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Julia Balter

Miasto jako widowisko w doœwiadczeniu flâneura

Wstêp
Miasto nowoczesne to dla wspó³czesnej
humanistyki wrêcz nieograniczone pole badañ.
Aby je opisaæ u¿ywa siê wielu ró¿norodnych
metafor – miasta-labiryntu, ¿ywego organizmu
sk³adaj¹cego siê z warstwowo na³o¿onych na
siebie tkanek, molocha po¿eraj¹cego ludzkie
istnienia, tekstu, który mo¿na odczytaæ, ale
tak¿e tekstu, który ci¹gle jest pisany. Metropolia
to palimpsest – w ka¿dym jej miejscu mo¿emy
doszukiwaæ siê œladów przesz³oœci, dawnych
wydarzeñ, które zosta³y odciœniête w twardym
kamieniu. Jednym ze sposobów postrzegania
miasta jest dostrze¿enie w nim, w tym, co siê
w nim dzieje i w dzia³aniach ludzi, którzy je
zamieszkuj¹, ci¹g³ego widowiska.
Widowisko jest przede wszystkim form¹
dziania siê, akcji, w której istotna nie jest ani
przesz³oœæ, ani przysz³oœæ, ale teraŸniejszoœæ –
seria wiecznych teraz1, obrazów zastygaj¹cych
na siatkówce oka obserwatora. Poszczególnymi aktami miejskiego spektaklu mog¹ byæ
wszystkie wydarzenia, które zwróc¹ uwagê
widza, przez co zostaje im nadany dramaturgiczny sens.
Obserwator miasta uosabia siê w figurze flâneura, czyli spacerowicza, intryguj¹cej
postaci, która pojawia siê w dziewiêtnastowiecznym Pary¿u, by bardzo szybko staæ siê
popularnym wzorem kulturowym w œwiecie
Zachodu. Chcia³abym w niniejszej pracy
pokazaæ, kim jest flâneur , jak patrzy na miasto
i dlaczego w jego doœwiadczeniu staje siê ono

widowiskiem, a tak¿e zwróciæ uwagê na wspó³czesne znaczenie tej postaci, przeobra¿enia,
jakie przesz³a zarówno ona, jak i jej otoczenie.

Kim jest flâneur?
Aby móc zrozumieæ czyjœ sposób
postrzegania rzeczywistoœci, trzeba najpierw
poznaæ sam podmiot. Spróbujmy zatem go
opisaæ. Postaæ flâneura doczeka³a siê dok³adnego omówienia w literaturze antropologicznosocjologicznej w pierwszej po³owie XX wieku
g³ównie dziêki Walterowi Benjaminowi, jednak
po raz pierwszy pojawia siê wczeœniej na kartach
francuskiej literatury piêknej, w wierszach
Charlesa Baudelaire’a czy prozie Balzaca.
Na pocz¹tku flâneur to okreœlenie zabarwione raczej pejoratywnie. Jak podaje s³ownik
Larousse’a z tamtego okresu: “W tym mieœcie,
tak pe³nym ¿ycia, ruchu, niezrównanej aktywnoœci, moc¹ jakiegoœ osobliwego kontrastu
mo¿na równie¿ napotkaæ wiêcej ni¿ gdziekolwiek indziej pró¿niaków, gnuœników i gapiów” 2.
Z kolei Oxford English Dictionary z roku 1854
definiuje flânerie jako “trwonienie czasu na
przygl¹danie siê wystawom sklepowym”3 .
Widzimy zatem, ¿e g³ówne zajêcia flâneura –
wa³êsanie siê bez celu, rozgl¹danie siê po
sklepach i ulicach, namolne obserwowanie
wszystkiego, co siê dzieje dooko³a – nie
spotka³y siê ze spo³eczn¹ aprobat¹. Spacerowicz, aby byæ widzem, obserwatorem, musi
zatem pozostaæ w ukryciu. Bycie incognito jest
jedn¹ z jego fundamentalnych cech; flâneur nie
zawsze chce byæ zauwa¿ony.

