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Zacznę od konstatacji bardziej ogólnej natury, przywołując słowa Ernsta Cas-
sirera: „Człowiek żył w obiektywnym świecie na długo przedtem, zanim za-
czął żyć w świecie nauki. Nawet wtedy, kiedy nie znał jeszcze nauki, jego 
doświadczenie nie było po prostu amorfi czną mnogością doznań zmysłowych. 
Było to doświadczenie zorganizowane i sformułowane. Posiadało określoną 
strukturę”1. W świecie społecznym fundamentem był sens ustanawiany przez 
dyspozycje i zasady łączące praxis z mentalite, racjonalność z transcendencją 
w ramach formatującej dialektyki i konstrukcji binarnych wspartych ambiwa-
lencyjną mediacyjnością2, a wszystko w kontekście użyteczności i uczestnicze-
nia determinowanych współistnieniem, empatią, imperatywem naturalności, 
analogii, przystawania – wiodącymi do harmonii. Egzystencja w symbiozie 
i uporządkowaniu respektującym dyrektywy obowiązującej aksjologii nie 
wymagała supozycji i logiki nauki. Ludzie zawsze chcieli żyć w rzeczywi-
stości zrozumiałej, identyfi kowalnej, dającej się wytłumaczyć, co nie znaczy 
sprawiedliwej, dobrej, dostępnej, nawet jeśli założymy kulturową zmienność 
konotacji i treści tych pojęć. Ukształtowane rytuały społeczne, etykieta, prze-
strzegane dobre obyczaje, presja tabu, gwarantowały utrzymanie w ryzach nie 
tylko strukturalnie komplikującego się społeczeństwa, lecz także jego kulturo-
wych reprezentacji i ekstensji3. Idea performatywności tych zjawisk, pomimo 
ich zmienności w historii kultury wskazuje, że stoją za nimi kody, w jakiejś 
mierze obligatoryjne dla wszystkich depozytariuszy kultury, czyniące świat 

1 E. Cassirer, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971, s. 332.
2 Por. np. P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków 2008, s. 60 i nast., 

P. Camporesi, Laboratoria zmysłów, przeł. J. Ugniewska, Gdańsk 2005, s. 218 i nast.
3 Tabu, etykieta, dobre obyczaje, red. P. Kowalski, Wrocław 2009.

W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu. 
O pewnych faktach społeczno-kulturowych 

z europejskiej historii, antropologicznych 
konstatacjach oraz impresjach z kultury lokalnej 

dużego, polskiego miasta, 
czyli o kodach niezsynchronizowanych

Krystyna Piątkowska



90

rozpoznawalnym, tworzące fundujące matryce dla migotliwej, zawsze niejed-
noznacznej, dynamicznie i bywa paradoksalnie przekształcającej się rzeczy-
wistości. Refl eksja epistemologiczna odniosłaby je do komunikatów i formuł, 
za pomocą których je odczytujemy, odróżnialnych od tekstów, czyli uporząd-
kowanych sekwencji znakowych i systemów semiotycznych. Dekodując, 
wychwytujemy cechy dystynktywne z natłoku rozpoznawalnych informacji, 
ale również poddajemy się swoistemu dyktatowi dozwolonych możliwości 
kombinacyjnych i selekcyjnych. Możemy przyjąć, iż kod stanowi konstrukt 
aprobowany społecznie, w którym powstają szczeliny powodowane indywi-
dualnymi kreacjami realnych person. Na poziomie ontologicznym zjawiska 
kulturowe powoływane są za pomocą wielu systemów, dlatego do ich zrozu-
mienia w każdym aspekcie wykorzystuje się zazwyczaj wiele kodów – uhie-
rarchizowanych, determinowanych przez sytuacje komunikacyjne4. 

Kiedy śledzimy pewne fakty społeczno-kulturowe na przestrzeni dziejów, 
wydaje się, że pomimo ich wielopoziomowości, posiadają one pewną wła-
ściwość – zsynchronizowanie kodów. Teksty władzy, religii, zbrodni bądź 
naruszania prawa, wiedzy, rodziny, obyczaju, przestrzeni, mody, sztuki są ge-
nerowane i odkodowywane w sposób niebudzący wątpliwości. Jeśli takowe 
powstają, o czym za chwilę, zwiastują z reguły dekonstrukcję systemu. Przyj-
rzyjmy się na kilku przykładach, jak to funkcjonowało:

1. Egzemplifi kacja pierwsza – świat starożytny. „Na otwartej przestrzeni 
agory Ateńczycy zajmowali się najpoważniejszą sprawą polityczną: ostra-
cyzmem, czyli sądem skazującym na wygnanie z miasta. […] Perspektywa 
ostracyzmu, […] otwierała zgoła nieograniczone możliwości negocjacji, 
chytrych plotek, szeptanej propagandy, strategicznych kolacyjek – politycz-
ne fale, nieustannie omywające agorę, przynosiły, jak to fale, najróżniejsze 
śmieci. Jeśli na powtórnym zgromadzeniu ktoś otrzymał ponad sześć ty-
sięcy głosów, następnych dziesięć lat spędzał na wygnaniu. Zachowaniem 
ludzi na agorze rządził orthos. Każdy obywatel starał się chodzić dziarskim 
krokiem i tak prędko, jak tylko zdołał, przedzierał się przez skłębiony tłum; 
kiedy zaś stał nieruchomo, patrzył obcym prosto w oczy. Takimi ruchami, 
postawą, językiem gestów pragnął dać do zrozumienia, że całkowicie panuje 
nad sobą. Jak stwierdził historyk sztuki Johann Winckelmann, grupa takich 
ciał na agorze tworzyła swoisty żywy obraz cielesnego ładu pośród roz-
maitości. Co się dzieje, kiedy na jednym obszarze stłoczy się sześć tysięcy 

