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W Łodzi w 2009 roku uruchomiono
„pierwszy w Europie”1 system informa-
cji turystycznej oparty o fotokody; ko-
lejne systemy rozbudowane o technolo-
gię Bluetooth; infokioski, aplikacje mo-
bilne czy warstwy rozszerzonej rzeczy-
wistości powstały w Wodzisławiu Ślą-
skim, wkrótce będą w Rybniku i Żo-
rach. To nie futurologia, lecz pobudza-
ne i ukierunkowywane unijnymi fundu-
szami starania polskich miast o nowo-
czesność, miejskość i nie-bycie-pro-
wincją. Nie ulega wątpliwości, że
jesteśmy świadkami gwałtownych
zmian naszego otoczenia i codzienne-
go doświadczenia bycia w mieście,
związanych z pojawieniem się nowych
technologii czy usług medialnych i geo-
lokalizacyjnych w przestrzeni miejskiej
– zmiany te znajdują także odbicie

1 Materiały promocyjne miasta Ło-
dzi – www.odkodujlodz.pl (20
stycznia 2011).
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w lokalnej polityce i decyzjach podejmowanych przez sektor publiczny. Nie do
przecenienia w tym kontekście są różnorakie działania promocyjne i wize-
runkowe, których rozwój w dużej mierze został uwarunkowany przez dotacje
unijne oraz przez środowiskowe trendy (produkowane przez prasę, agencje
reklamowe, zalecenia think-tanków czy tematykę konferencji i targów mar-
ketingu regionów). Projekty ramowe UE, takie jak Innowacyjna Gospodarka czy
Regionalne Programy Operacyjne, tworząc preferencyjne ramy dla określonego
typu projektów, zaowocowały realizacją wielu kampanii i systemów wykorzys-
tujących nowe technologie w turystyce, promocji czy komunikacji z mieszkań-
cami w wielu miastach Polski. Proces upowszechnienia miejskich technologii
mobilnych2 dodatkowo wspomagany jest produkcją określonych dyskursów na
ten temat.
Przyglądając się zastosowaniom nowych technologii w specyficznym kontekś-
cie polskiej modernizacji pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, widzimy zło-
żony splot relacji łączący różne heterogeniczne elementy w jedną całość. Różni
aktorzy instytucjonalni, jak ministerialne i unijne agendy grantodawcze, samo-
rządy lokalne, władze miejskie, korporacje wdrażające rozwiązania telekomu-
nikacyjne, niewielkie firmy nowych technologii, opracowujące miejskie syste-
my informacji, czy stowarzyszenia miejskich działaczy i aktywistów tworzą
skomplikowane equilibrium powiązań, które z pewnością wymaga rzetelnych
i dokładnych badań. Abstrahując na moment od wielości i złożoności tych
relacji, dostrzec można pewną ogólną konfigurację kulturową, w którą się one
wpisują, zresztą razem z użytkownikami i użytkami czynionymi z usług geolo-
kalizacyjnych i informacyjnych. W przekonaniu, że pewna kulturowa logika,
a nie tylko bezpośrednio uchwytne powiązania instytucjonalne, określa kształt
owej rzeczywistości, spróbujemy się jej przyjrzeć przez pryzmat teorii kultury
Frederica Jamesona, która wydaje się dodawać ciekawy komentarz do obser-
wowanych zjawisk i tendencji3. Jedynie jako komentarz; momentami zbyt „po-
dejrzliwie” krytyczny, a niekiedy może zbyt śmiały, należy traktować rozwa-
żania zawarte w tym szkicu. Ma on być głosem uwrażliwiającym, pokazywać
dodatkowe konteksty, proponować analityczne tropy, a nie twarde wnioski ze

2 Analiza „Consumer&Convergence” przeprowadzona przez firmę doradczą KPMG,
Raport Opera Software, Telecom Media czy Orange Mobile Exposure 2010 rea-
lizowana przez TNS Global wskazują zgodnie na wzrost użyć mobilnego internetu,
zwiększający się udział smartfonów, a więc telefonów zdolnych obsługiwać
geolokalizaję, na rynku polskim (według OME2010 to już 29% użytkowanych przez
nas telefonów) – raporty i ich wyniki można odnaleźć: http://reklama.wp.pl/
get,42,Mobile-Exposure-2010-Fakty-Polska,wiadomosci.html, http://www.telecom-
media.pl/do-pobrania.html, http://www.kpmg.pl/index.thtml/pl/about/wydarzenia/In-
formacje_Prasowe/index.html?cid=52616e646f6d4956c9e3480ba1e950-
f1e92b77f8fbfe51f5, http://media.opera.com/media/smw/2010/pdf/smw102010.pdf.

3 Media geolokalizacyjne rozpatrywane od strony użytkowników poddaliśmy analizie
w innym miejscu (W. Marzec, A. Zysiak, Powiedz mi, gdzie jestem. Media geo-
lokalizacyjne jako surogat mapowania poznawczego, „Kultura Popularna” 2011 nr 3–
4, s. 29–30); tutaj interesuje nas instytucjonalny obieg technologii geolokalizacyjnych.
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żmudnego badania, którego w odniesieniu do opisywanych tu zjawisk być może
w ogóle nie da się przeprowadzić.

„Podejrzana” kultura w teorii Frederica Jamesona
Frederic Jameson, amerykański krytyk kultury o raczej nieskrywanej marksis-
towskiej orientacji, rozpatruje artefakty kulturowe w odniesieniu do społecznej
całości, próbując odnieść ich „głębokie” znaczenie do ogólnej konfiguracji
ekonomiczno-społeczno-kulturowej (określa ją zresztą mianem „sposobu pro-
dukcji” – ważne jednak, by nie rozumieć go wyłącznie jako układu stosunków
ekonomicznych, a właśnie jako pewną totalność). Cała postmodernistyczna
kultura4 jest nie tyle efektem czy symptomem późnego kapitalizmu, co subli-
macją umożliwiającą tłumienie, wyciszanie jego sprzeczności i dalsze funkcjo-
nowanie – pod jej postacią neutralizowane są podskórne pragnienia zdepo-
nowane w ponadpodmiotowej nieświadomości5. Rola marksistowskiego krytyka
jest podobna do psychoanalityka czy archeologa – odkrywa on ukryte sprzecz-
ności, które drzemią w „politycznej nieświadomości” społeczeństwa6. Na
powierzchni kultury ujawniają się przetworzone na różne sposoby wewnętrz-
ne napięcia, których ekspresją są teksty kultury czy, jak powiada Jameson za
Kennethem Burke’em, akty symboliczne (symbolic act)7. Dlatego kulturowe
artefakty należy wszechstronnie i dialektycznie badać, poszukując ich relacji
ze społeczną całością i strukturą, również na owym niejawnym, podskórnym
poziomie8.
Oczywiście taki akt symboliczny nie jest bezpośrednią ekspresją sprzeczności,
ale pozostaje z nią w stałym związku. Struktura takiej relacji ma „psychoana-
lityczny” charakter: forma symbolicznego zaspokojenia (jak freudowska omył-
ka czy żart) jest przemieszczoną odpowiedzią na zdeponowaną w psychice

4 Jameson jest jednym z głównych orędowników i teoretyków takiej kategorii analizy
jak „postmodernizm”, por. F. Jameson, Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late
Capitalism, Duke University Press, Durham 1991; F. Jameson, The Cultural Turn.
Selected Writings on the Postmodern 1983-1998, Verso, London, New York 1998.

