziano z parowozu czy okna pociągu14 
(ryc. 7). Pozostawiono ramy po billboardach mocowane do 
barierek wiaduktu, aby – jak ekrany filmowe – kadrowały 
miasto, tworząc widoki, zmieniające się w tempie kolejnych 
kroków. Punktem odniesienia dla idących trasą High Line jest 
miasto trudu ludzkiego, od strony czarnych podwórek i od 
strony hal fabrycznych, ramp kolejowych. A zarazem „miasto 
tańczące” – miasto ludzi odpoczywających, leniuchujących, 
wypoczywających na ławach o formie stosów podkładów 
kolejowych, śpiących na takiż drewnianych leżakach. Ale też 
miasto delektujące się sztuką.

Spacer wiaduktem High Line kontrastuje z wędrówką inną 
trasą – nowojorskiego metra, piekielnych czeluści podziemia, 
do którego schodzi się z ulicy, po schodkach, jak do sutereny 
czy piwnicy na węgiel. 

Warto też byłoby przyglądać się dokładniej temu, co dzie-
je się pod wiaduktem – zmiana otoczenia znad wiaduktu 
w przestrzeń rekreacji i dzikiej, choć pielęgnowanej przy-
rody może z czasem pociągnąć za sobą zauważalne zmiany 
wyglądu i sposobu wykorzystywania jego dolnej części, tej 

13 Rittenhouse 2013: 161.
14 Oczywiście, takiego stanu nie daje się spetryfikować. To paradoks każdej 

rewitalizacji, która równocześnie stanowi „uszlachetnienie”, „meliory-
zację” okolicy. Kiedy miejsce staje się modne, zaczyna ulegać przeobra-
żeniom – wokoło powstają nowe budowle, stare zabudowania znikają, 
widok się zmienia.

Ryc. 3.  Nowy Jork – High Line. Początek trasy spacerowej (fot. B. Rećko-Kasliwal)
Fig. 3.  New York – High Line. The beginning of the walking route (photo by B. Rećko-Kasliwal)
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przestrzeni, dla której wiadukt 
stanowi zadaszenie – ochro-
nę i przesłonę zarazem przed 
deszczem czy słońcem. 

Filozoficznej refleksji do-
maga się i geometria (linio-
wość) i poetyckość przestrze-
ni. Tory kolejowe to rodzaj 
drogi. Mają typową formę linii 
równoległych, połączonych 
poprzeczkami, ciągnących się 
aż hen, do horyzontu15. Warte 
przemyślenia są też niektóre 
antropologiczne aspekty pro-
jektu High Line jako parkowej 
trasy spacerowej. Jak podkre-
śla Christian Norberg-Schulz: 
„podczas podróży wiele może 
się zdarzyć, więc drogę odczu-
wa się także jako coś, co ma 
własny charakter […]. W nie-
których przypadkach droga 
może spełniać funkcję organi-
zującej osi dla towarzyszących 
jej elementów, natomiast cel 
jest stosunkowo mniej ważny”16. Do refleksji o charakterze 
antropologicznym można zaliczyć też myśl, że każdy widok 
z powietrza, z góry, może być uznawany za niedyskretny, bo 
coś odsłania i za intymny, gdyż pogłębia w jakimś sensie indy-
widualną świadomość terytorium17. Tutaj zdarzyło się połą-
czenie różnych punktów widzenia. Ujęcie miasta w percepcji 
przechodnia, a więc kogoś, kto ma ograniczoną perspektywę 
(wewnętrzną, „od środka”), kto widzi miasto pokawałko-
wane, zmieniające się w rytm jego kroków. A równocześnie 
ujęcie z przestrzennego dystansu, spoza bezładnego zgiełku 
i zamętu, gdyż idący wiaduktem patrząc, nie znajduje się na 
poziomie ulicy. Widzi miasto jakby z oddalenia, ale w wielu 
„rzutach oka”, fragmentarycznie. Jego spojrzenie nie unieru-
chamia widoku, nie przekształca w statyczną panoramę tak, 
jak to czyni spojrzenie z bardzo wysoka. 

„Filozoficzność” High Line ma więc swe źródło w tzw. 
fenomenologii percepcji i percepcji przestrzeni. Refleksji 
poddaje się także wrażenie ze znalezienia się „ponad” mia-
stem oraz pomiędzy awersem a rewersem, pomiędzy tym, 
co widoczne w mieście a tym, co stanowi jego „drugą stro-
nę”. Podniebna droga tworzy wokół siebie miejsce-miasto. 
Można o tym myśleć w kontekście rozważań takich filozo-
fów jak Simmel czy Heidegger. Simmel omawia cud drogi, 
krystalizującej ruch i nadającej mu kształt. Zgłębia też temat 

15 Norberg-Schulz 2000: 22. Autor ten o drodze mówi jako o podstawowej 
właściwości ludzkiego bytu („człowiek wybiera i tworzy drogi”) i jako 
o jednym z wielu symboli pierwotnych. Przede wszystkim zaś – podkreśla 
– „drogę wyobrażamy sobie jako ciąg linearny”. 

