
34

W swoim tekście w celu opisu funkcji zjawiska „mody rowerowej”  
rozpocznę od nawiązania do dwóch koncepcji mody: teorii klasy  
próżniaczej Thorsteina Veblena oraz teorii szpanu Geoffreya Millera1. 
 
Choć nie są to oczywiście jedyne ujęcia, skupiam się na nich jako na dobrze 
oddających istotę większości teoretycznych ujęć zjawiska mody. 

1 Por. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przekł. J. Frentzel-Zagórska, Warszawa 2008; G. Miller, Teoria 
szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta, przekł. B. Reszuta, Warszawa 2010.
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N iemniej konstrukty te nie odzwierciedlają w pełni złożoności zjawiska, jakim 
się zdaje rowerowa moda. Uważam, że jest ona elementem szerszego nurtu, 
który określić można mianem slow life czy też filozofii slow movement, a ta do 

pewnego stopnia wymyka się klasyfikacji tworzonej przez wspomniane wyżej teorie.

U Veblena nacisk położony jest na twierdzenie, że elity albo, szerzej, poszczególne 
grupy społeczne, w szczególności te aspirujące do miana elit, zawsze szukały sposo-
bów na efektywne wyróżnienie się spośród nieelitarnej masy. Drogi do osiągnięcia 
tego celu są zróżnicowane: od nabywania, użytkowania wyjątkowo drogich przed-
miotów, dóbr i usług aż po ich ostentacyjne niszczenie. Znamiennym przykładem 
takiego funkcjonowania jest choćby drogie, wystawne próżnowanie, czyli kultywo-
wanie nieprodukcyjnych sposobów spędzania wolnego czasu, połączone z ostenta-
cyjną konsumpcją, czasem programowo nastawioną na marnotrawienie środków. 
Wyrazem tego mogą być anegdotyczne już przykłady horrendalnie drogich cebulek 
tulipanów w XVIII wieku, nauka martwych języków, a dziś – zakup wyjątkowo 
kosztownych „hipsterskich” mebli z materiałów uznawanych powszechnie za odpad 
czy wyjazd na urlop do gospodarstwa agroturystycznego, by wyrabiać tam sery i piec 
chleby. Są to przykłady konsumpcji kłócące się z „tradycyjnym” pojmowaniem wyda-
wania ogromnych kwot na przyjemności, a jednak połączone ze społeczną strategią 
budowania prestiżu. Warto również dodać, że w czasach kultury konsumpcji mamy 
do czynienia z osobliwym rozszczepieniem stylu życia najbardziej majętnych warstw, 
które to zjawisko związane jest na przykład z demokratyzacją mody wynikającą 
między innymi ze stopniowego podnoszenia się ogólnego poziomy życia2. Gwał-
towny rozwój gospodarczy powoduje, że najwyższe poziomu w hierarchii społecznej 
zajmuje swoista nowa arystokracja, nowobogaccy, bez wielowiekowej tradycji posia-
dania (i próżnowania). Wykształcają się zatem dwa wzorce bycia elitarnym: pierwszy: 
oparty na stylu dawnej arystokracji, bardziej stonowany, przywiązany do detalu, 
wysmakowany, oraz drugi, typowy dla warstw nowo wywyższonych, bez zaplecza 
kulturowego dawnych elit, krzykliwy, eklektyczny, ostentacyjny, prowokujący3. 

W koncepcji Millera, który na ludzkie zachowania modowe spogląda z perspektywy 
ewolucyjnej, nie poświęca się wiele uwagi tym rozróżnieniom, kładąc nacisk głównie 
na funkcję komunikacyjną mody, związaną z przekazywaniem ukrytej informacji 
o reprodukcyjnej wartości danego osobnika. W myśl tego podejścia podążamy za 
modą lub ją wyznaczamy, ponieważ stać nas na to, co oznacza, że jesteśmy zaradni 
i dobrze zorganizowani. Skoro odnieśliśmy sukces, prawdopodobnie jesteśmy rów-
nież obiecującym partnerem seksualnym, który część z tych cech może przenieść na 
potomstwo i zagwarantować podobny sukces. 

2 T. Szlendak, K. Pietrowicz, Moda, wolność i kultura konsumpcji, [w:] T. Szlendak, K. Pietrowicz (red.), 
Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji, Wrocław 2007, s. 8.