5 Wedle Jamesona każda forma kapitalizmu znajduje odzwierciedlenie w konfigura-
cjach kulturowych: kapitalizm rynkowy – realizm, monopolistyczno-imperialny –
modernizm, miedzynarodowo-spekulacyjny – postmodernizm.

6 F. Jameson, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, Cornell
University Press, New York 1981.

7 K. Burke, The Philosophy of Literary Form, University of California Press, Berkeley
1973, s. 1; F. Jameson, Symbolic Inference; or, Kenneth Burke and Ideological
Analysis, „Critical Inquiry” 1978 nr 4, s. 507–523. Dla Burke’a akt symboliczny to
określone działanie w sferze symboli (reakcja werbalna, przyjęta znacząca poza,
dzieło literackie, przysłowie, wiersz, dzieło sztuki, ale też jakaś kulturowa moda),
które jest świadomą bądź nieświadomą odpowiedzią na zastaną sytuację, wyraża,
reprezentuje zgodnie z figurą synekdochy jakąś ponadjednostkową i nieprzygodną
myśl, tendencję, zjawisko (K. Burke, The Philosophy..., s. 1–26). Jameson traktuje
jako taki akt symboliczny każdy wytwór kulturowy – od modernistycznego dzieła
literackiego po centrum handlowe. My dodajemy do tej listy wdrożenia mediów
geolokalizacyjnych w polskich miastach.

8 F. Jameson. The Political..., s. 12.
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sprzeczność9. Po odjęciu psychologicznej autocenzury można dojść do poli-
tycznego rdzenia dzieła sztuki lub kulturowego produktu. Są to zarazem eks-
presje i neutralizacje, dążące do zaspokojenia „niedających się tolerować,
niemożliwych do urzeczywistnienia, z gruntu nieusuwalnych pragnień”, które
mogą co najwyżej być kompensacyjnie „natychmiast wyciszone”10 przez su-
rogat spełnienia. Tekst, jako punkt zejścia się całej sieci instytucji społecznych
i relacji władzy, wyraża stan zbiorowej nieświadomości, ujawnia społeczne
sprzeczności na wielu poziomach11. Podstawą do rozjaśnienia jego funkcji
w społecznej strukturalnej całości jest podjęcie trójkierunkowej analizy, która
dotyczy zarazem: polityczności aktu symbolicznego, poziomu społecznego –
akt symboliczny ujmowany jest wtedy jako ideologem dyskursu klasowego,
i wreszcie najogólniejszych relacji strukturalnych w sposobie produkcji (i „spo-
sobie produkcji znaków i kodów”)12. Produkcja kulturowa może pozostawać
z całością struktury w różnych stosunkach i być określana na różne sposoby.
Jameson wyróżnia w Althusseriańskim duchu trzy możliwe do zdiagnozowania
formy determinacji czy określania form kulturowych, które mogą ze sobą
współwystępować. Poza mechanistycznym warunkowaniem (raczej rzadko już
obecnym w teorii kultury – wulgarny marksizm bazy i nadbudowy, determinizm
technologiczny w stylu McLuhana) i determinacją ekspresywną (poheglowskie
zawieranie się esencji całości w każdym poszczególnym przejawie, możliwe do
dialektycznego odkrycia, i określanie wszystkich relacji przez jakiś rodzaj nad-
rzędnego ducha epoki czy etap drogi rozwoju) trzeba zwrócić uwagę na naj-
ciekawszą i najdoskonalszą heurystycznie determinację strukturalną. W Althus-
seriańskim modelu naddeterminacji struktury immanentnej swoim efektom,
metonimiczne określanie wewnątrz sieci powiązań relacyjnego systemu struk-
turalnego zastępuje jakikolwiek rodzaj odniesienia do czegoś transcendentne-
go13. Odniesienie do sposobu produkcji nie oznacza więc ekonomicznej deter-
minacji w ostatniej instancji, lecz określanie przez całość warunków struktu-
ralnych, które stanowią ów sposób produkcji, będąc jednocześnie Spinozjań-
sko-Lacanowską nieobecną przyczyną, możliwą do reprezentowania tylko
w zapośredniczonej formie tekstowej14. Antyteleologiczna formuła historyczno-
ści u Althussera przypomina opierające się symbolizacji Lacanowskie Realne15.
Nie jest tak, że historia stanowi tekst, który nie ma już referenta (jak powie-
dzieliby poststrukturaliści); jest raczej nieobecną przyczyną, dziurą czy luką,

9 Por. B. Kuźniarz, Trzy opowieści z krainy późnego kapitalizmu, „Krytyka Politycz-
na” 2008 nr 16/17, s 203.

10 F. Jameson, Signatures of the Visible, Routledge, New York 1992, s. 25.
11 Por. B. Kuźniarz, Trzy opowieści.... s. 204–205.
12 F. Jameson, The Political..., s. 78.
13 L. Althusser, E. Balibar, Czytanie „Kapitału”, przeł. W. Dłuski, Państwowy Instytut

Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 272–274.
14 F. Jameson, The Political..., s. 71.
15 Por. też A. Roberts, Fredric Jameson (Routledge critical thinkers), Taylor & Francis e-

Library 2001, s. 83.
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która nie może być podana inaczej niż jako stekstualizowana i znarratywizo-
wana w aktach symbolicznych polityczna nieświadomość.
Widać tu wspomniany synkretyzm Jamesona, który łączy Lukácsowską koncep-
cję całości i, zdaje się niemożliwe do zintegrowania z nią, pojęcie determinacji
strukturalnej Althussera. Dyrektywy metodologiczne wypracowane przez polu-
kácsowską, dialektyczną krytykę kultury w duchu teorii krytycznej miesza z in-
grediencjami nie tylko psychoanalitycznymi (co robili i frankfurtczycy), lecz
także z ustaleniami ahistorycznego, antyhumanistycznego i antyheglowskiego
strukturalistycznego marksizmu, dotyczącymi procedur lektury symptomalnej16.
Jednocześnie badanie całościowo pojętej przyczynowości strukturalnej pozo-
staje dla Jamesona cały czas specyficznym rodzajem hermeneutyki czy inter-
pretacji, wyposażonej jednak w dialektyczną korektę, umożliwiającą wyjście
w stronę polityczności kolektywu.