4 Por. s. Żółkiewski, Przedmowa, [w:] Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M.R. 
Mayenowa, Warszawa 1975, s. 29–30.
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ciał? […] Jak wiemy, starożytni Ateńczycy zdawali sobie sprawę, że sze-
ściotysięczna rzesza ludzi na agorze nie może działać sprawnie, próbowali 
więc rozwiązać tę trudność za pomocą specjalnych budynków. […] Wiemy 
także, że – zdaniem późniejszych starożytnych obserwatorów – rozmaitość 
agory zakłócała polityczną etykietę oraz powagę. Przykładowo, Arystoteles 
w Polityce zalecał: «Plac targowy powinien być oddzielony od tamtego 
[rynku] i gdzie indziej się znajdować». Arystoteles nie był wrogiem rozma-
itości. Również w Polityce pisał: «miasto składa się z ludzi różnego rodzaju; 
ludzie podobni nie mogą stworzyć miasta». […] Inni późniejsi komentato-
rzy podobnie żądali utrzymania «majestatu prawa» w odrębnej przestrzeni, 
odwołując się do pojęcia orthos: należy oglądać sędziów w całym ich do-
stojeństwie, dostojeństwo ma się rzucać w oczy, a nie ginąć w ścisku. Co 
najważniejsze, wiemy, że skoro porządek na agorze narzucało zachowanie 
się ciał, samo to zachowanie nie mogło przeciwdziałać skutkom wszech-
obecnego ludzkiego głosu. W skłębionym tłumie, gdy ciała przemieszczały 
się od grupy do grupy, dało się słyszeć jedynie strzępy rozmów, stale coś 
rozpraszało, odwracało uwagę. Z myślą o trwalszym, nie tak przelotnym 
kontakcie z językiem, Ateńczycy wznieśli budynek rady – buleuterion, po 
zachodniej stronie agory […] Zasiadali tam członkowie rady, przysłuchi-
wali się mówcy, który stał u podnóża. Dzięki tak zaplanowanej przestrzeni 
mówcę widzieli wszyscy słuchacze, którzy widzieli się też nawzajem. Tutaj 
kontaktu mówcy z audytorium nie zakłócała ruchoma fala ciał”5. 

Zatem przez system języka naturalnego, kodowano organizację przestrze-
ni, a znaki przestrzeni stanowiły kod dla formuł posługiwania się ciałem

2. Egzemplifi kacja druga – świat baroku. „Gdy Ludwik XIV wstąpił na 
dwór Burbonów, ceremoniał dworski skomplikował się jeszcze bardziej, 
nadano mu formy wypracowane i precyzyjne. Król uważał się za słońce, 
wokół którego obracać się miał świat; przystosował więc hiszpańską ety-
kietę do swych upodobań. Pozostała ona nie mniej surowa, ale zmieniła 
swój charakter tak, jak gdyby ucisk twardego, hiszpańskiego kołnierza 
zamieniono na dotyk delikatnej, francuskiej koronki. Cofnijmy się o trzy 
wieki i przyjrzyjmy się obrządkowi w królewskiej sypialni. Jest właśnie 
czas, w którym Ludwik XIV budzi się zwykle ze snu, czas Levee du Roi. 
Wszyscy gentelmani, którym przysługuje prawo obecności w chwili, 

5 R. Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, przeł. M. Koni-
kowska, Gdańsk 1996, s. 45–46. W tekście cytowanym znajdowały się przypisy, które 
pominęłam, prezentując tę egzemplifi kację.
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w której król się budzi i ubiera, są kolejno wprowadzani do królewskiej 
sypialni. Wchodzą książęta krwi, główny szambelan, garderobiany królew-
ski i czterech podszambelanów. Uroczysty akt może się teraz rozpocząć. 
Król wychodzi ze swego łoża; […] Po krótkiej modlitwie następują ablucje, 
zwykle raczej symboliczne. Główny lokaj skrapia królewskie ręce jedy-
nie kilkoma kroplami perfum. Pierwszy szambelan wsuwa ranne pantofl e 
na królewskie nogi i podaje szlafrok głównemu szambelanowi, który za-
kłada go królowi na ramiona. Jego Majestat siada teraz w fotelu, a fryzjer 
zdejmuje mu szlafmycę i czesze włosy – podczas tej czynności szambelan 
trzyma lustro. […] Kolejność tych porannych czynności ułożona została 
przez samego króla i nigdy jej nie zmieniono – aż do siedemdziesiątego 
siódmego roku życia króla zawsze pierwszy szambelan nakładał mu ranne 
pantofl e, a główny szambelan pomagał mu wkładać szlafrok. Propozycja, 
by jeden dworzanin zamienił się zadaniem z drugim, w ogóle jakakolwiek 
sugestia zmiany porannej procedury uważana byłaby niemal za rewolucyjny 
zamach. Teraz następowała druga część królewskiego wstawania. Otwierały 
się nagle rozsuwane drzwi, by wpuścić wysokie osobistości – wchodzili 
książęta, ambasadorowie obcych mocarstw, ambasadorowie, marszałkowie 
i ministrowie Francji, najwyżsi sędziowie i najznakomitsi dygnitarze dwor-
scy. […] Pierwszą scenę można by zatytułować – zdejmowanie szlafroka. 
Uczestniczył w niej garderobiany królewski stojący po jednej stronie króla, 
i pierwszy lokaj, pomagający królowi z drugiego boku. Gdy król zmieniał 
koszule, ceremonia była jeszcze bardziej okazała. Specjalny dworzanin wrę-
czał koszulę pierwszemu szambelanowi, który z kolei podawał ją księciu 
Orleanu, drugiemu rangą po królu. Król przy pomocy dwóch szambelanów 
zdejmował nocną koszulę i zakładał tę, którą wręczał mu książę Orleanu. 
Wyznaczeni dygnitarze dworscy występowali teraz w określonej kolejno-
ści i nakładali mu buty, zapinali klamerki i przypinali wstążki orderów. 
Garderobianemu królewskiemu, którym był zwykle jeden z najznakomit-
szych książąt, przysługiwał honor trzymania niepotrzebnego już wczoraj-
szego garnituru króla, wówczas, gdy władca opróżniał zawartość kieszeni, 
by przenieść ją do nowego ubrania. […] Ta scena powtarzała się każdego 
ranka, potem król opuszczał sypialnię, a za nim kroczyli dworzanie. […] 
Łóżko królewskie też było obiektem czci. Każdy, kto przechodził przez 
sypialnię, musiał wykazać swój respekt, składając ukłon przed łożem. […] 
Gdy wreszcie król udawał się wieczorem na spoczynek, odbywało się nowe 
przedstawienie. […] Wieczorem jednak czekało króla dokładniejsze mycie. 
Podawano mu na złotej tacy ręcznik, który z jednego końca był mokry. Król 
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przemywał twarz i ręce mokrą częścią ręcznika i wycierał suchą. Na tym 
ablucje się kończyły. Prawo podawania ręcznika uważane było za ogrom-
ny przywilej i przyznawano je tylko książętom z królewskiej rodziny. […] 
Skomplikowany rytuał sprawiał, że na dworze niezbędna była ogromna 
liczba służby”6.