3 Napięcie między tymi modelami zilustrować można internetowym memem, który przedstawiał dwóch 
mężczyzn. Jeden z nich ubrany był w świetnie skrojony garnitur, drugi natomiast miał na sobie drogi 
t-shirt, okulary znanej, wyjątkowo drogiej marki, wachlował się plikiem banknotów, na szyi natomiast 
wisiał mu ciężki złoty łańcuch. Pod pierwszym umieszczono podpis: „kierowca mercedesa”, pod dru-
gim zaś: „kierowca BMW”.
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Koncepcje te posiadają wspólny i jednocześnie konstytutywny element – jest nim 
komponent materialny: pieniądze, przedmioty, usługi uważane powszechnie za drogie, 
niedostępne szerokiemu ogółowi, ale jednocześnie łatwo „komunikowalne” całemu 
otoczeniu. Z pewnością na problematykę mody jako zjawiska wynikającego ze straty-
fikacji można spojrzeć znacznie szerzej, również jako na przejaw władzy czy szacunku 
(nie tylko zaś komponentu materialnego), W swoim tekście jednak skupię się na ele-
mencie materialnym, to w tej dziedzinie mieści się bowiem problematyka posiadania 
i użytkowania roweru. Stratyfikacja – w szczególności w czasach dominacji ideologii 
konsumpcji – rządzi się wyjątkowo prostą zasadą: wyżej stoi ten, kto posiada więcej. 
Czy konsumpcja koncentrować się będzie na nabywaniu, czy na zbywaniu i niszczeniu, 
czy będzie ona bardziej, czy też mniej wysmakowana, pozycję wysoką zajmuje ten 
(i równocześnie wyznacza modowy trend), kto ma więcej. Paradoksalnie, zdaniem 
Jonathana Crary’ego, te materialistyczne tendencje, idące w sukurs nieustannemu 

„mutowaniu” rynkowej oferty, doprowadzają do wykształcenia się swoistej masowej 
mody na jednakowość: „dochodzi do coraz większego upodabniania się sfer doświad-
czenia, które dawniej w ogóle nie były ze sobą powiązane. Jednocześnie te drobne 
wysepki codzienności, które jeszcze nie zostały podporządkowane celom ilościowym 
lub nabywczym, bądź też w ogóle nie dają się włączyć w procesy telematycznego 
uczestnictwa, stają się coraz mniej szanowane i pożądane. Czynności życiowe, które 
nie mają żadnego związku z siecią, karleją lub stają się nieistotne”4. 

Wspomniane przeze mnie popularne koncepcje mody, jak również pesymistyczne 
dość wnioski Crary’ego o skrajnej homogenizacji mają rzecz jasna swoje uzasadnienie, 
jednak te wizje można uznać za niepełne: rowerowa moda, jeśli w ogóle uznać, że 
zjawisko to należy klasyfikować jako modę, wydaje się nie do końca respektować po-
dobne kryteria. Rower jako przedmiot nie jest uznawany w powszechnej świadomości 
za dobro luksusowe, podobnie nie jest źródłem szczególnego prestiżu czy władzy. 
Z tego względu uważam, że krótkiego omówienia wymaga idea ruchu slow movement, 
z którego moda ta – jak sądzę – praktycznie w prostej linii wypływa. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat pewną popularność zdobyła filozofia slow move-
ment, zapoczątkowana działaniami nurtu slow food, ruchu powstałego w opozycji do 
swoistej tyranii żywności spod znaku fast. Ruch slow food kładł akcent na wartości 
płynące z długotrwałego procesu przygotowywania posiłków. Postawienie na natu-
ralne składniki, oryginalne receptury, sposoby przyrządzania miała nie tylko stano-
wić twórcze odwołanie do tradycji, ale przyczyniać się także do swoistej rytualizacji 
całej sfery: kultywowania spożywania posiłków w spokoju i dobrym towarzystwie, 
szacunku dla wyjątkowych miejsc, czerpania radości z posiłku per se, a nie z biernego 
uzupełniania kalorii5. 