Dialektyczna wrażliwość daje możliwość rozpoznania nie tylko wielokierunkowej
naddeterminacji, ale i obecnego w kulturze momentu negatywności, utopijnego sprze-
ciwu wobec reguł sposobu produkcji, który ją określa17. Tekst kultury okazuje się tedy
wynikiem, ekspresją, symptomem, ale i reakcją, sprzeciwem, negacją, kreśleniem inno-
bytu, zwiastunem zmiany18.

Połączenie w lekturze tekstu kultury tych wymiarów wiąże się z pełnym wyko-
rzystaniem tak Marksowskiej negatywnej hermeneutyki „podejrzliwie” demis-
tyfikującej ideologie, jak i pozytywnego poszukiwania utopii. „[I]nstrumentalna
analiza jest skoordynowana z kolektywno-asocjacyjnym, czy wspólnotowym
czytaniem kultury, albo też [...] funkcjonalna metoda opisu tekstów kultury jest
wyrażana wraz z antycypacyjną”19.
Punktem wyjścia jest dla Jamesona teoria literatury. To wielkie dzieła wysokiego
modernizmu literackiego są początkowo jego obiektami badawczymi. Formu-
łowana z czasem ogólniejsza teoria kultury obejmuje jednak nie tylko teksty
w wąskim rozumieniu, ale niemal wszystkie wytwory człowieka posiadające
znaczenie symboliczne. I tak, analiza postmodernizmu jako kulturowej logiki
późnego kapitalizmu20, choć wychodzi od architektury (również użytkowej,
a zatem i tak jest już daleko od kreacji artystycznych), stara się opisać generalną
formację społeczno-kulturową21. Nie jest to ujednolicająca perspektywa prze-
sycającego wszystko ducha epoki – stadium w teleologicznej drodze. „[T]o, co
wydaje mi się kluczowe, to uchwycenie postmodernizmu nie jako stylu, lecz

16 L. Althusser, E. Balibar, Czytanie „Kapitału”.
17 Totalna wizja systemowa, systemu produkcji jako determinującego wszystko

w swoim obrębie i sprowadzająca kulturę do epifenomenu, uniemożliwia za-
istnienie negatywności (a co ze sprzecznościami, jakie generuje system?).

18 F. Jameson, The Political..., s. 32, 71, 88.
19 Tamże, s. 274.
20 F. Jameson, Postmodernism....
21 W optyce tak kreślonej teorii kultury intencjonalnej kreacji dzieła sztuki faktycznie

nie przysługuje jakiś wyjątkowy status – każdy inny tekst czy artefakt kultury może
również przetwarzać kulturowe i ekonomiczne sprzeczności sposobu produkcji.
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raczej jako dominanty kulturowej, ujęcie, które pozwala na obecność i współ-
istnienie pewnego zakresu bardzo różnych, ale podporządkowanych cech”22.
Owe heterogeniczne elementy, są przez nią hegemonizowane23 i muszą jakoś
się do niej odnosić. Postmodernizm to nie cecha wszystkich wytworów kultury,
ale raczej pole sil, w którym każdy z nich musi funkcjonować. W ramach tak
pojętej konfiguracji kulturowej mieszczą się oczywiście również będące przed-
miotem naszego zainteresowania media geolokalizacyjne i ich rola w moder-
nizacji polskich miast. Właśnie w odniesieniu do szerszej konfiguracji struk-
turalnej, zawierającej determinanty kulturowe i ekonomiczne, chcielibyśmy je
rozpatrzeć. Wydaje się, że miejsce takich technologii w przestrzeniach polskich
miast oraz ich dyskursywne funkcjonowanie (w prasie, autopromocji i toż-
samości miast) nie są tylko przypadkowym elementem ogólnego rozwoju gos-
podarczego i technologicznego, lecz stanowią wyraz pewnych kulturowych
sprzeczności i napięć, na które są odpowiedzią jako najszerzej pojęte akty
symboliczne polskiej modernizacji.

Miast modernizacji – „modernizacja” miast
Powstające w Polskich miastach systemy coraz częściej wykorzystują geo-
lokalizację, pozwalającą dopasować przekaz do miejsca, w którym znajduje się
użytkownik. Obecnie geolokalizacja dostępna jest użytkownikom smartfonów,
czyli wielofunkcyjnych telefonów z zaawansowanymi programami operacyj-
nymi, jak Iphone, modele z systemem operacyjnym Android, nowsze wersje
z systemem Symbian24. Aparaty te niemal z definicji wyposażone są w odbior-
nik GPS i mogą łączyć się z internetem (w tym także w bezpłatnych strefach
WiFi, dostępnych coraz częściej w przestrzeniach publicznych). Powstające
w ciągu ostatniego roku liczne serwisy LBSN (Locative Based Social Network)
umożliwiają użytkownikowi pobranie aplikacji mobilnej, dzięki której może on
łatwo logować się do głównego serwisu, „meldując” tym samym, gdzie się
znajduje. Geolokalizacja jest także podstawą dla dostępnej za pośrednictwem
telefonu rozszerzonej rzeczywistość i aplikacji takich jak Layar. Wykorzystując
GPS, kompas i internet, aplikacja współpracuje z otaczającym nas światem – to
jedno z praktycznych zastosowań Augmented Reality, która „nie tworzy wir-
tualnego, pełnego, nowego świata 3D (jak wirtualna rzeczywistość, Virtual
Reality, VR), lecz rozszerza i uzupełnia ten, który znamy”25. Właśnie AR –
w polskich tłumaczeniach rozszerzona bądź wzbogacona rzeczywistość – stała
się podstawą do zaproponowania przez Lva Manovicha terminu augmented

22 F. Jameson, Postmodernism..., s. 4.
23 Tu kolejna inspiracja: Jameson asymiluje też Gramsciańskie pojęcie hegemonii do

opisu relacji w polu kultury, por. A. Gramsci, Pisma wybrane, t. I, Książka i Wiedza,
Warszawa 1961.

24 Według OME 2010 to już 29% użytkowanych przez nas telefonów.
25 P. Pardel, Przegląd najważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, „Studia