3. I kontynuacja opowieści jako egzemplifi kacja trzecia. „Dam dworu fran-
cuskiego nie można było oskarżać o nadmierne wymagania w dziedzinie 
czystości. Gdy dwór w okresie letnim przenosił się do rezydencji wiejskiej, 
używanie wody do mycia uważano za marnotrawstwo, gdyż nie było tam 
żadnego systemu wodociągowego. Setki ludzi zaopatrywanych było w wodę 
przez jednego nosiwodę, który musiał przecież także dbać o potrzeby kuch-
ni. Dla zabicia jeszcze bardziej odpychających i przenikliwych zapachów, 
którymi przesiąkały wszystkie królewskie twierdze i pałace, nie wystar-
czyłoby olejku różanego całego Wschodu. Budowniczowie wspaniałych 
[…] pałaców przeznaczali wiele miejsca na przestronne westybule i pasaże, 
stawali się jednak o wiele oszczędniejsi, gdy chodziło o pewne, znacznie 
skromniej dekorowane przybytki. Dlatego też ponad tysiąc osób na dworze 
kierować się musiało zasadą, iż siła wyższa usprawiedliwia wszystko wów-
czas, gdy o inne usprawiedliwienie niełatwo. Liczne ślady tego zwycięstwa 
wyższej siły znaleźć można było w każdym ciemniejszym zakątku pałaców, 
w korytarzach, na podwórzach, w ogrodach i parkach”7. 

Najbardziej charakterystycznym zapachem panującym w tych obiektach 
był przeto odór dołu kloacznego. Elementem komponującym się w ramach 
tego kontekstu wydaje się drobny przedmiot – skrobaczka, grattoir, czyli 
wygięty grzebień sporządzony ze złota lub kości słoniowej, przymocowa-
ny do długiej rączki, służący swoim właścicielom do drapania skóry głowy 
wewnątrz fryzury. Przepisy etykiety dworskiej pozwalały na swobodne uży-
wanie tego instrumentu, co nikogo nie dziwiło, zważywszy na to, iż w salach 
i komnatach dekorowanych złoconymi boazeriami, o ścianach obitych dro-
gimi tkaninami z draperiami, obwieszonych wielkimi obrazami, jak i w stro-
jach codziennych i okazjonalnych doborowego towarzystwa, panoszyły się 
chmary insektów, ze szczególnym uwzględnieniem pluskiew i wszy. 

6 I. Rath-Vegh, Historia ludzkiego szaleństwa, przeł. z ang. R. Bańkowicz, Warszawa 
1973, s. 218–223.

7 Ibidem, s. 238–239.
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To tło pragmatyki codzienności w niczym nie naruszało statusów, rang i dys-
tynkcji. Za pomocą systemu znaków języka wizualnego, kodowano w zacho-
waniach, gestach i rytuałach znaczenie władzy, za pomocą znaków władzy 
– statusy majestatu i pozycji, ustanawiające zależności społeczne.

Wydaje się, że systemy znakowe były integralne i współobecne, a przez 
swoje uhierarchizowanie i naturalne istnienie, nie wywoływały dylematów 
i zakłóceń w porządku świata. Jednak właściwością kultury jest nieustanna 
transformacja, w której – idąc tropem myśli Norberta Eliasa – procesowi 
ewolucji społecznej, towarzyszyła ewolucja psychiczna. Przesuwał się próg 
wrażliwości, racjonalizowano przesłanki służące argumentacji, tworzono stan-
dardy właściwe cywilizowanym ludziom. Czynności przykre, niemiłe widoki, 
okropne procedury, kaleczące narzędzia, cuchnące fakty, wstydliwą niewiedzę 
zaczęto przenosić za kulisy życia codziennego8. Być może stanowi to jedną 
z przyczyn powolnego procesu desynchronizacji kodów, co – prawdę powie-
dziawszy – zaczęło zakorzeniać się w świadomości kolejnych pokoleń, z peł-
ną premedytacją wykorzystujących możliwości tkwiące w tej, jakby inercją 
ustanawianej, strategii. 

4. Kolejną egzemplifi kacją, tym razem ze świata oświecenia, będzie zatem 
Wielki Tydzień w stolicy Francji w 1776 r., czasie libertyńskich demonstra-
cji swawolnych, pikantnych i skandalicznych. Cytuję za Jerzym Łojkiem: 
„Ksiądz arcybiskup Paryża, wielce zasmucony faktem, że przedstawienia te-
atralne trwają normalnie aż do końca, mimo nabożeństw jubileuszowych, miał 
nadzieję, że uda mu się przynajmniej przerwać promenady w Long- Champs, 
tak chętnie praktykowane w Wielkim Tygodniu, jako bezbożne i nieprzystoj-
ne ze względu na udział w nich najelegantszych dziewcząt stolicy i uroczych 
libertynów z dworu i miasta. Proponował nawet ministerium, aby zamknąć 
w ciągu tych świętych dni bramy Lasku Bulońskiego; nie wydaje się jednak, 
aby mógł to osiągnąć, więc to występne widowisko będzie trwać nadal z naj-
większą pompą i szaleństwem […] A jak wyglądały w tych czasach paryskie 
obchody święta Bożego Ciała? Mieszczanie dekorowali chętnie okna, bal-
kony i fasady domów wzdłuż ulic, którymi kroczyć miała procesja. Ale jak 
dekorowali! […] dekoracje wzdłuż ulic, którymi niesiony jest Najświętszy 
Sakrament, przedstawiają obraz bezwstydnych miłości mitologicznych bo-
gów i bogiń. Jupiter porywa Ganimeda i pieści Junonę; Bacchus upaja się na 
piersi Erygony; Salmacis ściska w stęsknionych ramionach opierającego się 

8 Por. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, przeł. T. Zabłudowski, War-
szawa 1980, s. 163–165.
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młodego człowieka; Apollo ściga Dafne; Wenus uśmiecha się do Adonisa. 
Oto wizerunki, które pobożni rozkładają, aby uczcić największą świętość. 
Metamorfozy Owidiusza prezentują się przed oczyma kapłanów odprawia-
jących ofi arę […] Malarstwo i grafi ka XVIII wieku wykorzystywały chętnie 
motywy antyczne, a ówczesne ujęcia tematów mitologicznych były nieraz ar-
cyśmiałe. Aby jednak dekorować tymi dziełami ołtarze w dniu Bożego Ciała, 
na to trzeba było zupełnego już oderwania społecznej mentalności od istoty 
religijnego kultu”9.