1
M. Featherstone, Postmodernizm i estetyzacja ¿ycia codziennego, w: Postmodernizm. Antologia przek³adów, red. R.
Nycz, Kraków 1998, s. 302.
2 Grand dictionnaire universel par Pierre Larousse, Paris 1872, podajê za: W. Benjamin, Pasa¿e, t³um. I. Kania,
Kraków 2005, s. 498.
3 Definicjê podajê za: K. Loska, Flâneur jako metafora wspó³czesnej kultury, w: Intermedialnoœæ w kulturze koñca XX
wieku, red. A. GwóŸdŸ, S. Krzemieñ-Ojak, Bia³ystok 1998, s. 42.
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Dla samego spacerowicza jego w³óczêga jest jedynym sensem ¿ycia, najwiêksz¹
przyjemnoœci¹, rozrywk¹ i inspiracj¹; jego
raison d’etre. Bohater opowiadania Przechadzka szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera
opisuje to tak:
Spacerowaæ […] muszê bezwarunkowo,
aby siê o¿ywiæ i utrzymaæ ³¹cznoœæ ze
œwiatem, bez czego nie móg³bym napisaæ
ani pó³ literki, ani jednego poematu
wierszem lub proz¹. Bez przechadzek
by³bym martwy [...]. Bez przechadzek
i zbierania relacji nie móg³bym zdawaæ
relacji ani pisaæ rozprawek, ¿e nie wspomnê
ju¿ o nowelach. Bez przechadzek nie móg³bym prowadziæ studiów i obserwacji.[…]
Mi³y spacerek przewa¿nie a¿ siê roi od
obrazów, ¿ywych poematów, czaruj¹cych
efektów i naturalnego piêkna, choæby by³
nie wiem jak króciutki. Przyrodoi krajoznawstwo objawiaj¹ siê wdziêcznie
zmys³om i oczom uwa¿nego spacerowicza,
który oczywiœcie musi spacerowaæ
z otwartymi, niezm¹conymi oczami, jeœli
¿yczy sobie, by ukaza³ mu siê piêkny sens
i rozleg³a, szlachetna idea przechadzki4.

We fragmencie spacerowicz, notabene
literat, usilnie przekonuje nas, ¿e spacery s¹
wrêcz niezbêdne dla jego egzystencji i pracy,
pokazuje, jak przyjemne i rozwijaj¹ce mog¹ byæ
dla ka¿dego cz³owieka. Podobn¹ refleksjê
prezentuje Balzac we fragmencie Fizjologii
ma³¿eñstwa:
Który¿ z paryskich pielgrzymów, lubi¹cych
godzinami b³¹dziæ po tym kochanym bruku,
nie chwyta³ mimo woli uchem owych tysiêcy
s³ów i zdañ, rzucanych przez przechodniów
i przelatuj¹cych powietrzu niczym kule
bitwy? […] Och! B³¹dziæ po ulicach Pary¿a!
– Có¿ za czarowne i rozkoszne zajêcie.
Wa³êsaæ siê to ca³a umiejêtnoœæ, ca³a
gastronomia oka. Przechadzaæ siê – to
wegetacja: wa³êsaæ siê – to ¿ycie. […]
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Wa³êsaæ siê znaczy rozkoszowaæ siê,
bawiæ siê zbieraniem myœli i spostrze¿eñ,
podziwiaæ wspania³e obrazy mi³oœci,
nieszczêœcia lub radoœci ¿ycia5.

Choæ w obydwóch opisach u¿yte zosta³y trochê inne s³owa (“przechadzka” w pierwszym to okreœlenie pozytywne, w drugim raczej
negatywne), mo¿emy stwierdziæ w oparciu
o owe opisy, co tak naprawdê interesuje
spacerowicza. Jest to kolekcjonowanie wra¿eñ
zmys³owych i wywo³anych nimi refleksji,
poszukiwanie nowoœci i zaskakuj¹cych sytuacji, ci¹g³a kontemplacja œwiata. Wrodzona
ciekawoœæ flâneura mo¿e zostaæ zaspokojona
tylko w trakcie przechadzki. W domu,
przestrzeni zamkniêtej, nie mo¿e wydarzyæ siê
nic nowego i pasjonuj¹cego, tam wszystko siê
powtarza. Wieczny powrót tych samych spraw
i zdarzeñ prowadzi do uczucia nudy. Dopiero
na ulicy czy w pasa¿u, mo¿na oczekiwaæ
czegoœ niezwyk³ego i niepowtarzalnego,
doœwiadczyæ innego œwiata. Spacerowanie jest
niejako sposobem zabicia nudy. Nale¿y przy
tym pamiêtaæ, ¿e flânerie jest zajêciem tylko
dla wybranych – dla mê¿czyzn, którzy mieli
wystarczaj¹co doœæ pieniêdzy i wolnego
czasu, aby doœwiadczyæ znudzenia. Wed³ug
flâneura jego sposób ¿ycia jako jedyny daje
szczêœcie. Baudelaire idzie nawet dalej –
w jednym ze swoich esejów przytacza tak¹ oto
wypowiedŸ: “Cz³owiek, który nie zazna³ tych
smutków, zbyt rzeczywistych, by nie
poch³onê³y ca³ej jego istoty, i który nudzi siê
wœród t³umu, jest g³upcem. G³upcem! I ja nim
gardzê!”6 W t³umie, nagromadzeniu ludzi, jest
coœ niezmiernie interesuj¹cego, zawsze jest
tam coœ jeszcze do obejrzenia. Ktoœ, kto nie
umie patrzeæ, nie potrafi zobaczyæ otaczaj¹cego go œwiata, nie mo¿e go te¿ zrozumieæ.
Istotnym faktem zmieniaj¹cym charakter przechadzek flâneura, jest przekszta³cenie
sfery publicznej Pary¿a w XIX wieku,
a mianowicie powstawanie pasa¿y. Rozwój
technologiczny
umo¿liwi³
zadaszenie
szklanymi taflami ca³ych ci¹gów ulic. W tych
nowo powsta³ych, wy³o¿onych marmurami