Informatica” 2009 z. 30, nr 2 (82), Gliwice, s. 35.
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space, czyli wzmiankowanej już wzbogaconej przestrzeni26. AR definiowane
jest w opozycji do VR, wirtualnej rzeczywistości, która całościowo dominuje
nasze doświadczenie, tworząc świat alternatywny. AR, a co za tym idzie AS,
wzbogaca nasze doświadczenie realnie istniejącego świata; wciąż jesteśmy
w nim obecni, choć dysponujemy jego dodatkowymi – cyfrowymi – elemen-
tami27. Anna Nacher wskazuje za Adrianą de Souzą e Silvą, że AS ma mieszany
charakter przestrzeni fizycznej oraz społecznej i kulturowej, i proponuje termin
przestrzeni hybrydowej28.
Layar działa jak skaner otoczenia: patrząc na świat prze ekran telefonu, widzimy
dodatkowe informacje – na nałożonej na rzeczywistość siatce i miniradarze
usytuowane są wszystkie obiekty, które użytkownik pobrał wcześniej z bazy.
W najnowszej wersji aplikacja potrafi czerpać informacje o miejscu, w którym
jesteśmy, z 86 źródeł, takich jak Wikipedia, Google czy Facebook29, dostępne
są warstwy komercyjne (np stacji BP czy sieci Żabka). W programie dostępne są
także dokładne informacje na temat wybranych obiektów, jak dokładny adres,
godziny otwarcia czy menu albo repertuar. Według danych twórców Layara –
holenderskiej firmy SPRXMobile – obecnie aplikacja działa na 1,6 miliona tele-
fonów komórkowych.
W Polsce poza warstwami komercyjnymi został wykorzystany właśnie do
promocji miasta. Layar daje każdemu możliwość dodania – odpłatnie bądź nie –
własnej warstwy tematycznej30. Katowice za stosunkowo niewielką kwotę szes-
nastu tysięcy złotych dodały swoją warstwę do Layara – dzięki temu prostemu
zabiegowi, przemierzając ulice miasta, można znaleźć najciekawsze miejsca
w mieście, zarezerwować bilet na wybrane wydarzenie w Spodku31. Przede
wszystkim jednak o Katowicach napisały ogólnopolskie media i liczne serwisy,
co uczyniło z miasta prekursora wdrażania rozszerzonej rzeczywistości i mo-
bilnych technologii. W tyle nie pozostaje Łódź, dla której także opracowano
warstwę do Layara, będącą przedłużeniem systemu Odkoduj Łódź – informacji
turystycznej opartej z kolei o Fotokody. Przynależność tej technologii do me-
diów geolokalizacyjnych nie jest oczywista – Fotokod to następca kodu kres-
kowego, ale w przeciwieństwie do tamtego jest obsługiwany przez telefon
komórkowy. Pod fotokodem zakodowany zostaje ciąg znaków, mogących wy-
dać telefonowi daną komendę bądź odesłać do strony mobilnej. W praktyce
oznacza to przede wszystkim możliwość uzyskania natychmiastowej i kon-

26 Przekład za A. Nacher, Panoptyzm w przestrzeni gęstej informacyjnie. Locative
media jako media, „Kultura Współczesna” 2009 nr 2.

27 L. Manovich, The poetics of augmented space, [w:] New media. Theories and
practices of digitality, red. A. Everett, J.T. Caldwell, Routledge, New York 2003,
s. 79.

28 A. Nacher, Panoptyzm..., s. 137–138.
29 B. Milewski, Jak zarobić na rzeczywistości rozszerzonej, http://www.spidersweb.pl/

2010/05/layar-jak-zarobic-na-rzeczywistosci-rozszerzonej.html (9 stycznia 2011).
30 http://site.layar.com/create/ (9 stycznia 2011).
31 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8372118,Katowice___rozszerzamy_rzeczy-

wistosc.html (9 stycznia 2011).
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kretnej informacji w wybranym miejscu i czasie. W Łodzi ponad pięćdziesiąt
obiektów otrzymało fotokodowe tabliczki; po zeskanowaniu obrazka użytkow-
nik zostaje przeniesiony na lekką stronę mobilną z informacjami o zabytku
i możliwością wysłuchania lektora w trzech wersjach językowych. Potencjalnie
Fotokody mogą przekazywać także bardziej skomplikowane komendy naszemu
telefonowi, wykorzystując także możliwości GPS.
Obecnie najbardziej rozbudowany system wykorzystujący opisane rozwiązania
powstał w Wodzisławiu Śląskim. Tamtejszy system informacji turystycznej
opiera się na fotokodach umieszczonych na najważniejszych zabytkach, info-
matach (komputerach-kioskach umieszczanych w przestrzeni miasta z dostoso-
wanym do warunków interfejsem) umożliwiających zapoznanie się z ofertą tu-
rystyczną i kulturalną miasta (oraz zapisanie określonych informacji w telefonach
poprzez Bluetooth), a także na stronie internetowej stanowiącej prezentację
regionu – dodatkowo poprzez każdy wymieniony komponent można pobrać
aplikację mobilną, zawierającą pakiet informacji turystycznych i kulturalnych32.
Niemal bliźniaczy system powstanie w pobliskim Rybniku oraz Żorach.
Polskie firmy pracują nad kolejnymi nowinkami – systemami audiozwiedzania
przez samochodowe GPS-y, które podczas jazdy poza informacją o najbliższym
skręcie wskażą także nieodległe zabytki, a o tych w zasięgu wzroku powiedzą
parę słów. Naturalną konsekwencją jest pomyślenie omnipotencyjnego, in-
kluzywnego i selektywnego jednocześnie systemu, który połączy Web 2.0
wspomaganą mediami społecznościowymi, nasze telefony, samochodowy GPS
wykorzystujący geolokalizację, czwarty wymiar rzeczywistości czy szósty
zmysł33. Coraz bardziej zaawansowane i wysublimowane pomysły rodzą się
w głowach informatyków i specjalistów od marketingu; w postaci wymuskanych
prezentacji trafiają do urzędów. Miasta, województwa czy gminy startują
w swoistym wyścigu zbrojeń – kto pierwszy na Śląsku zdobędzie fundusze
i wprowadzi fotokody, który region zdąży przed Euro 2012 wprowadzić system
informacji dla kibiców w telefonie?
Niewyobrażalne wcześniej możliwości finansowania tego typu pomysłów daje
Unia Europejska, ale i rządowe projekty, np. te stymulujące zrównoważony
rozwój. Miasteczka powiatowe czy zapomniane gminy wyremontowały już
główną drogę, odnowiły miejscową szkołę i doprowadziły kanalizację, gdzie
potrzeba. Teraz mogą sięgnąć po znaczne kwoty na informatyzację, innowacje
i technologie. Dobrze napisany wniosek na miejskie i turystyczne systemy
informacji czy portale internetowe o najrozmaitszych zastosowaniach można
sporządzić stosunkowo prosto – często przy eksperckim wsparciu firmy, która
takie rozwiązania sprzedaje. Unijne dotacje rozliczane przez miejscowe agen-
cje rozwojowe otrzymują jednostki administracji publicznej, zlecając prace

32 http://www.kulturalnywodzislaw.pl/pl-def/cms/projekt/ (9 stycznia 2011).
33 Por. Technologia szóstego zmysłu TED (http://www.youtube.com/watch?v=f-