Trzeba też pewnie było dezintegracji systemów, języków i kodów, tłumienia 
popędów i standaryzacji dobrych manier, wynikających z doświadczenia po-
tocznego i refl eksji nad własną kondycją persony uwikłanej w napięte relacje 
społeczne, generujące poczucie wstydu i zakłopotania. W konotacjach pojęć 
i generalizacjach językowych zaczyna się oddzielać prostacką wulgarność od 
fi nezji wyrafi nowania, rozpoznawać smród niemytego ciała, który przestaje być 
wonią ludzi w grupie wzajemnie się aprobujących10. Kody przyklejają się do 
wewnętrznych dyskursów, a rzeczywistość staje się rozpoznawalna na niekom-
patybilnych płaszczyznach autonomicznych języków. Przypominam – nie ma 
jeszcze antropologii kulturowej, brakuje konstatacji naukowych zwróconych 
ku kwestiom teoretycznym, nie ma jeszcze pytań o zasady tworzenia tekstów, 
parafrazując Geertza, ale już symbioza, harmonia, prostota zaczynają znikać11.

Jeśli fi kcja literacka jest w stanie rozpoznać przekształcenia paradygmatu 
modelu rzeczywistości, to narracją genialną w swojej intuicji staje się osła-
wione Pachnidło Patricka Süskinda. Jego bohater – Jan Baptysta Grenouille – 
przychodzi na świat właśnie w XVIII-wiecznym Paryżu, którego właściwości 
charakteryzuje autor przez system olfaktoryczny, tworząc zadziwiający pejzaż 
miejsca: „W epoce, o której mowa, miasta wypełniał wprost niewyobrażal-
ny dla nas, ludzi nowoczesnych, smród. Ulice śmierdziały łajnem, podwórza 
śmierdziały uryną, klatki schodowe śmierdziały przegniłym drewnem i odcho-
dami szczurów, kuchnie – skisłą kapustą i baranim łojem; w niewietrzonych 
izbach śmierdziało zastarzałym kurzem, w sypialniach – nieświeżymi prze-
ścieradłami, zawilgłymi pierzynami i ostrym, słodkawym odorem nocników. 
Z kominów buchał smród siarki, z garbarni smród żrących ługów, z rzeźni 

9 J. Łojek, Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII 
wieku, Lublin 1975, s. 19–20.

10 Por. N. Elias, op. cit., s. 423–461.
11 Por. C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, 

przeł. D. Wolska, Kraków 2005, s. 41.
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smród zakrzepłej krwi. Ludzie śmierdzieli potem i niepraną garderobą; z ust 
cuchnęło im zepsutymi zębami, z żołądków odbijało im się cebulą, a ich ciała, 
jeżeli nie były już całkiem młodzieńcze, wydzielały woń starego sera, skwa-
śniałego mleka i obrzękłych, zrakowaciałych tkanek. Śmierdziało od rzeki, 
śmierdziało na placach, śmierdziało w kościołach, śmierdziało pod mostami 
i w pałacach. Chłop śmierdział tak samo jak kapłan, czeladnik tak samo jak 
majstrowa, śmierdziała cała szlachta, ba – nawet król śmierdział, śmierdział 
jak drapieżne zwierzę, a królowa śmierdziała jak stara koza, latem i zimą. 
[…] nie było takiego przejawu kiełkującego albo ginącego życia, któremu 
by nie towarzyszył smród”12. Sam Grenouille, nie wydając żadnego zapachu, 
ma podstawową cechę ludzi wybranych, naznaczonych sacrum – czystość. 
Jednocześnie, ponieważ nie śmierdzi jak człowiek, naturalnie nie może być 
człowiekiem. Rozszerzając kontekst refl eksji – ludzie Oświecenia, rozpoznają-
cy wonie i posiadający świadomość integralności zapachów z językiem i obra-
zem, w opisach i materialnych reprezentacjach swojego świata zaczynają kod 
woni ignorować. Zapach nie dlatego wydaje się przezroczysty, bo po prostu 
jest, ale dlatego, że jego symboliczne unicestwienie, wyeliminowanie z tekstu 
zintegrowanego, daje komfort bycia człowiekiem szczególnym, wybranym, 
przynależnym do elitarnej grupy społecznej.

Zauważmy, że w etnologii XIX w. kontekst języków i kodów innych niż 
język naturalny i wizualność praktycznie nie istnieje w refl eksji fi lozofi cznej 
i naukowej. O ile w kulturze codzienności zapach określa przestrzeń, przeni-
kając bariery fi zyczne i symboliczne, o tyle człowiek coraz bardziej kamufl uje 
swoją prawdziwą woń. Sztuki wizualne nie widzą potrzeby parafrazowania 
emocjonalności kodów zapachowych, natomiast literatura wskazuje na detale 
i znaki, które realnie pachnąc, ustanawiają szczególny kontekst symboliczny 
i psychologiczny. Pachnie absynt, pachnie tytoń, przede wszystkim cygara, 
pachną róże, pachnie ocean, pachną włosy kobiety. Cuchnie wojna, ale rany 
bohaterów z pól bitewnych tylko jakoś wyglądają.

Dalsza ewolucja etnologii/antropologii opierała się w gruncie rzeczy na 
dwóch fundamentalnych systemach językowych – języku naturalnym oraz 
wizualnym, przy czym uznano, że formy wizualne są tak samo jak słowa 
zdolne do artykulacji. Różnica polegała na tym, iż znaczenie w symbolice 
niedyskursywnej miało być udostępnione bez pokonywania kolejnych kro-
ków w świadomości myślowej. Zatem najbardziej bliskim symbolem niedy-
skursywnym staje się obraz, którego wielorakość elementów nie pozwala się 

12 P. Suskind, Pachnidło. Historia pewnego mordercy, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 
2006, s. 5–6. 
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wyrazić językowo. Abstrahując od rozmaitych szkół, trendów i mód etnolo-
gicznych, wielości teorii, sensów i interpretacji, poza kwestie opowieści i wi-
dzenia nauka nie wychodziła. Co się zmieniło w dobie kryzysu wartości, który 
ponoć dotknął wszystkich stref kultury, począwszy od sztuki, która wkraczając 
w sferę rzeczywistości, w procesie zwrotnym zaanektowała codzienność przez 
ukazywanie w przestrzeni sztuki jej obiektów substancjalnych; poprzez moral-
ność, w której dominuje adiaforyzacja oraz ikonosfera wypełniona obrazami 
kreowanymi przez świat rozrywki, zabawy, ekscytująco atrakcyjny wizualnie; 
kończąc na duchowości i wynikającym z niej kryzysie religii, neutralizacji 
etyki oraz unieważnieniu metafi zyki? Otóż doszedł po prostu nowy element, 
którego obecność zaczyna się liczyć we wszelkich rozważaniach i konstata-
cjach na temat codzienności. Doszła świadomość traumatycznej i opresyjnej 
obecności zapachów, może w mniejszym stopniu kolorów i dźwięków. Pocią-
gnęło to za sobą konieczność transformacji na poziomie opisu rzeczywistości; 
innymi słowy współczesny świat zmedializowany prowokuje antropologów 
do propagowania badań wieloaspektowych. Oczywiście w dalszym ciągu 
istotną rolę w nich odgrywa antropologia wizualna. Krytycy tej użytkowej 
subdyscypliny antropologii (a może dyscypliny autonomicznej) zarzucają jej 
raczej kiepskie relacje z antropologią ogólną, sugerując, iż ignoruje ona pewne 
konteksty współczesnej kultury – jej deterytorializację, policentryzm struktury 
sieci społecznych, decentralizację społeczności czy grę konwencjami. A jednak 
rezultaty badawcze nawet prostych procedur antropologii wizualnej wskazu-
ją na ogromną intensywność pewnych fenomenów wyartykułowanych przez 
znakomitych antropologów „standardowych”. 