R. Walser, Przechadzka, w: Przechadzka i inne utwory, t³um. M. £ukasiewicz, Warszawa 1990, s. 114-115.
Fragment przytoczony za: K. Loska, dz. cyt.
6 Ch. Baudelaire, Sztuka romantyczna, podajê za: W. Benjamin, dz. cyt., s. 141.
5
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korytarzach, w których nie trzeba by³o liczyæ
siê z niepogod¹ czy brakiem œwiat³a s³onecznego,
powstawa³y
szeregi
sklepów
galanteryjnych z piêknymi wystawami. Wœród
nich flâneur móg³ uprawiaæ swoj¹ przechadzkê,
patrz¹c na luksusowe przedmioty. Odwiedzaj¹cy pasa¿e
w ka¿dej chwili mog¹ nam powiedzieæ,
czy Goupil albo Deforge wystawili oczom
publiki jakiœ nowy sztych lub nowy obraz;
czy Barbedienne zmieni³ miejsce
ekspozycji jakiejœ wazy albo grupy
rzeŸbiarskiej. Na pamiêæ znaj¹ wystawy
wszystkich
fotografów
i potrafiliby
bezb³êdnie wyrecytowaæ treœæ ca³ego
ci¹gu szyldów7.

Flâneur jako detektyw
Flâneur jest jednak zainteresowany nie
tylko piêknymi wystawami, obrazami w galeriach, nowymi budynkami, eleganckimi toaletami
czy szykownymi karocami8. Nie wystarcza mu
zaprojektowane i wypielêgnowane otoczenie.
Jeœli ma naturê prawdziwego tropiciela, szybko
znudz¹ go pasa¿e i uda siê w kierunku gorszych,
mniej znanych dzielnic, gdzie bêdzie móg³
odkryæ prawdziwe – w swoim mniemaniu – ¿ycie.
Jego sposób patrzenia na rzeczywistoœæ jest
inny – stara siê zwróciæ uwagê na, z pozoru
nieistotny, szczegó³. Przejœcie od zwyk³ego
patrzenia do wnikliwej obserwacji dobrze
ilustruje fragment œwietnego opowiadania
Edgara Allana Poe Cz³owiek t³umu:
Ogl¹d mój zrazu cechowa³o ukierunkowanie abstrakcyjne i uogólniaj¹ce.
Postrzega³em przechodniów w zespole,
rozwa¿a³em w ca³oœci ich zbiorowe
stosunki. Wkrótce jednak przeszed³em do
szczegó³ów i z dok³adn¹ uwag¹ œledzi³em
mnogie odmiany sylwetki, ubioru, obejœcia,
chodu, powierzchownoœci i wyrazu twarzy9.