QEHtvNsfKE&feature=related (12 stycznia 2011) i eksperymentalny telefon Seabird
opracowany przez Mozilla Labs.
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(często za całą kwotę otrzymanej dotacji) zewnętrznym firmom; w wyznaczo-
nym czasie osiągają określone we wniosku wskaźniki. Parę artykułów w lokal-
nej prasie, przecięta przez burmistrza wstęga, czasem nawet jakaś kampania
promocyjna – wieńczą owe dzieła. Jeśli system jest rzeczywiście dobry i uży-
teczny, pojawić się może także inny odbiorca projektu niż grantodawca i rea-
lizator. Niestety nie jest to regułą, a dalsza animacja i utrzymanie atrakcyjności
i funkcjonalności systemu nierzadko bywają zaniedbywane.
Naszkicowana wyżej sytuacja zachęca do zapytania o to, jaką kulturową rolę
pełnią owe media geolokalizacyjne w polskich miastach w kontekście konkretnej
dynamiki instytucjonalnej, która odżywia ich rozwój. Podstawowym zadaniem
różnych wydziałów promocji, centrów turystycznych, zespołów do spraw
wizerunku i tym podobnych jest kształtowanie i rozpowszechnianie tożsamości
oraz wizerunku miasta zarówno wśród jego mieszkańców, jak i na zewnątrz,
pośród inwestorów i turystów. Będące przedmiotem naszego zainteresowania
technologie i usługi wydają się często daleko bardziej istotne na tej właśnie niwie,
niż ze względu na praktyczne zapotrzebowanie użytkowników. Na jakie „pytania
postawione przez sytuację, w której się pojawiają” są odpowiedziami takie akty
symboliczne34, czyli konkretne, zlokalizowane, określone decyzje inwestycyjne
i implementacje dotyczące mediów geolokalizacyjnych w polskich miastach?
Dlaczego polskim miastom tak zależy na wczesnym i głośnym wdrożeniu tych
rozwiązań? Co mówi to nam o kondycji polskiej „miejskości”?
Jameson również zwraca uwagę na rolę „miejskości” w tożsamości postmo-
dernistycznej. Oczywiście modernizm i nowoczesność (rozumiana jako forma-
cja zlokalizowana historycznie) miały par excellence miejski charakter. Dopiero
jednak kulturowa logika postmodernizmu oparta jest na absolutnej generalizacji
miejskości, zarówno jako formy organizacji życia, jak i w roli wyznacznika
dzisiejszej tożsamości kulturowej. Zrodziło to też specyficzne problemy zwią-
zane z niemożliwością relacyjnego odniesienia do inności jako probierza po-
twierdzającego i utrwalającego własna identyfikację, przylgnięcie do nowo-
czesności (jako ogólnego wyznacznika postępu). Zniknął po prostu punkt od-
niesienia, którym kiedyś była własna historyczna kondycja, dopiero co po-
rzucona w procesie gwałtownej zmiany społeczno-kulturowej, albo też żywe
świadectwa tych, którzy tej kondycji jeszcze nie porzucili.

Nowoczesność wciąż miała poniekąd do czynienia z arogancją ludzi miasta (city
people) wobec prowincjuszy, czy była to prowincjonalność chłopów, innych i kolo-
nizowanych kultur, czy po prostu przedkapitalistycznej przeszłości jako takiej: ta głęb-
sza satysfakcja bycia bezwarunkowo nowoczesnym została zachwiana gdy nowoczesne
technologie są wszędzie [...]35.

Na obrzeżach modernizującego się świata kulturowe przetworzenia zmian
społecznych zawsze wyglądały inaczej niż w centrum. W wypadku historycznej

34 K. Burke, The Philosophy..., s. 1.
35 F. Jameson, The Cultural..., s. 54.
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nowoczesności czasu uprzemysłowienia na ziemiach Polskich zaistniało coś, co
można by nazwać modernizmem peryferii36 – mimo olbrzymiej gwałtowności
przemian, jakim przyszło stawić czoła mieszkańcom na przykład Łodzi, nie
towarzyszyła im aż tak wyraźna reprezentacja symboliczna jak w epicentrum
nowoczesności. Realne procesy były czasem nawet bardziej „nowoczesne” niż
kultura je obrazująca. Zarazem jednak kultura nie pełniła roli surogatu nowo-
czesnych przemian, substytucji symbolicznej czegoś, czego realnie nie było, co
stało się udziałem modernizmu reszty Cesarstwa Rosyjskiego, jak sugeruje
Marshall Berman. Tam, gdy już „dochodziło do modernizacji, przybierała ona
rwaną, pokraczną, dziwacznie zniekształconą postać”37, a modernizm „musiał
się karmić nie rzeczywistością społeczną, lecz fantazjami, mirażami, marze-
niami”38. W jakimś stopniu do stanu, który Berman nazywa „modernizmem
zacofania”, powróciliśmy dzisiaj, i jako tego typu substytucje można rozpa-
trywać zastosowania nowych technologii w promocji miast.
Katowice, Łódź, Rybnik, Wodzisław Śląski czy Żory to nie tylko przykłady
sprawnego pozyskiwania unijnych funduszy, próby wykorzystania medialnej
i branżowej koniunktury na nowe media, ale także wielka walka o definicję
prowincji. Jeśli stosujemy najnowsze osiągnięcia geolokalizacji, jeśli jesteśmy
pierwsi, a więc i najbardziej nowatorscy w kraju, to czy możemy być prowincją?
Pojawianie się fotokodów w niedoinwestowanej tkance urbanistycznej Łodzi,
wśród wymagających zdecydowanych kroków problemów społecznych, niemal
w magiczny sposób odgania od miasta rzeczywiste wyzwania i braki. Nowe
technologie tworzą wyobrażeniowe pola bez kompleksów. Bieda, zwłaszcza
strukturalna, odpływ zamożnych mieszkańców do większych miast i/lub na
obrzeża, niezbędne inwestycje w infrastrukturę to tematy wymagające długo-
trwałych i kosztownych działań – tymczasem świeżo wynaleziony system moż-
na zrealizować za kilkadziesiąt tysięcy złotych, by potem zdyskontować go na
płaszczyźnie własnej identyfikacji symbolicznej i walki o wizerunek na ze-
wnątrz. Niekoniecznie kulturowa rola tych zabiegów sprowadza się do symbo-
licznego „nadrabiania” dystansu z zapóźnionej pozycji. Bardziej nawet chodzi
o lokalny, peryferyjny „wyścig”, który rozgrywa się na poziomie wizerunkowo-
-tożsamościowym39 pomiędzy polskimi miastami, a także o konieczność wypra-

36 Szersze omówienie tego pojęcia i analizę polskiej modernizacji przełomu XIX i XX
wieku przedstawiliśmy w innym miejscu na bodaj najbardziej wyrazistym, a być
może jedynym, przykładzie Łodzi, W. Marzec, A. Zysiak, Miasto, morderstwo,
maszyna. Osobliwe przypadki wczesnonowoczesnej Łodzi, [w:] Rekonfiguracje
modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

37 M. Berman, Wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu, Rzecz o doświadczeniu
nowoczesności, Universitas, Kraków 2008, s. 227.