„Środowiskiem naturalnym” tej antropologii staje się miasto – zatem zjawi-
sko wielorakie oraz różnorodne. Parafrazując refl eksję Ulfa Hannerza, można 
stwierdzić, że jest ono w swojej istocie nieokreślone, permanentnie niedo-
kończone, a vista in statu nascendi, nieuchwytnie fenomenalne, ale zarazem 
każdorazowo podsuwające nowe sensy. Jego przestrzeń, wykreowana przez 
ludzką działalność, staje się ustrukturowana w granicach centrum, przedmieść, 
miejsc stygmatyzowanych, miejsc pustych, niepięknych i specjalnych, które 
się ignoruje bądź w których się nie bywa. Zatem zawsze uformowanych przez 
partykularną aksjologię13. Oczywiście w szczególnych momentach swojej eg-
zystencji każde miasto odzwierciedlało pewne idee i koncepcje urbanistów. 
Zygmunt Bauman, analizując książkę Richarda Sennetta The Conscience of the 
Eye (Sumienie oka), podaje, iż najbardziej utopijną koncepcją geometrycznego 

13 Por. np. U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, przeł. 
E. Klekot, Kraków 2006, s. 77 i nast.

W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu



98

porządku przestrzeni miejskiej była „krata” – struktura złożona z ulic przecina-
jących się pod kątem prostym. Miała ona wyrażać ideę ładu i nakładać matrycę 
jednorodnego środowiska na wymykający się rozumowi oraz dyrektywom ży-
wioł. Konkluduje autor, że „krata nie uczyniła przestrzeni miejskiej jednorod-
ną, przejrzystą i gościnną. Stała się krata z miejsca macierzą nowej różnorod-
ności; kanwą, na jakiej pstra, a nadspodziewanie krnąbrna zbiorowość miejska 
haftowała z zapałem własne, przez nikogo niezaplanowane wzory”14. 

Miastem ufundowanym na geometrycznej prostocie kraty jest Łódź, miasto 
fabrykanckie i robotnicze, historycznie wielokulturowe, wręcz kosmopolitycz-
ne, ale i zaściankowe, swoiście autystyczne, ksenofobiczne. Miejsce kreacji 
sztuki fi lmowej, rozrywki i znacząco akademickie. Miasto o tożsamości unie-
ważnionej symbolicznie (robotniczo-kobiecej), ale z ostro zarysowaną struk-
turą przestrzenną z aksjologicznie waloryzowanymi fragmentami terytoriów, 
przede wszystkim centrum. Zdaniem Marca Auge’a, „centrum miasta jest 
w istocie miejscem żywym”15. Opisując miasta i miasteczka francuskie, zwra-
ca uwagę na fakt, że to w centrum skupiają się kawiarnie, hotele, sklepy, ważne 
świątynie, odbywają się handlowe rytuały i konsumpcyjne ekscesy. Jego kon-
cepcja miejsca w wersji porządku decydującego o rozmieszczeniu elementów 
w stosunkach współistnienia, szczególnie w aspekcie centrum miejskiej prze-
strzeni, versus nie-miejsca, jako przestrzeni transferu znaczeń i ruchu, nabiera 
znaczących właściwości wobec obrazów rejestrujących tekst wizualny praxis. 
Ewidentnie brakuje w nim odniesień do obecności pewnych kodów, ustana-
wiających właściwości i jakość codzienności manifestującej się w tej prze-
strzeni. Jeśli niektóre miejsca istnieją wyłącznie poprzez słowa, a słowo może 
stworzyć obraz na poziomie mitycznym, to replikacja wizualna, z perspektywy 
myślenia antropologicznego, może wywoływać uczucie niepokoju, niedosytu, 
braku pełni tekstu. Spróbujmy nałożyć te matryce na łódzki kontekst.

Istnieje piękny blog o Łodzi, Ex navicula navis – Miłośnicy Łodzi, prowa-
dzony przez dwoje pasjonatów – Anię Milczarek i Marcela Piątkowskiego. Ich 
narracje opisowo – wizualnie realizują ideę prezentacji miasta, które uważają 
za wspaniałe. Przyjrzyjmy się fragmentom tekstów. Pierwszy z nich dotyczy 
konkretnej kamienicy przy głównej ulicy Łodzi:

14 Z. Bauman, Wśród nas, nieznajomych – czyli o obcych w (po)nowoczesnym mieście, [w:] 
Pisanie miasta, czytanie miasta, red. A. Zeidler-Janiszewska, Poznań 1997, s. 148–149.

15 M. Auge, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. 
R. Chymkowski, Warszawa 2010, s. 44.
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Zacznijmy naszą włosko-łódzką podróż przy Piotrkowskiej 151. Ta niezbyt 
duża, ale niezwykle charakterystyczna kamienica, która od pierwszego na nią 
spojrzenia przenosi do Włoch, to pałac Gustawa Adolfa Kindermanna (brata 
Juliusza, właściciela pałacu przy Piotrkowskiej 137/139, który również poka-
żemy). Zaprojektowany zapewne przez Franciszka Chełmińskiego, wzniesiony 
został w 1910 roku. Przybrał formę włoskiego renesansu. Fasada pokryta zosta-
ła płytami z piaskowca. W jej środku znajdziemy niesamowity wykusz z arka-
dowymi oknami, zaś ponad nim maluje piękne łuki okno trójdzielne. Z boków 
fasady spoglądają przytulone do pilastrów okna dwudzielne, a wszystkie wraz 
z bramą nakrywają łuki półkoliste. Przywodzi na myśl urzekające, arkadowe 
budynki w Rawennie lub Padwie).