7

Ta zmiana w percepcji flâneura przyczyni³a siê
do zrywania ze wzorem spokojnego, filozoficznego spacerowicza i stworzenia nowego typu,
z którego wykszta³ci siê z czasem typ
detektywa. Nowy flâneur to wilko³ak,
niespokojnie kr¹¿¹cy po spo³ecznej puszczy10.
Wed³ug Flauberta, obserwacja pos³uguje siê przede wszystkim wyobraŸni¹.
Tak i obserwuj¹cemu flâneurowi wydaje siê,
¿e mo¿e odgadn¹æ historiê ka¿dej osoby,
zawód, który ona wykonuje, jej pochodzenie,
na podstawie zaledwie kawa³ka zas³yszanej
rozmowy, jednego detalu jej wygl¹du czy
sposobu zachowania.
Doœwiadczone oko nie myli siê nigdy.
W zamar³ych czy przybitych rysach,
w oczach zapad³ych, przyæmionych albo
lœni¹cych ostatnim b³yskiem walki, w g³êbokich zmarszczkach, w powolnym albo
nierównym kroku odczytuje natychmiast
opis zdradzonej mi³oœci, wzgardzonego
oddania, starañ bez nagrody, pokornie
i w milczeniu znoszonego g³odu i ch³odu11.

Jest to oczywista fantasmagoria.
Wydaje siê, ¿e flâneur zdaje sobie z tego
sprawê, jednak¿e podnieca go myœl o niesamowitych mo¿liwoœci interpretacji, rozwijania
w³asnych wyobra¿eñ na jakiœ temat. Zygmunt
Bauman pisze o obrazach Constantina Guysa
w³aœnie w tym kontekœcie:
ludzie utrwaleni na p³ótnie nie maj¹ historii,
ani przysz³oœci, s¹ powierzchniami bez
g³êbi; to, co na wierzchu, widoczne,
co przeznaczone do ogl¹du, nie ods³ania,
lecz ukrywa przed wzrokiem przechodnia to,
co istotne i wa¿ne. Ktokolwiek ich
obserwuje, skazany jest na niewiedzê, któr¹
wype³niæ mo¿e tylko domys³ami. Niewiedza
jest jego przekleñstwem, ale te¿ i szans¹:
skoro sens tego, co widzi, jest niedopowiedziany, przechodzieñ mo¿e puœciæ wodze
fantazji12 .

Grand dictionnaire universel…
A. Zeidler-Janiszewka, Dryfuj¹cy flâneur, czyli o sytuacjonalistycznej transformacji doœwiadczenia miejskiej przestrzeni,
w: Przestrzeñ, filozofia i architektura, red. E. Rewers, Poznañ 1999, s. 125.
9
E. A. Poe, Cz³owiek t³umu, w: Wybór opowiadañ , t³um S³awomir S., Warszawa 2002, s. 107.
10
W. Beniamin, dz. cyt., s. 463.
11
Ch. Baudelaire, Paryski spleen, t³um. Joanna Guze, Warszawa 1992, s. 29.
12
Z. Bauman, Dwa szkice o moralnoœci ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 22.
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WyobraŸnia (a raczej jej brak) jest jedyn¹ granic¹ dla wymyœlonych historii i nienapisanych
scenariuszy.
Œledzenie przypadkowych ludzi i wymyœlanie ich historii jest œwietn¹ rozrywk¹ tak¿e
dla flâneura Baudelaire’owskiego – lubi on
ogl¹daæ samotne wdowy, do czego przyznaje
siê w Paryskim spleenie:

gor¹czkowej ruchliwoœci i krz¹taniny,
niewiele ustêpuj¹cy temu, co ogl¹da³em
tam w miniony wieczór. Nie przesta³em
bynajmniej
œledziæ
nieznajomego
w gêstniej¹cej z minuty na minutê ci¿bie.
Przechadza³ siê tam i z powrotem, jak to
mia³ w zwyczaju i ani na chwilê nie opuœci³
tej rojnej ulicy14.

Zupe³na samotnoœæ skaza³a j¹ na starokawalerski tryb ¿ycia i ten mêski akcent
dodawa³ tajemniczej pikanterii jej surowemu wziêciu. Nie wiem, gdzie i co jad³a na
swój ubogi obiad. Poszed³em za ni¹ do
czytelni; i œledzi³em j¹ d³ugo, gdy wypalone
³zami oczy szuka³y w gazetach wiadomoœci
pe³nych mo¿e osobistego i wielkiego
znaczenia13.

Od postaci detektywa, który urabia
sobie przeró¿ne, niestworzone historie, ka¿¹c
w swoich myœlach nieznanym przechodniom
graæ w nich role, jest ju¿ bardzo blisko do postaci
flâneura-re¿ysera widowiska, spektaklu
miejskiego, które bêdzie rozgrywaæ siê w jego
g³owie.