16 Norberg-Schulz 2000: 22.
17 Trincas 2014: 29.

mostów, które rozdzielają a zarazem łączą brzegi rzeki18, 
i to połączenie unaoczniają, ukazując je naszemu spojrze-
niu. Simmel, uogólniając to spostrzeżenie, uznaje most za 
figurę symboliczną, której odniesieniem jest „coś z meta-
fizyki”: „życie […] w każdej chwili przerzuca mosty między 
niepowiązanymi ze sobą rzeczami” a „most ukazuje, jak 
człowiek jednoczy to, co w naturalnym bycie jest rozdzie-
lone”. Most wyzwala nas od stałych zależności i daje „cu-
downe poczucie że oto przez chwilę bujamy między ziemią 
a niebem”19. O trudnym do opisania doznaniu przestrzeni 
miasta z perspektywy chwilowego znalezienia się „ponad” 
można znaleźć relacje z zupełnie innego miejsca i czasu, 
a także w nastroju odmienne. Na przykład w wielu pamięt-
nikach lub wspomnieniach z getta warszawskiego pojawia 
się opis szczególnych emocji mieszkańców tego „miasta 
w mieście” w czasie przechodzenia kładką ponad aryjski-
mi ulicami (było kilka takich kładek, najbardziej znana, nad 
Chłodną, stanowiła przejście z tzw. małego getta do getta 
„dużego”). Wiadukty te były odbierane jako miejsce, które 
znajdowało się pomiędzy światem getta i światem aryjskiej 
Warszawy, zatem w sferze wolności, jednak tylko momen-
talnej, niedostępnej oraz iluzorycznej. Naprawdę, będąc na 
kładce, przez chwilę nie było się ani w getcie ani w War-
szawie, właściwie nigdzie. Doświadczenie przebywania tam 

18 Simmel 2006: 248–255. Tekst napisany i opublikowany w latach 1909–
1918. 

19 Simmel 2006: 254.

Ryc. 4.  Nowy Jork – High Line. Roślinność na trasie (fot. B. Rećko-Kasliwal)
Fig. 4.  New York – High Line. Vegetation along the route (photo by B. Rećko-Kasliwal)
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wiązało się z doznaniem chwilowej ulgi, przejmującym za-
razem smutkiem i żalem20. 

Ze względu na charakterystyczną izolację od otaczającej 
przestrzeni i równocześnie możliwość ogarnięcia jej wzro-
kiem można trochę podobnie myśleć o doświadczaniu High 
Line. Unoszenie się nad ziemią na tej specyficznej trasie – 
historycznej i naturalnej zarazem, dzikiej i ucywilizowanej, 
prowadzi do odczucia szczególnego rodzaju „uskrzydlającej 

20 Engelking i Leociak 2013: 136. Tu informacja o moście nad ulicą Przebieg: 
„[...] (mała uliczka w północno-wschodnim narożniku getta, łącząca plac 
Muranowski z Bonifraterską). Konstrukcja powstała ze względu na polski 
internat, znajdujący się na końcu ulicy. Aby umożliwić dostęp do inter-
natu od strony aryjskiej, trzeba było fragment ulicy wyłączyć z getta, co 
wiązało się z koniecznością przerzucenia mostu dla Żydów nad aryjską 
częścią ul. Przebieg. Most, położony tuż przy murze granicznym, stanowił 
swoisty punkt widokowy dla mieszkańców dzielnicy zamkniętej, spra-
gnionych otwartych, szerokich przestrzeni. «Roztacza się stamtąd widok 
na Wisłę i Żoliborz. Mnóstwo Żydów stoi tam przez cały dzień i patrzy 
na tamten, wolny świat» – zapisał Ringelblum […]. Bliskość i zarazem 
nieosiągalność zwykłego świata były odczuwane jako trauma. Most 
przypominał Żydom upokarzającą sytuację zamknięcia”. Parę stron dalej 
przytoczone są relacje na temat mostu – kładki nad ulicą Chłodną róg Że-
laznej (Engelking i Leociak 2013: 142): „Chaim Kapłan tak postrzega ruch 
na moście: «Tysiące ludzi wchodzi teraz w górę i schodzi w dół, niczym 
aniołowie po Jakubowej drabinie. Schody mają po pięćdziesiąt stopni 
z każdej strony mostu» […]”. „Z mostu wysokiego na dwa pietra rozcią-
gał się widok na Warszawę, z charakterystycznymi wieżami pobliskiego 
kościoła św. Karola Boromeusza i figurą Matki Boskiej na przykościelnym 
skwerze. Mieszkańcy otoczonej murami, ciasnej i zatłoczonej dzielnicy 
zamkniętej chłonęli perspektywę otwartej przestrzeni rozciągającej się 
przed nimi – obraz świata istniejącego tak blisko, na wyciagnięcie ręki, 
a przecież niedostępnego. «Tysiące zwieszonych głów podnosi się, po-
zdrawia panoramę Chłodnej i Wolskiej, Hale i Ogród Saski, drapaczach 
chmur na placu Napoleona, basztę Cedergrenu na Zielnej, krzyże kościo-
łów i linie dalekiej Wisły. Z westchnieniem opadają głowy, most getta –
Ponte di Sospiri (Most Westchnień)» – pisał z nutą ironii Jan Mawult […]. 
Makower natomiast nazywał most «urbanistyczną raną na obliczu War-
szawy» i przypominał brutalne realia getta, niepozwalające na chwilowe 
nawet rozmarzenie: «A z góry mostu widok na «aryjską», jakże dla nas 
wolną Warszawę. Ale nie pozwala się nawet na tak drobną przyjemność. 
Policjanci na moście grzecznie, ale stanowczo proszą, aby się nie gapić 
i przechodzić dalej» […]”.