Łódź, ul. Piotrkowska 151, pałac Gustawa Adolfa Kindermanna. Fot. Anna Milczarek (jest 
ona autorką także wszystkich kolejnych zdjęć).

Drugi – pewnego zdarzenia zainicjowanego przez „Gazetę Wyborczą”:

Fotospacer po Piotrkowskiej... odbyliśmy pod osłoną wspaniałych kamienic, 
tajemniczych bram i kolorowych parasoli) Był to ostatni tego lata spacer z cyklu 
„Zawracamy Łodzią na Piotrkowską”, zorganizowany przez Joannę Podolską 
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z „Gazety Wyborczej”. Spotkaliśmy się na Starym Rynku, czyli „u źródeł”, tam 
gdzie rozpoczęła się wspaniała historia pięknego miasta. Przewędrowaliśmy 
zeń na plac Wolności, czyli Nowy Rynek, powstały w 1823 roku jako serce 
osady sukienniczej „Nowe Miasto”, umieszczony na przecięciu ulic Piotrkow-
skiej i Średniej (dziś Legionów), na którym w 1827 roku stanął klasycystyczny 
budynek ratusza. Następnie poszliśmy Piotrkowską, jej najstarszym odcinkiem, 
który początkowo zapełniały domy tkaczy, zaś około połowy XIX wieku zaczę-
to wznosić tam piękne kamienice. Zaglądaliśmy w cudowne, skośne podwórka, 
które mogłyby przemienić się w maleńkie uliczki. Trudno zliczyć wszystkie 
piękne miejsca, jakie naszym oczom się ukazały, lecz pokażemy Wam kilka 
widoków, a do innych z pewnością wrócimy)16. 

Łódź, plac Wolności. Grupa mieszkańców uczestnicząca w „Spacerowniku” z Gazetą Wy-
borczą, przewodniczką po Łodzi była dziennikarka Joanna Podolska. Spacerowicze schodzą 
ze stopni podestu pomnika Tadeusza Kościuszki. Na wprost ulica Piotrkowska. 

16 navicula.bloog.pl
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Co mi umyka, co nie mieści się w tak skonstruowanej replice miasta? Otóż np. 
kontekst olfaktoryczny. Swoją „moc woni” zawdzięczają ulice wieloskładniko-
wości i bogactwu elementów kompozycyjnych. Na początku może to być nuta 
wiatru, podszyta ropno-spalinowo-benzynowym kadzidłem. Zbyt nachalny 
aromat smażeniny i tłustości preparowanych olejów do frytkownic i grillów, 
przez wieloskładnikowe zapachy upiększające i kamufl ujące, emanujące z ciał 
przemieszczających się lub zastygłych w rozmaitych pozach ludzi. Przez tę 
wonną kurtynę smaga nozdrza odór uryny, wypływający ze wszystkich otwo-
rów bram, prowadzących do orbis interior, zamkniętych w studniach kamienic 
podwórek, z zatykającą dech zawilgłą, cuchnącą wonią śmietników, kocich 
odchodów, rozkładających się ludzkich fekaliów i zepsutych resztek żywności. 
Kiedy przechodzi się przez te szczeliny w kamienicach, pojawia się komponent 
kolejny – rozgrzanego kurzu, wirującego w czeluściach klatek schodowych, 
wosku albo stearyny, potu wdzierającego się przez dziesięciolecia w pory ścian 
wewnętrznych, przypadkowych aliansów aromatów kiepsko wietrzonych, pry-
watnych przestrzeni domiciliów. Innymi słowy, mieszanka kakofoniczna, nad 
wyraz zmysłowa, wywołująca uczucia np. odrazy, niepokoju i ulotnych suge-
stii. A na to wszystko się nakłada oklejająca jak wata, wilgotna mgła, smuga 
ludzkich oddechów, parujących niedomytych bądź nadmiernie skropionych 
perfumami ciał, z drobnymi tytoniowymi akcentami, wtrętami dezynfekujących 
chemikaliów z second-handów, delikatne powiewy „odświeżaczy powietrza” 
z bankowych pakamer, chropowatość i dotkliwość rozmaitych odorów. Dopiero 
za tym skondensowanym pejzażem zobaczymy frontony zrewitalizowanych 
kamienic. Można ignorować obraz, stłumić dźwięk, ale nie można unicestwić 
zapachów, które mogą zdekonstruować całościowy tekst przestrzeni miasta.

Nasza antropologiczna intuicja, służąca jako fantastyczne narzędzie do pe-
netracji codzienności, nie może mieć ani preferencji, ani uprzedzeń. Hiperno-
woczesny świat nieustannie dekonstruuje porządek, tworzy subprzestrzenie 
zależne od pory doby – miasto dnia i miasto nocy, montuje z nieprzystających 
sensów fragmenty nie do końca rozpoznanych terytoriów.

Jeśli antropolog i jego goście przywdzieją maski fl aneurów i jeśli w swojej 
wędrówce po mieście stworzą kolaż opinii podpatrywanych mieszkańców, za-
chwyconych wielbicieli i – jak mówi, cokolwiek złośliwie, Ernest Gellner, wy-
powiedzi „badaczy komentujących swoje własne poznawcze męki”17, jaką re-
plikę miasta stworzą, jaki tekst sformatują? Spróbujmy więc skorzystać z może 
ciut ironicznej sugestii heteroglosji, „utopii autorstwa w liczbie mnogiej, która 

17 E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowalczuk, Warszawa 1997, 
s. 42.
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przyznaje współpracownikom nie tyle status wyrazicieli niezależnych opinii, 
ile samych pisarzy”18.

Pospacerujmy zatem po Łodzi w towarzystwie autorów blogu Navicula, 
fotografki Anny Milczarek (autorki wszystkich zdjęć) i komentatora Marce-
la Piątkowskiego (fi lologa klasycznego), mieszkańców Łodzi, przyjezdnych 
i przypadkowych wędrowców oraz antropologa z cenzusem, czyli autorki 
artykułu o „Kodach niezsynchronizowanych”. Zaczynamy w centrum Łodzi 
o zmroku. Sercem centrum jest ulica Piotrkowska.