38 Tamże, s. 307.
39 Wydaje się, że te aspekty zrosły się już niemal w jedno, miasta nie promują swojej

istniejącej tożsamości, a po części – szczególnie w odniesieniu do „bycia nowo-
czesnym” – starają się ją performatywnie wytworzyć. Inna sprawa, czy kiedy-
kolwiek inna relacja była w ogóle możliwa. Z pewnością jednak dzisiaj mamy do
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cowania alternatywnej, wewnętrznej dystynkcji od nie-nowoczesności, której
nie ma już na podorędziu na zewnątrz.
Nierówność przebiegów nowoczesności, duma z powodu wyprzedzania innych
czy wychodzenia z zapóźnienia, została zatarta w samoabsolutyzującej się ho-
mogeniczności. Sama opozycja miasta i miejskiego życia z jednej strony i nie-
skapitalizowanej natury „idiotyzmu życia wiejskiego” z drugiej, silnie obecna
w nowoczesności, zniknęła – dziś cały świat się utowarowił i skapitalizował,
również sama natura. Nie ma więc już jakiegoś zewnętrza, inności, na której
relacyjnie, negatywnie można by oprzeć stałość własnej tożsamości. Potrzeba
drugiego bieguna dychotomii, na której jednym krańcu spoczywa kulturowa
logika późnego kapitalizmu (kiedyś była nim wiejska nuda i stałość norm
wspólnot, które szczęśliwie udało się pozostawić w tyle). Jako, że dla Jamesona
nie ma już przestrzeni nie-miejskiej40, ową przeciwwagę, negatywny punkt
odniesienia stanowi inna przestrzeń miejska. Staje się ona figurą antykateksji,
gdzie człowiek konsumpcyjny obsadza swoje lęki – niemożliwość realizacji
rozkoszy, hiperkonsumpcji, pozornej heterogeniczności. Owa inna miejskość
jest koniecznym elementem konserwującym kapitalistyczne status quo,
umożliwiającym cudowną mistyfikację: przedstawienie największej homoge-
niczności jako eksplozji różnorodności; efektu społecznych zmian i politycz-
nych decyzji jako odwiecznej stałości, a kapitalizmu jako historii zrealizowa-
nej41. Pisząc w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Jameson upatruje
takiego antykatektycznego ucieleśnienia wypartych fobii politycznej nieświado-
mości późnego kapitalizmu w miastach państw realnego socjalizmu. My, przy-
glądając się dziś miastom postsocjalistycznym, gdzie podział między kapitalis-
tyczną historią zrealizowaną a jej wstydliwym rewersem przebiega raczej we-
wnątrz nich, widzimy ten biegun orientujący przeciw-obsadzenie raczej w „ży-
wych skamielinach” miasta peryferyjnego42. To wielkomiejska, potransforma-
cyjna bieda stanowi ewidentny przykład negatywnego punktu odniesienia, który

czynienia z symulakrycznym, w Baudrillardowskim sensie, charakterem wizerunku
miast. Nie jest on odzwierciedleniem czegokolwiek; raczej skrywa brak
jakiegokolwiek pozytywnego komponentu, który musi dopiero wytworzyć. Jaskrawy
przykład tego procesu znaleźć można, porównując hasła i komponenty strategii
promocyjnych największych polskich miast – po krótkim namyśle okazuje się, że
można by je niemal dowolnie pozamieniać, tworząc nowe konfiguracje, bez straty
dla ich apelatywności.

40 Pamiętajmy, że nie chodzi o zaprzeczenie empirycznego istnienia tradycyjnych
wspólnot czy ubogich wiosek. Tak jak Marksowi analizującemu kapitalizm i gos-
podarkę towarową, gdy liczebnie dominowała jeszcze produkcja rolnicza, Jame-
sonowi chodzi o wychwycenie pewnej tendencji i ogólnych dominant kulturowych.
Poza tym na wyobrażeniowym poziomie człowieka Zachodu owo „inne” miej-
skości powoli zniknęło już z horyzontu, a cały czas przedmiotem naszej uwagi jest
właśnie ten wyobrażeniowo-ideologiczny aspekt.

41 F. Jameson, The Cultural..., s. 70–71.
42 Z punktu widzenia hiperkonsumpcyjnej absolutnej teraźniejszości późnego ka-

pitalizmu.
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daje błogą satysfakcję z teraźniejszości. Na poziomie politycznej nieświado-
mości wykluczenie nie prowadzi do uznania kapitalizmu za system zły i nie-
sprawiedliwy czy chociaż zasługujący na pewną korektę, lecz utrwala go, dając
możliwość realizacji rozkoszy i straszak jej niezrealizowania klasom wygranym
w transformacji. To one de facto kształtują oblicze rzeczywistości społeczno-
gospodarczej, więc gdy antykatektyczny element biedy okazuje się strukturalnie
konieczny dla ich wyobrażeniowego, ideologicznego zachowania jako pod-
miotów późnego kapitalizmu, widać też, dlaczego musi on zostać utrzymany.
Oto perwersyjna prawda sformułowania „wykluczenie strukturalne”.
Tak jak każdy system znakowy, pole symboliczne, w którym konstytuuje się
tożsamość „nowoczesnej miejskości”, jest immanentne, a wszystkie znaczenia
wewnątrz niego są ukonstytuowane tylko relacyjnie43. Oznacza to, że pośrednio
całość systemu jest obecna w każdym poszczególnym znaczącym. Granica
systemu znakowego jest zarazem warunkiem możliwości i niemożliwości
systemu44, to wykluczenie dostarcza mu podstawy; żeby mógł się domknąć,
musi coś pozostawić na zewnątrz. Bycie nowoczesnym, tak jak każda tożsa-
mość polityczna45, jest oparte na braku – jej nabycie nie polega na odsłonięciu
czy odkryciu czegoś uprzednio już istniejącego, ale na konstrukcji. Tożsamość
jest sposobem poradzenia sobie z brakiem, opiera się na procesie identyfikacji,
przylgnięcia do czegoś poza swoją nieobecną esencją46. Gdy „miejskie wy-
rzutki”47 okazują się wypartym, ale koniecznym elementem tożsamości post-
modernistycznego i postpolitycznego miasta, którego wyrzucenie umożliwia
imaginacyjne domknięcie wspólnoty „nowoczesnych” i sytych, operacje ideo-
logiczne (w Althusseriańskim sensie)48, zmierzające do wyobrażeniowego za-
twierdzenia własnej „nowoczesnej miejskości”, wykorzystują technologie i usłu-
gi we wzbogaconej przestrzeni miejskiej do zarządzania swoistą „rozkoszą
dodatkową”. Dzieje się to zarówno na poziomie indywidualnego użytkownika,
współczesnego nowomedialnego flâneura czy flâneuse przemierzających ulice
ze swoim telefonem – „wtyczką” i przepustką do miejskości, jak i w obszarze

43 Por. sławne stwierdzenie de Saussure’a: „W języku istnieją tylko różnice”. Treść
słowa nie jest określona przez to, co ono samo zawiera, lecz przez to, co istnieje na
zewnątrz; wartość pojęcia determinowana jest przez relacyjne odniesienie do reszty
systemu, konstytuuje się w odróżnieniu, Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa
ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, PWN, Warszawa 1991, s. 143.