Innym razem opisuje, jak wielk¹ przyjemnoœæ
sprawia mu patrzenie na biedaka, który zachwyca siê podarowan¹ mu zabawk¹ za kilka groszy
(Zabawka biedaka). Flâneur wydaje siê wiêc
wspó³odczuwaæ wraz z przedmiotem swojego
ogl¹du, ten zaœ mo¿e go wprawiæ w dobry lub
melancholijny nastrój.
W konstruowaniu postaci flâneuradetektywa najwa¿niejszym tekstem jest jednak
wspomniany ju¿ Cz³owiek t³umu Poe’go.
Niesamowite zapêtlenie osobowoœci sprawia,
¿e czytelnik nie wie ju¿, kto spoœród bohaterów
jest tytu³owym cz³owiekiem t³umu – czy
domniemamy zbrodniarz, niezdolny do ¿ycia bez
otoczenia masy ludzi, snuj¹cy siê wœród niej
godzinami z maniakalnym spojrzeniem w oku,
czy te¿ œledz¹cy go flâneur , który nie mo¿e
oprzeæ siê pokusie pod¹¿ania za tajemnic¹
obcej osoby. W istocie obydwaj nie mog¹ obejœæ
siê bez poczucia, które daje t³um – zatopienia
siê w nim, zyskania anonimowoœci, uzyskania
schronienia.

Miasto jest widowiskiem, ale nie widowiskiem zaplanowanym, odegranym wed³ug
wczeœniejszych zaleceñ, tylko ci¹gle ¿ywym,
stwarzanym na nowo poprzez wspó³granie ze
sob¹ architektury, wydarzeñ spo³ecznych, ruchu
ulicznego i pojedynczych osób, które wkraczaj¹
na miejsk¹ scenê. Widowiskowy jest
równomierny, niemal¿e taneczny krok piêknoœci
w wysokich szpilkach, który zestraja siê
z rytmem muzyki p³yn¹cej z g³oœnika przy du¿ym
sklepie. Tu¿ obok niezmiernie widowiskowo
¿ebrak trzêsie siê i k³ania wpó³, prosz¹c
o ja³mu¿nê. Mê¿czyzna w biegu poœlizgn¹³ siê
na mokrej ulicy i, przewracaj¹c siê w ka³u¿ê,
zamieni³ w cyrkowego klauna, który rozbawia
wszystkich dooko³a. Kelner przed restauracj¹
zaœpiewuje gor¹ce zaproszenia, rytmicznie
przerywane przez klakson samochodu
stoj¹cego w korku. “Ulica pozwala przechodniom na improwizowane aktorstwo, które
z czasem staje siê nawykiem”15. Dekoracje
œcian i wystaw sklepowych zwielokrotnione s¹
przez odbicia w szybach okien. Wszystko
synchronizuje siê ze sob¹16, dostraja siê do
siebie nawzajem. Miasto pulsuje w jednym
rytmie, ma jeden krwioobieg.

Tymczasem nasta³ dzieñ i kiedy wyszliœmy
na najbardziej zat³oczony deptak tego
ludnego miasta, na ulicê, przy której sta³
hotel D***, przedstawia³a ona obraz

Flâneur jako re¿yser

Ch. Baudelaire, dz. cyt.
E. A. Poe, dz. cyt., s. 114-115.
15
B. Frydryczak, Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeñ estetyczna, w: Formy estetyzacji przestrzenie publicznej,
red. J.S. Wojciechowski, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, s. 113.
16
E. T. Hall, Taniec ¿ycia, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, opr. A. Cha³upnik, W. Dudzik. M.
Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 508-514.
13
14
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Baudrillard w podobnej perspektywie
widzi najwiêksze miasto Ameryki Pó³nocnej,
Nowy Jork.

a inne ignoruje. Dokonuje wyboru scenerii
zapamiêtanych przez siebie obrazów. Zygmunt
Bauman pisze, ¿e ju¿ w paryskich pasa¿ach

Nie ma nic bardziej intensywnego, elektryzuj¹cego i rw¹cego, ni¿ ulice Nowego
Jorku. T³um, ruch uliczny, reklama wype³niaj¹ je z niewymuszon¹ swobod¹, kiedy
indziej zaœ przemoc¹. Wype³niaj¹ je miliony wa³êsaj¹cych siê ludzi, nonszalanckich,
brutalnych, jakby nie mieli nic innego do
roboty i bez w¹tpienia nie maj¹ naprawdê
do roboty nic oprócz tworzenia permanentnego scenariusza tego miasta17.

spacerowicz uczy³ siê traktowaæ œwiat jak
teatr, ulicê jako scenê, przechodniów jako
aktorów mimo woli, siebie jako re¿ysera
sztuk bez prologów i rozwi¹zañ, a ¿ycie jako
grê, w której ró¿nica miêdzy prawd¹,
udawaniem i domys³em zacieraj¹ siê – ale
te¿ s¹ nieistotne i nikogo szczególnie nie
frapuj¹ ani trapi¹18.