Ulica Piotrkowska przy Tuwima

Główna ulica Łodzi nocą nie śpi. Niezliczone puby, restauracje, kawiarnie 
i dyskoteki zapełniają się często do ostatnich miejsc, a dookoła unosi się wrza-
wa ludzkich głosów i śmiechów. Rozbawieni ludzie dzielą się najświeższymi 
wieściami z przyjaciółmi, przechodzą z jednego pubu do innego, tańczą przy 
głośnych dźwiękach muzyki, a czasem przystają, zatapiając wzrok w eklek-
tycznej i secesyjnej architekturze. Piękne kamienice, przez których misterne 

18 Ibidem, s. 43.
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detale w dzień przesączają się promienie słońca, w nocy zalewa srebrzysta 
poświata latarni, malując je na barwę lodu. Przed naszymi oczami prezentuje 
się podupadła raczej restauracja Esplanada, a obok niej brama do najbardziej 
„kultowego” miejsca w Łodzi, pubu Łódź Kaliska. Wiek imprezowiczów 
coraz bardziej się obniża; miasto nocy staje się przestrzenią społecznej paj-
dokracji. A gdzie ukryli się artyści, intelektualiści, biznesmeni z ambicjami? 
W kodzie kolorystycznym dominuje czerń – czarne nadaje powagi, nobilituje, 
dodaje lat ☺. W kodzie zapachowym błąkają się nuty „ziół” i tytoniu. Wyci-
szone brzmienia muzyki dominują mruczanda silników taksówek i zupełnie 
swobodne frazy w „kodzie ograniczonym”, wymieniane przez klientów lokali 
i ulicznych wagabundów.

Ulica Piotrkowska

Młode damy funkcjonujące w mieście nocy z pewnością i swobodą. Doskona-
ła egzemplifi kacja intuicji Margaret Mead, dotyczącej kultury prefi guratywnej. 
Czerń, czerwień i ostre perfumy. Gimnazjalna edukacja przynależy do kontek-
stu miasta dnia.
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Róg Piotrkowskiej i Struga 

Pomyliłby się ten, kto stwierdziłby, że rozmowy zaczynają się przy stolikach. 
Ich dźwięczna melodia rozbrzmiewa na wielu ulicach centrum, a podcienia 
budynków stają się czasem miejscami spotkań, w których zaczyna się wspólny 
wieczór. Ci reprezentanci męskiej populacji łodzian nie spotkają raczej swoich 
rówieśnic. One również istnieją w kontekście miasta dnia.

Kody dnia są mniej wyraziste, sprawiają wrażenie lekko przykurzonych, 
zmąconych, nie do końca obligatoryjnych. 
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Pasaż Schillera 

Plany przywrócenia go do pełni świetności nie opuściły jeszcze architekto-
nicznych pracowni, lecz już teraz gromadzi miłośników różnych gatunków 
muzyki. Kiedyś spotykała się tu oryginalna młodzież, dziś pasaż jest raczej 
miejscem koncertów, pokazów, spektakli ulicznych i wystąpień. Niestety, 
z różnych powodów jest również czarnym punktem na politycznej mapie Pol-
ski. Mieszanka martyrologii, ludyczności, gestów „imperialnej potęgi” Łodzi, 
łobuzerii, nocnych wybryków para-proletariatu i dziennego wykwintu dam 
w pełni dojrzałych, czasem z psimi „okupantami” na smyczach. Naprzeciw-
ko, przy Piotrkowskiej 113 dwupiętrowa galeria „Galerie Miejskie”. Sztuka 
zawsze nobilituje, choć w tym miejscu „ledwo żyje”, szkoda na nią pieniędzy. 
Ale w jądrze znaczenia tkwi jak aksjologiczna powinność.
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Podwórko przy Piotrkowskiej 67 

Niektóre podwórka stają się maleńkimi uliczkami, w których można poznać 
przysmaki zagranicznych kuchni, usiąść przy herbacie, kupić piękną, starą 
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książkę i odpocząć po męczącym dniu. To podwórko gości meksykańską re-
staurację. Jednakże mimo urokliwości tego zakątka i jego ogrodowej aury, 
łódzkie samochody wjadą wszędzie.

Podwórko przy Piotrkowskiej 114

Pokazuje, że piękno Łodzi nie kończy się na wspaniałych ulicach, że nie ustaje 
po przestąpieniu wielu bram. Coraz częściej bowiem blask przywracany jest 
również podwórkom. W tym nie tylko możemy podziwiać pięknie odtworzone 
sztukaterie, delikatne, ciepłe kolory i cudownie „połamany” kształt, lecz także 
spoglądać na liście wdrapujące się po fasadzie na dach, zajrzeć do niewiel-
kiej galerii sztuki lub po prostu zachwycać się jego atmosferą, przenoszącą 
na uliczki miast Francji czy Włoch. Niestety w systemie olfaktorycznym ta 
cudowna fasada stoi obok „lumpenproletariackich wygódek”.
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Piotrkowska w pobliżu Mickiewicza 

Gdy temperatura się podnosi, Piotrkowską zapełniają coraz ciekawsze 
ogródki, które w tym roku zajaśniały tęczami kwiatów. Niektóre pojawiają się 
również wokół ulicy, także w miejscach, które na odzyskanie blasku dopiero 
czekają, które wydają się zapomniane, które żyją głównie na rysunkach archi-
tektów, mniej lub bardziej „unowocześnione”. Oto słynne „Chinatown”, gdzie 
ukwiecony ogródek kontrastuje z chińskim barem, skąd ulatnia się wątpliwej 
urody aromat wysmażonego tłuszczu i podjełczałego mięsnego łoju.
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Piotrkowska przy Zamenhofa 

Plastikowe budki pojawiły się w mieście na początku lat 90. jako rozwią-
zanie tymczasowe. I, jak widać, nadal nie znikają, pokazując, że czasem roz-
wiązania wynikające z tryumfu rozumu praktycznego są najtrwalsze i to nawet 
jeśli nie są ciekawym dodatkiem do zabytkowej architektury. Niestety, przy-
cupnąwszy między historycznymi fasadami kamienic, wciąż szpecą niektóre 
fragmenty centrum, budząc wrażenie brudu, chaosu i kiczu i odciągając uwagę 
od swoistego zaplecza budynków wykwintnych, w pewnym momencie uważa-
nych nawet za ekskluzywne. Niektóre budki pokrywają niezbyt wymyślne re-
klamy i „dzieła” samozwańczych malarzy przekonanych, że oto w ten sposób 
realizują założenia art street. W godzinach otwarcia przy akompaniamencie 
przebojów disco-polo sprzedają swetry, spodnie, torebki, skarpety, pomidory, 
owoce, indyjskie kadzidełka i słodkie bułki.
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Róg Mickiewicza i Piotrkowskiej 