wolności, swobody”, wynikającej z bycia równocześnie poza 
miastem i jak najbardziej w mieście, albo – ani tu ani tam. 

Szukając filozoficznego kontekstu omawianych zagadnień, 
nie można pominąć koncepcji Heideggera, zgodnie z którą 
„bycie człowieka polega na zamieszkiwaniu – że jest poby-
tem Śmiertelnych na Ziemi”21. Zamieszkiwanie tej ziemi to 
otaczanie jej opieką, pozwalanie Ziemi na bycie sobą – owo-
cowanie i kwitnienie, Niebu – na wędrówkę słońca, księżyca 
i gwiazd ich własnymi drogami, Istotom Boskim na objawia-
nie się lub skrywanie. Takie zamieszkiwanie świata przez czło-
wieka ma charakter delikatny i poetycki, a „myślenie należy 
[…] do zamieszkiwania w tym samym sensie, co budowanie, 
tyle że w inny sposób”22. Budowanie to wydobywanie („do-
bywa na jaw” – mówi Heidegger): ratowanie Ziemi, godze-
nie w Niebo, oczekiwanie Istot Boskich, bycie posłusznym 

21 Heidegger 1977: 321.
22 Heidegger 1977: 323.

Ryc. 5.  Nowy Jork – High Line. Tory kolejowe porośnięte roślinnością  
(fot. T. Mąkosza-Klein)

Fig. 5.  New York – High Line. Railway track is overgrown with vegeta-
tion (photo by T. Mąkosza-Klein)

Ryc. 6.  Nowy Jork – High Line. Chodnik z torami kolejowymi  
(fot. K. Gutowska)

Fig. 6.  New York – High Line. Sidewalk with railway track (photo by 
K. Gutowska)
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Istotom Śmiertelnym. To nie 
ujarzmianie, a pokora. „Praw-
dziwe budowle” – zdaniem 
Heideggera – „wtłaczają za-
mieszkiwanie w jego istotę 
i dają jej schronienie”. Budow-
le spajają przestrzeń, tworząc 
miejsca. Ale wydarza się to 
dzięki rozumieniu. Za spra-
wą rzeczy-budowli tworzą się 
miejsca – poprzez budowanie, 
ale dzięki myśleniu. To właśnie 
rozumienie „przybliża” otacza-
jący świat i dzięki niemu wokół 
rzeczy-budowli konstytuują się 
miejsca, kształtuje się okolica. 
Rzecz „oprócz swej fizykal-
ności mieści w sobie również 
najróżniejsze historycznie na-
warstwione znaczenia skumu-
lowane w tradycji. Rzecz jest pełna znaczeń i treści […]”23. 

W tej perspektywie myślowej historyczny wiadukt High 
Line to zatem szczególne miejsce nowojorskiego Manhatta-
nu. Czy skupia on także ten obszar Manhattanu, przez który 
i nad którym przebiega, w okolicę? Potrzeba trochę czasu 
i obserwacji procesów, które tam zachodzą, by stwierdzić, na 
ile obecna postać High Line wpływa na otoczenie i jak jest 
przez nie interpretowana. 

Jednak – a tak proponuje rozumieć pojęcie „metafizycz-
ności” Władysław Stróżewski – metafizyczność to „różnego 
rodzaju przekroczenie” sytuacji wyjściowej (np. poza nią czy 
ponad nią) w kierunku tego, co duchowe”24. Być może mamy 
w tym przypadku do czynienia z jakimś krokiem ku przestrze-
ni bardziej swobodnej, bogatszej w znaczenia, bardziej inspi-
rującej, „zamieszkałej” (w sensie Heideggerowskim). 