Ka¿dy cz³owiek ma tu swoj¹ rolê, któr¹ odgrywa, zak³adaj¹c odpowiedni¹ maskê i strój.
Prawniczka w eleganckim kostiumie i z groŸn¹
min¹ doskonale pasuje do (stereo)typu, jaki
powinna prezentowaæ przedstawicielka jej
zawodu. Policjant w mundurze, kolejnym
ciekawym kostiumie, jest uzbrojony tak¿e
w rekwizyty: kajdanki, pistolet. Odgrywa rolê
stra¿nika porz¹dku publicznego. Mo¿na
wymieniaæ jeszcze setki podobnych funkcji,
które ludzie spe³niaj¹ w widowisku miasta.
Ka¿dy zna zuniformizowany wygl¹d przynale¿ny poszczególnym grupom spo³ecznym czy
zawodowym. Ich stereotypizacja sprawia,
¿e przestaj¹ byæ intryguj¹ce, s¹ tylko powielanymi kliszami.
Ich bierne obserwowanie, ch³oniêcie
t³umu mo¿e byæ przyjemne, jednak pozytywny
typ flâneura zak³ada poszukiwanie nowoœci,
czegoœ, czego siê jeszcze nie widzia³o lub nie
doœwiadczy³o. Flâneuryzm zak³ada przygl¹danie
siê wszystkiemu tak, jakby by³o to nam zupe³nie
obce i jakby ka¿dy szczegó³ by³ znacz¹cy.
Wydaje mi siê wiêc, ¿e flâneurowi nie wystarczy
oklepana widowiskowoœæ miasta. Musi on sam
w swojej wyobraŸni stworzyæ widowisko,
czerpi¹c jedynie inspiracjê z tego, co podsuwa
mu rzeczywistoœæ. Flâneur, patrz¹c na jedn¹
osobê, pisze historiê ca³ego jej ¿ycia; jest zatem
nie tylko re¿yserem, ale i scenarzyst¹.
Wymyœla równie¿ scenografiê, w myœlach
uwzglêdnia pewne elementy dekoracji miasta,

Tym ró¿ni siê flâneur -re¿yser od
flâneura- detektywa. Ten drugi z za³o¿enia
powinien szukaæ prawdy. Tak czyni bohater
Cz³owieka t³umu, gdy orientuje siê, ¿e nieznajomy nie jest zbrodniarzem i udaje mu siê
rozgryŸæ tajemnicê jego wêdrówek, zaprzestaje dalszego œledztwa. Jednak re¿ysera,
artystê nie interesuje jakaœ obiektywna prawda.
Dla niego wa¿na jest inspiracja, odczucie
estetyczne, piêkno chwili. Istotne jest to, czy
historia, która mu siê myœli na dany temat, jest
wci¹gaj¹ca, niestereotypowa, niepowtarzalna.
Znacz¹ca jest te¿ w³adza, jak¹ daje bycie
re¿yserem teatru miasta – flâneur s³usznie
mo¿e czuæ siê panem œwiata. Widzi wszystko,
jednak nie powinien byæ przez nikogo
zauwa¿ony. Jest ukryty w t³umie, jak ksi¹¿ê
w przebraniu. Manipuluje “swoimi” przechodniami-aktorami, a oni nie mog¹ siê temu
sprzeciwiæ, gdy¿ nawet nie s¹ œwiadomi jego
machinacji.
Jego decyzje w niczym nie zmieniaj¹
losów tych, którym wyznaczy³ rolê w swych
sztukach, a wiêc ¿adne skrupu³y czy obawy
nie musz¹ krêpowaæ polotu jego fantazji.
Ale te¿ wie ów “re¿yser z urojenia” od
pocz¹tku, ¿e sztuka jest sztuk¹, ¿e wszystko, co siê w niej odbywa, dzieje siê na
niby, a i na tym polega urok owej gry bez
konsekwencji, w³adzy bez obowi¹zków19.
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To, co uprawia flâneur, jego podstawowe
zajêcie ¿yciowe, œwietnie wpisuje siê w sposób
myœlenia o zabawie Johana Huizingi. Flâneur
bawi siê w re¿ysera, jest to czynnoœæ
pozostaj¹ca poza zwyk³ym ¿yciem ludzi, jest
“nie tak pomyœlana”20 – bo przecie¿ spacerowicz nie tworzy prawdziwego widowiska. Umys³
flâneura staje siê jego “osobnym œwiatem
zabawy”, do którego tylko on ma dostêp i który
otoczony jest tajemnic¹. Flâneur chêtnie
ukrywa siê w swoim innym œwiecie, który, choæ
jest wytworem zabawy, staje siê dla niego
bardziej istotny ni¿ rzeczywistoœæ. W tym
momencie warto te¿ zaklasyfikowaæ jego
rodzaj gry wed³ug kryteriów wprowadzonych
przez Rogera Caillois’a21 . Mo¿na powiedzieæ,
¿e jest to ciekawa odmiana mimicry, gdzie
flâneur nie tylko przybiera rolê re¿ysera i pana
œwiata, ale tak¿e narzuca role nieœwiadomym
tego ludziom. “Mimicry to nieustanna
inwencja”22, czyli w³aœnie to, co ca³y czas robi
flâneur.