Centrum miasta żyje również w dzień. Zapełnia się spacerującymi mieszkań-
cami, także studentami, którzy przerwy między wykładami chcą spędzić poza 
murami uczelni, również tymi, którzy przyszli na zakupy. Pełne są kawiarnie, 
pizzerie i antykwariaty. Do mieszaniny kodów zostają dołączone kolejne skład-
niki – zuniformizowane stroje młodzieży obojga płci oraz feeria aromatów 
dezodorantów sportowych dowartościowanych „blikami” wód zapachowych 
z certyfi katami szlachectwa Sephory bądź Rossmana walczących o prymat 
z wonią (niestety) potu.
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Podwórko przy Piotrkowskiej 37 

Oprócz podwórek odrestaurowanych i zapraszających do wejścia odnajdziemy 
również takie, w których czas się zatrzymał, które bardzo zaniedbane czeka-
ją na przywrócenie im świetności, które jeszcze pozostają miejscem bardziej 
„prywatnym” niż „publicznym”. Również takie, o których wyglądzie niewielu 
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z nas wie. Na zdjęciu uczestnicy projektu Gazety Wyborczej „Spacerownik”, 
z dziennikarką Joanną Podolską, zapoznającą łodzian nie tylko z budynka-
mi i zakątkami znanymi i często odwiedzanymi, lecz także nieco ukrytymi, 
o równie ciekawej historii. Akcja, która nie kończy się na pierwszych stronach 
przewodników, a uświadamia, jak wiele zagadek zadaje nam wciąż własne 
miasto.

Ulica Struga, przecznica Piotrkowskiej, kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania 

Niekiedy pomiędzy bogato zdobionymi fasadami kamienic znajdujemy bu-
dynki, które zdecydowanie nie pasują do centrum miasta. Plastikowe, krzyczą-
ce, ulepione jakby z kilku różnych fragmentów, których otoczenie pełne jest 
rozrzuconych śmieci i chaotycznych remontowych artefaktów. Nostalgiczny 
rudyment komunistycznej architektury restauracyjno- barowej, służącej zbio-
rowemu żywieniu robotników i studentów. Dojmujący znak w systemie se-
miotycznym miasta fabrykancko-akademickiego. Kiedyś wionęło tu tłuszczem 
z rożna i kapustą podsmażaną. Teraz zjadliwą zieleń i różowe sylwetki klubu 
go-go podminowuje smrodek wydobywający się z rozkopanej ziemi. 

Krystyna Piątkowska



113

I dalej w swojej wędrówce każdy fl aneur mógłby napotkać obrazy kodowa-
ne przez groteskę, hiperrealizm albo kicz, z których nie można odkryć istoty 
panującego tutaj porządku. Kolejne odsłony niespójności obszaru transferów 
znaczeń, charakterystycznego dla nie-miejsca. A w systemie olfaktorycznym 
tej przestrzeni miasta, jak zwykle wariacje, bez śladu antycypowanej dystynk-
cji i wykwintności centrum.

Ulica Piotrkowska

Ten jegomość stojący w charakterystycznej pozie przy wejściu do Art. Pubu, 
przypomina mi nieustająco pewien dowcip profesora Aloszy Awdiejewa.
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Ulica Piotrkowska – zaplecze

Sądząc po parkometrze w tym nieprawdopodobnym zagłębiu olfaktorycznym 
łodzianie pozostawiają swoje pojazdy w centrum. Kod wizualny jest w tym 
przypadku kompatybilny i zsynchronizowany, jednakże na metapoziomie se-
mantyki centrum, wydaje się wręcz schizofreniczny. 
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Róg ulic Piotrkowskiej – Zielonej

Restauracja Esplanada należała do najbardziej ekskluzywnych lokali łódzkich. 
Zatem popkulturowa estetyka trywialnej reklamy aż boli. Jednakże w sytu-
acji remontu kamienicy i kompletnego estetycznego bezhołowia panującego 
w podcieniach, przechodnie ignorują bądź omiatają wzrokiem. Jednak kon-
tekst centrum ulega absolutnej dekonstrukcji.
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Księży Młyn

Enklawy starych, robotniczych osiedli. Podobno przyszła mekka nietuzinko-
wych artystów. Na razie nieco sennie, kontrastowo z dominującym kodem czer-
wieni i brązów, w aurze lekkiej stęchlizny. Tak jest za Manufakturą, tak jest na 
Księżym Młynie.
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Perspektywa ul. Piotrkowskiej w stronę placu Wolności z centralnie usytuowanym pomni-
kiem T. Kościuszki 

Obie strony ulicy spina siatka elektrycznych przewodów, stanowiąca dziwacz-
ny stelaż przezroczystego dachu, przez który łódzkie zapachy i dźwięki płyną 
prosto do nieba.
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M. Auge konkluduje, że „w konkretnej rzeczywistości dzisiejszego świata 
miejsca i przestrzenie, miejsca i nie-miejsca mieszają się ze sobą i wzajemnie 
się przenikają. Możliwość nie-miejsca nigdy nie oddala się od miejsca. […] 
Miejsca i nie-miejsca przeciwstawiają się sobie (albo nawzajem się przywołu-
ją) jak słowa i pojęcia, które pozwalają je opisywać”19. W historycznie ujętych 
transformacjach język naturalny przestał kodować przestrzeń, a znaki prze-
strzeni określać formuły posługiwania się ciałem. Kody znaczenia i władzy 
nie generują znaków statusu, majestatu i pozycji determinujących społeczne 
relacje. (Czasem owe znaki bywają wręcz groteskowe, a co najmniej zabaw-
ne, świetną egzemplifi kację stanowią znaki władzy łódzkiego magistratu). 
Jak napisałam, kody przyklejają się do wewnętrznych dyskursów istniejących 
w obrębie wąskich grup i subspołeczności „interesariuszy”. Dezintegracja 
systemów i języków tak spektakularnie zapoczątkowana w epoce oświecenia 
osiągnęła stadium ekstremalnej heteroglossi, totalnie spluralizowanego komu-
nikowania oraz radosnej twórczości a’vista. Może zatem centrum Łodzi wraz 
z ulicą Piotrkowską w porządku znaczeń hipernowoczesnego miasta stało się 
nie-miejscem. Może zabiegi kolejnych menedżerów ulicy są bezcelowe, bo 
zamiast usprawniać tranzyt znaczeń i synchronizować kody w ramach semio-
tycznego systemu nie-miejsca, usiłują oni powrócić do kontekstu historii, rze-
czywistości rezydentów, satysfakcji dynamicznych kapitalistów, robotnic i ich 
mężczyzn mających marzenia, świata, który już nie wróci.

19 M. Auge, op. cit., s. 73.
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