44 Por. E. Laclau, Emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyż-
szej Edukacji TWP, Wrocław 2004, s. 68.

45 Por. E. Laclau, Rozum populistyczny, Wrocław 2009.
46 Por. E. Laclau, Introduction, [w:] The Making of Political Identities, red. E. Laclau,

Verso, London – New York, 1994.
47 Por. E. Swyngedouw, The Post-Political City, [w:] Urban Politics Now. Re-Imagining

Democracy in the Neoliberal City, NAi Publishers, Rotterdam 2007.
48 „Ideologia przedstawia urojony stosunek jednostek do ich realnych warunków

bytowych (L. Althusser, Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do
badań, [w:] tegoż, Positions, Editions sociales, Paris 1976. Przekład dostępny na
http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article279 (20 stycznia 2011).
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ponadpodmiotowego konstruowania tożsamości przez identyfikacyjne przy-
lgnięcie do określonych obiektów49. Wedle Althussera:

[L]udzie” w ideologii nie „przedstawiają sobie” realnych warunków istnienia, swego
realnego świata, ale przede wszystkim swój stosunek do tych przedstawionych wa-
runków. [...] A zatem w ideologii nie jest przedstawiony system realnych stosunków,
rządzących egzystencją jednostek, lecz wyobrażony stosunek tych jednostek do rze-
czywistych stosunków, w których żyją50.

Substytucyjne wykorzystanie technologii geolokalizacyjnych w „nowoczesnej”
przestrzeni miejskiej tak właśnie działa; mieszkaniec, użytkownik czy odbiorca
perswazyjnego komunikatu może umiejscowić się dzięki nim po „nowoczesnej”
stronie, przedstawić sobie swoją pozycję strukturalną jako bezproblematyczną
i zatwierdzoną nowoczesność, niemającą ani symbolicznego („nienowoczesny”
inny), ani strukturalnego (stosunki ekonomiczne) rewersu. Jednocześnie sam
podmiot tworzy swoją tożsamość jako niebędącą efektem tej operacji i nie-
uwikłaną w te niechciane relacje. Zawsze w konstytucji podmiotu występuje
ideologiczny efekt retrowersji; reprodukowany i interpelowany podmiot prze-
żywa swoją pozycję strukturalną jako autonomiczne dzieło51. Odczytanie
relacji między aktami symbolicznymi a ich strukturalną przyczyną pozwala
odsłonić przynajmniej same te relacje, choć nigdy dotrzeć do jakiegokolwiek
poziomu „podstawy”.

Ta nieobecna przyczyna [«fundamentalne realia» egzystencji jednostki – W.M., A.Z.]
może jednak znaleźć figury pozwalające jej wyrazić się w zniekształcony i symboliczny
sposób. W rzeczy samej, jedno z naszych głównych zadań [...] polega na tym, by
wyśledzić i pojęciowo udostępnić podstawowe realia i doświadczenia oznaczane przez
figury, które czytający umysł zwykle reifikuje i same w sobie traktuje jako treść za-
sadniczą52.

Tak działający mechanizm ideologicznego kształtowania miejskiego podmiotu
znajduje oparcie w technologiach geolokalizacyjno-informacyjnych jeszcze
w jednym wymiarze. Tym razem chodzi o własną relację do miejskiej cza-
sowości.

49 Taki rozdział dla Jamesona i na gruncie innych politycznych interpretacji
Lacanowskiej psychoanalizy jest w zasadzie nieistotny. Rozpatrywanie mechaniz-
mu kształtowania tożsamości na ponadpodmiotowym poziomie nie jest aplikacją
psychologii jednostki do procesów grupowych; Lacanowska „polityka podmiotu”
nawet w swojej klinicznej wersji nie dotyczy w zasadzie jednostki, lecz całego ładu
symbolicznego. Por. argumentację Y. Stavrakakisa w: Lacanowski podmiot:
niemożliwość tożsamości i centralność identyfikacji, przeł. M. Kropiwnicki, [w:]
Język, dyskurs, społeczeństwo, red. L. Rasiński, PWN, Warszawa 2009.

50 L. Althusser, Ideologie i aparaty...
51 Klarowną eksplikację tego mechanizmu znaleźć można w: A.M. Smith, Laclau and

Mouffe. The Radical Democratic Imaginary, Routledge, London – New York 1998,
s. 55–69. Por. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2001.

52 F. Jameson, Mapowanie poznawcze, „Krytyka Polityczna” 2008 nr 16/17, s. 233.
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O pożytkach z historii
Media geolokalizacyjne w przestrzeni miejskiej mają jeszcze jedną funkcję
„ideologiczną”, związaną z modyfikacją formy czasowości, jakiej doświadcza
wielkomiejski podmiot. Zmiana „apriorycznych” form czasu i przestrzeni to dla
Jamesona jeden z głównych wyznaczników „późnego kapitalizmu”. Postmo-
dernizm koncentruje organizacje kulturowego doświadczenia na przestrzeni,
a nie na czasie. Zanika scentrowany podmiot (tu filozoficzna krytyka pojęcia
podmiotowości spotyka się z empiryczną rzeczywistością naszych czasów), nie
ma już stabilnej i stałej jaźni pozwalającej na sedymentację uczuć, pojawia się
natomiast obojętność w obliczu narastającej wrażeniowej nawałnicy53.
Dzisiejsze potoczne doświadczenie absolutyzuje teraźniejszość – wydaje nam
się wieczne, nie wyobrażamy sobie innego sposobu produkcji (w najogólniej-
szym sensie!) niż późny kapitalizm54. Postmodernizm nie jest już targany
sprzecznościami (które byłyby produktywne i prowadziły do przezwyciężenia
status quo); co najwyżej występują w nim pewne antynomie (dla Jamesona
w niemal Kantowskim sensie, aczkolwiek tu budowana przez niego analogia
wydaje się nieco „naciągana”), które można badać i eksplorować, ale nie przy-
nosi to zmiany stanu rzeczy, jest raczej granicą poznania możliwą z wewnątrz
tego sposobu produkcji. Jameson historyzuje więc a priori czasu i przestrzeni
w obliczu zmiennego sposobu produkcji55. To, jak myślimy o trwaniu i zmianie,
o różnicowaniu i homogeniczności, jak przeżywamy i doświadczamy czas
i przestrzeń, świadczy o naszym sposobie produkcji – oto nowy przedmiot
badań transcendentalnych. „Nasze antynomie obejmują Kantowskie «reprezen-
tacje a priori» [lepiej chyba byłoby mówić o formach zmysłowości – A.Z.,
W.M.], czyli czas i przestrzeń, co do których ogólnie dochodzimy do wniosku,
że należy ujmować je na sposób historyczny jako niebezpośrednie formalne
ramy, które mimo to zmieniają się wraz ze sposobem produkcji”56.
Postmodernizm, w wymiarze zarówno ogólnokulturowym, jak i artystycznym
cechuje, zdaniem Jamesona, swoisty zwrot przestrzenny: spacjalizacja doświad-
czenia i porzucenie wcześniejszej egzystencjalnej czasowości. Postmodernizm,
rozpatrywany jako rodzaj epistemy, musimy opisywać innymi sformułowaniami

53 A. Roberts, Fredric Jameson..., s. 137.
54 W tym miejscu radykalna Althusseriańska demistyfikacja ideologii jako sposobu

reprezentacji wyobrażeniowej relacji podmiotu do jego realnych (i zawsze
niedostępnych) warunków egzystencji („własnością ideologii jest to, że narzuca
[...] oczywistości jako oczywistości”, L. Althusser, Ideologie i aparaty...) spotyka się
ze, zdawałoby się, niemożliwą do pogodzenia tradycją pokantowskiej historyzacji
transcendentalnego a priori, ekplorowaną w niektórych nurtach neokantyzmu,
marginesach fenomenologii i w polskim marksizmie przełomu XIX i XX wieku.