Miasto flâneura dziœ
Opisana przeze mnie postaæ jest wytworem modernizmu. Œwiadczy o tym zarówno jej
podejœcie do ¿ycia, jej znudzenie, bêd¹ce
impulsem do poszukiwania nowoœci, jak i rz¹dz¹ce owym façon d’être has³o “sztuka dla
sztuki”; wytworem artystycznym flâneura jest
“mentalne widowisko”, które pozostaje celem
samym w sobie i s³u¿y tylko zadowoleniu
“artysty”. Nie mo¿na nawet mówiæ tu o czystej
chêci ekspresji, gdy¿ de facto nic nie wydostaje
siê na zewn¹trz. Spacerowicz to dziecko modernité tak¿e dlatego, ¿e otacza go odpowiednio
skomponowana przestrzeñ nowoczesnego
miasta, które staje siê metropoli¹, a tak¿e
pasa¿e, bulwary, po których on – niepracuj¹cy
i zamo¿ny mieszczanin – mo¿e siê niespiesznie
przechadzaæ.
W epoce postmodernizmu nadal obecna
jest kategoria znu¿enia czy wiecznego powrotu
do tych samych tematów. Zmieni³ siê jednak
sposób, w jaki spo³eczeñstwo proponuje nam
20

radziæ sobie z nud¹. ¯yjemy w czasie
œwiatoobrazu, kiedy najwa¿niejszy jest wygl¹d,
nie jest zaœ to, co siê kryje pod pow³ok¹. Nie
maj¹ ju¿ zatem sensu flânerowskie rozwa¿ania
o tym, kim ktoœ jest, czym coœ jest; dociekania,
nawet nieprawdziwe, o domniemanej istocie
rzeczy. Rzecz przesta³a mieæ istotê, ma tylko
wygl¹d. I sta³a siê wycenionym towarem.
Zmieni³a siê tak¿e przestrzeñ, w której
mo¿e przebywaæ flâneur. Miasto ma o wiele
szybszy rytm, nie mo¿na siê po nim przechadzaæ
powoli, gdy¿ wszystko inne biegnie.
Dziewiêtnastowieczne pasa¿e, które, choæ by³y
zadaszone, nadal stanowi³y tkankê miasta – by³y
to przecie¿ przystosowane prawdziwe ulice
i przejœcia miêdzy budynkami; teraz zosta³y
zast¹pione przez galerie handlowe, shopping
malls. Niestety galerie nie pozwalaj¹ na tak¹
flânerie, któr¹ umo¿liwia³y pasa¿e i bulwary,
przede wszystkim dlatego ¿e s¹ imitacj¹, a nie
czymœ rzeczywistym. Galeria handlowa stara siê
byæ miastem w miniaturze.
Wielka galeria handlowa jest jak ma³e
miasteczko. Ma swoje ulice, pasa¿e, place
z ³awkami. Ma kawiarenki, restauracje,
zau³ki fontanny, latarnie niby-uliczne,
schody (zwykle ruchome), schodki ³¹cz¹ce
ró¿ne poziomy... Ma zieleñ w donicach,
przeró¿ne drzewa, krzewy i kwiaty, czêsto
pn¹cza. Czasami jest to zieleñ z plastiku23.