Na ten szczególny efekt złożyły się zarówno sposób zacho-
wania (koncepcja rewitalizacji) obiektu wyjściowego, jakim 
był wiadukt High Line, jak i jego cechy. Specyficzny dla tego 
zabytku techniki jest jego duży potencjał wyobraźniowy, 
dzięki któremu wywołuje zachwyt i entuzjazm. Wytwarza 
on też rozpoznawalną i czytelną przestrzeń, z łatwością wy-
odrębniając ją z otoczenia, organizując w uporządkowaną 
całość bez jej przesadnego i zarazem powierzchownego es-
tetyzowania.

Przykład ten, niebędący odosobnionym – zarówno w No-
wym Jorku25, jak i innych miastach, nie tylko w Stanach Zjed-
noczonych – skłania do niezbyt optymistycznych refleksji na 
temat podejścia do podobnych poprzemysłowych miejsc 
i potechnicznych obiektów w naszym kraju. Choć świado-
mość ich znaczenia i ich wartości wzrasta, nieczęsto się 

23 Buczyńska-Garewicz 2006: 154.
24 Stróżewski 2002: 118. 
25 Np. w ciągnącym się wzdłuż rzeki Riverside Park odrestaurowano suw-

nice pomostowe, niegdyś służące do przenoszenia wagonów na barki – 
gigantyczne konstrukcje, których funkcją dziś jest już tylko kadrowanie 
nadrzecznych widoków oraz przypominanie o istotnej roli rzeki jako środ-
ka transportu we wcześniejszym systemie gospodarki. 

zdarza, iż wykorzystana bywa ich specyficzna uroda i urok, 
odmienne od najczęściej promowanych projektów nowej or-
ganizacji obszarów zaniedbanej, nieużytkowanej przestrzeni 
publicznej. Wymienię tu dwa przykłady. Przeobrażenia okolic 
warszawskiego Portu Praskiego, warszawskich nadwiślanych 
mostów, czy tras spacerowych nad rzeką, pozytywnie skądi-
nąd oceniane, doprowadziły do likwidacji wielu istniejących 
do niedawna pozostałości różnych urządzeń technicznych 
portu rzecznego. Podobnie dzieje się z obszarem o charak-
terze enklawy już nieużywanej zabudowy okołokolejowej. 
Rozciągał się na zachód od ulicy Odrowąża i Wysockiego na 
warszawskim Bródnie, nieźle do niedawna zachowany, w za-
sadzie odizolowany od rozbudowującej się rozległej dzielni-
cy mieszkaniowej. Parowozownie, nastawnie, słupy i trakcje, 
nasypy ze śladami biegnących po nich torów, budynki biu-
rowe, warsztatowe i mieszkalne z czerwonej cegły, wagony 
użytkowane jako garaże, płotki z podkładów kolejowych czy 
maszyny ustawiane już wyłącznie w charakterze pomników 
stopniowo znikają bez śladu i bez jakiegokolwiek pomysłu 
na utrwalenie specyficznego nastroju tego zdumiewają-
cego w mieście rejonu, niezauważalnego i nieistniejącego 
z perspektywy nawet pobliskich mieszkańców. Jest prawdo-
podobne, że wkrótce przekształcą się całkowicie w nowo-
czesny, mieszkaniowo-rekreacyjny kompleks, w którym nie 
da się już dostrzec żadnych śladów poprzedniej formy tego 
miejsca. Już te dwa przykłady pokazują, że warto zawczasu 
przyglądać się różnym rozwiązaniom podobnych sytuacji 
oraz zawczasu opisywać, dokumentować i chronić to, co 
mogłoby być przydatne, co nadałoby się do wykorzystania 
w nowym życiu tych miejsc. 

Ryc. 7. Nowy Jork – High Line. Rewersy budynków wzdłuż trasy („inny obraz miasta”) (fot. L. Wasiek-Ekiert)
Fig. 7.  New York – High Line. Reverse of buildings along the route („another picture of the city”) (photo by 

L. Wasiek-Ekiert)
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The article is devoted to the example of the revitalisation of 
the High Line in New York Manhattan – the famous histori-
cal railway line abandoned in 1980, running overpass at the 
heights of the third floor of buildings (about 10 meters above 
the ground). The viaduct has been saved from demolition 
thanks to an initiative of a small group of enthusiasts. The New 
York project, compared to other projects of revitalisation of 

the rail heritage, seemed at first very extravagant and unrealis-
tic, but it ended with a significant success. The article contains 
conclusions and observations on the course of the process of 
preparing this project and its implementation, as well as a few 
philosophical reflections, especially of aesthetic nature.

Translated by Zbigniew Kobyliński

Krystyna Gutowska

Poetic and metaphysical aspects of revitalisation of the High Line rail viaduct in New York

Summary
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