55 F. Jameson, The Cultural..., s. 51, 70; Rysuje się tu ciekawa paralela z oczywiście
nieznanym Jamesonowi Stanisławem Brzozowskim, który w takimże duchu, jako
ucznia Kanta, historyzującego jego transcendentalia jako kształtowane w procesie
pracy, czytał Marksa. Warto odnotować, że Jameson traktuje czas i przestrzeń jako
pewne ramy postrzegania świata, ale jednak jako przedmiotowe doświadczenia, co
jest dosyć dalekie od Kantowskiego ujęcia transcendentaliów.

56 F. Jameson, The Cultural..., s. 51.
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niż doświadczenie modernizmu. „W wieku postmodernizmu [...] jeśli czaso-
wość [temporality] wciąż ma swoje miejsce, mówienie o jej pisaniu [writing]
raczej niż o jakimkolwiek przeżywanym doświadczeniu wydaje się lepszym
rozwiązaniem”57. Relacja czasowości do przeszłości i przyszłości została rozer-
wana – żyjemy w stałej teraźniejszości:

Cały nasz system społeczny pomału zaczął tracić zdolność zatrzymywania własnej
przeszłości, zaczął żyć w nieustannej teraźniejszości i wiecznej zmianie, która unie-
ważnia tradycje w rodzaju tych, jakie miały być zachowane na taki czy inny sposób we
wcześniejszych społecznych informacjach58.

Przeszłość, która kiedyś przypominała o naszym pochodzeniu, najpierw uczy-
niona została symbolicznym obiektem dystansu do atechnologicznej prowincji,
teraz zaś stała się po prostu alternatywnym światem, a nie naszą własną genezą.
Jest dostępna w parku tematycznym (wyspa piratów), stylizowanym nostalgicz-
nym filmie (czasy prosperity lat pięćdziesiątych w USA, w Polsce po części
PRL), upamiętniającym wiecu czy przedstawieniu (patriotyczne obchody, re-
konstrukcje historyczne). Identycznie funkcjonuje przeszłość czy historia jako
istotny, a czasem podstawowy komponent miejskich serwisów informacyjnych
opartych o geolokalizację.
W systemie Odkoduj Łódź pod fotokodami zamieszczono także archiwalne
zdjęcia i dźwięki, Layar może narzucić na widoczną przed nami przestrzeń jej
dawny wygląd – wyświetlić zburzoną synagogę, czy nieistniejące już siedem-
nastowieczne doki, prowadząc przez istniejące miasto zamienione w nama-
calną, alternatywną teraźniejszość przeszłości. Rozszerzona rzeczywistość daje
możliwość „wstawienia” w realną przestrzeń wirtualnych obiektów, jak wspo-
mniane budynki, ale mogą to być także przedmioty czy awatary innych osób.
Patrząc przez ekran smartfona, widzimy, jak otaczające nas miasto przeistacza
się w skansen; tylko od użytkownika zależy, którą epokę wybierze, jaki wątek,
a może i scenariusz przeszłości. „Nie ma już dłużej żadnej prowincji i nawet
przeszłość zaczyna wydawać się światem alternatywnym raczej niż niedo-
skonałym, prymitywnym stadium tego [świata]”59.
Interferencje przebiegów wyobrażeniowej nowoczesności, fałdy tożsamościo-
wych potyczek z samą sobą, usuwanie własnej przeszłości, i redukcja jej do
statusu atrakcyjnego wirtualnego świata uzupełniającego codzienność stają się
istotnymi elementami polskiej miejskości, a może i całego doświadczenia te-
raźniejszości w półperyferyjnym późnym kapitalizmie.

Nowa absolutna doczesność ma ze wszech miar do czynienia z tym co miejskie [has
everything to do with the urban]”. Stajemy być może w obliczu „konieczności rewizji
tradycyjnych pojęć tego, co miejskie jako takiego, [potrzebnej] by dostosować jego
postnaturalność [postnaturality] do technologii komunikacji i produkcji, a także by dać

57 F. Jameson, Postmodernism...., s. 154.
58 F. Jameson, The Cultural..., s. 20.
59 Tamże, s. 54.
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wyraz zdecentrowanej, nieomal globalnej, skali na jaką, to, co zwykło było być
miastem, zostało rozmieszczone [deployed]60.

W zadaniu tym może być pomocna „antycypacyjna metoda opisu”, która
zawsze powinna uzupełniać tę „funkcjonalną”. Jameson, jako krytyk kultury jest
bez mała mesjanistą, i choć nie wytycza żadnej prostej ścieżki, cały czas
uprawia swoją teoretyczną działalność z praktyczną, jak na marksistę przystało,
intencją – chce w owych upadłych przejawach i symptomach szukać też ho-
ryzontu utopii czy choćby możliwości „poznawczego zmapowania” współ-
czesnej konfiguracji społeczno-kulturowej, by uczynić ją bardziej świadomym
dziełem ludzkości. To ważne zadanie, w którym być może opis jest pierwszym
krokiem. W ujęciu Bermana z kolei, to samo usiłował niegdyś uczynić moder-
nizm w obliczu rewolucji przemysłowej w wielkich metropoliach Zachodu,
próbując:

uchwycić istotę tego powszechno-dziejowego procesu i przyswoić go ludzkości:
przeobrazić chaotyczną energię przemian społeczno-gospodarczych w nowe formy
znaczenia i piękna, wolności i solidarności; pomóc bliźnim (i sobie samym) stać się nie
tylko przedmiotem, ale i podmiotem modernizacji61.

W polskiej nowoczesności nie zostało to do końca zrobione. I być może dzisiaj
to właśnie w tożsamościowo-wizerunkowych bojach polskich miast, a nie
w literaturze czy sztuce, widzimy tego efekty. I tu można szukać momentów,
w których w upadłej, przemieszczonej formie wreszcie się to dokonuje. „Mo-
dernizacja” to dyskursywny totem polskiej sfery publicznej. Niekoniecznie
i nieprędko pójdzie za nim praca upodmiotowienia podlegających jej ludzi. Ale
o jej kształt warto się starać.

60 Tamże, s 54.
61 Tamże, s. 226
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