Jest to zatem œrodowisko z gruntu sztuczne,
mo¿na powiedzieæ, ¿e to simulacrum – galeria
stara siê odtworzyæ miasto i tradycjê handlu na
rynku czy w pasa¿ach, ale jedyne, co tworzy,
to pozory i z³udzenia.
W otoczeniu shopping mall trudno jest
o jak¹kolwiek oryginalnoœæ czy indywidualnoœæ.
Wydaje nam siê, ¿e wybieramy w sklepach to,
co podoba siê w³aœnie nam i ¿e jest to nasza
decyzja. Jednak¿e ju¿ wczeœniej wszystkie
towary widzieliœmy w reklamach, s¹ one nam
podsuwane. Kolejne kolekcje, które zmieniaj¹
siê w zawrotnym tempie, zwalniaj¹ nas od
samodzielnego poszukiwania nowoœci czy
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oryginalnoœci. Malling sta³ siê jednym z g³ównych zajêæ ludzi. Wystarczy przypomnieæ
w tym miejscu wypowiedzi zwyczajnych
Czechów z dokumentalnego filmu Czeski
sen 24, w którym supermarket czy galeria
handlowa, ogólnie robienie zakupów, by³y
kojarzone ze wspólnym spêdzaniem czasu
i czymœ bardzo, bardzo przyjemnym. W jednym z amerykañskich filmów z kolei m¹¿
uskar¿a³ siê swojemu koledze, ¿e jedyne
czynnoœci jego ¿ony to: “lunching and
shopping, shopping and lunching”. Widzimy tu
degradacjê figury flâneura, która zosta³a sprowadzona do postawy czysto konsumpcyjnej,
polegaj¹cej na bezkrytycznym przyjmowaniu
tego, co wciœnie jej przemys³ i reklama.
Jeœli flâneur nie musi ju¿ sam
wyszukiwaæ rzeczy ciekawych, bo wszystko
zostaje mu podane na tacy, to tym samym
przestaje istnieæ powód, aby chodzi³ i
spacerowa³. Równie dobrze mo¿e nie robiæ nic.
Niemo¿liwe jest tak¿e ju¿ chyba owo “mentalne
widowisko”. Jeœli ¿yjemy w œwiecie obrazów,
simulacrum i pozorów, to po co stwarzaæ
kolejne poziomy u³udy? Kultura masowa
podsuwa nam tak atrakcyjny i ³atwy
w przyswojeniu obraz rzeczywistoœci, zwielokrotniony przez telewizjê i media cyfrowe –
w³aœciwie nasze potrzeby estetyczne zostaj¹
zaspokojone. Nie ma ju¿ potrzeby stwarzania
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widowiska, nie trzeba wiêc wa³êsaæ siê po
mieœcie w poszukiwaniu inspiracji. Mo¿na
zatem postawiæ pytanie: czy jeœli znika raison
d’etre flâneura, znika równie¿ sam flâneur ?
OdpowiedŸ nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Prawdopodobnie jest zbyt wczeœnie,
by stwierdzaæ absolutne znikniêcie wzoru
kulturowego flâneura. Wszak sam kontekst
kulturowy, który by to sugerowa³, pojawi³ siê doœæ
niedawno. Z drugiej strony mo¿e wcale nie
trzeba postulowaæ znikniêcia tej postaci,
a jedynie jej g³êbok¹ przemianê, podobn¹ do
wielu zmian maj¹cych miejsce w postmodernizmie. Tu na myœl przychodz¹ wszechobecne
media cyfrowe oraz Internet. Mo¿e przysz³oœæ
flâneura le¿y w nieograniczonych mo¿liwoœciach
sieci, jej niezliczonych zakamarkach, odnogach,
w³aœciwie nieskoñczonej strukturze? Podobnie
jak kiedyœ w modernistycznym mieœcie, tak dziœ
w Internecie mo¿emy poznaæ innych, sami
pozostaj¹c anonimowi. Mo¿emy przegl¹daæ
ogromne iloœci towarów, obrazów i innych
wytworów kultury (muzyka, videoclipy, filmy).
To Internet sprawi³, ¿e œwiat sta³ siê jednym
wielkim miastem, po którym flâneur mo¿e
przechadzaæ siê do woli, we w³asnym tempie,
przystaj¹c nad tym, co zwróci jego uwagê.
Dlatego nie s¹dzê, ¿e nale¿y mówiæ o jego
znikniêciu. Musimy siê po prostu przygotowaæ na
coœ zupe³nie nowego.