Ruch slow food z biegiem czasu przeistoczył się w nurt slow movement, który war-
tości związane ze sferą żywności przetransponował również na inne obszary życia. 
Idee te trafiły na dość podatny grunt jako umiarkowana w formie, choć dość rady-

4 J. Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, przekł. D. Żukowski, Kraków 2015, s. 99. 
5 Por. T. Kozłowski, Slow movement, psychologia pozytywna i dobrostan wobec społecznych wyzwań 

konsumeryzmu, „Kultura i Edukacja” 3(103)/2014.
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kalna w treści krytyka ideałów społeczeństwa konsumpcyjnego oraz wynikających 
z niego mód opartych na kulcie władzy i posiadania. Kluczowe dla jej zrozumienia 
jest przywołanie pojęcia wartości pozycjonujących i niepozycjonujących6. Pierwsze 
z nich to w rozumieniu dyscyplin ekonomicznych wszystkie te, które określają sta-
tus społeczny, a więc dochód, marka auta, metraż mieszkania, wzory kulturowe, na 
przykład uczestnictwo w elitarnych klubach, ekskluzywne sporty, ale też seksualnie 
atrakcyjny partner/partnerka. Szacunek czy władza, jako integralne elementy sys-
temu stratyfikacji, należy uznać za spełniające ten warunek. Plasują one jednostkę 
na określonym szczeblu drabiny społecznej. Wartości niepozycjonujące to z kolei 
wszystkie, które są ważne, jednak nie są pomocne w wyznaczaniu wyższego miejsca 
w hierarchii. Co istotne, bez nich czerpanie przyjemności z wartości pozycjonujących 
okazuje się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Przy ich omawianiu na ogół wskazuje 
się na zdrowie, kontrolę nad swoim życiem oraz owocne kontakty społeczne. Brak 
wybranego z tych czynników wpływa na subiektywną wartość i jakość życia, nawet 
mimo posiadanych zasobów czy prestiżu. Rzec by można, że w kulturze hiperkapi-
talizmu są to wartości, na podstawie których trudno byłoby wytworzyć jakąkolwiek 
modę (musiałaby ona bowiem opierać się na negacji posiadania i używania, wokół 
których współczesna kultura silnie oscyluje). Popularność czy może nawet renesans 
roweru są jednak niezaprzeczalne, czego przejawem może być choćby zwiększająca 
się z każdym rokiem liczba tras rowerowych w polskich miastach.

Filozofia slow movement koncentruje się właśnie na owych niepozycjonujących war-
tościach, uosabiając jednocześnie unikatową atawistyczną tęsknotę konsumenta za 
życiem w zgodzie z naturą i najbliższą wspólnotą, w oderwaniu od wykańczającego 
wyścigu szczurów. Tęsknota ta znajduje wyraz w postaci szczególnej fali produktów 
popkultury, w których wieś wydaje się niejako urastać do poziomu „ziemi obiecanej”, 
jest miejscem, do którego się wraca. Przekaz tego rodzaju obecny jest w filmach 
(np. Pod słońcem Toskanii, Podróż na 100 stóp, Nigdy w życiu), ale również – a może 
przede wszystkim – reportażach, wywiadach, portretach osób, które na taki krok się 
zdecydowały, zostawiając za sobą korporacje i biurowce, luksus i enklawy przedmieść. 
Przenoszą się zatem owi szczęśliwcy w sam środek głuszy, by remontować rozpada-
jące się chaty, w których marzy im się zamieszkać już na dobre. Portrety takich osób 
(a nawet rodzin) przedstawiła Anna Kamińska w książce Miastowi7, pracy złożonej 
z kilkudziesięciu wywiadów z entuzjastami takich radykalnych przewartościowań. 
Przedstawione osoby opowiadają o tęsknocie, jaka wcześniej, przed wielką zmianą, 
przepełniała ich życie. Marzyli o spokoju, życiu na własnych zasadach, lub nawet nie 
wiedzieli, że o czymś takim marzą, dopóki – za sprawą przypadku – nie znaleźli 
się w danym miejscu, nie spędzili urlopu na wsi, nie wyjechali za miasto i tak dalej. 

Opowieści te, choć prawdziwe, w społeczeństwie doby rozemocjonowanej kon-
sumpcji odgrywają jednak rolę romantycznych baśni, stają się raczej źródłem ma-
rzeń o przyszłym życiu, planach realizowanych za jakiś czas lub na emeryturze 
(rzec by można nawet, że z funkcjonalnego punktu widzenia ma to swoje twarde 

6 Zob. R.H. Frank, Luxury fever: Why money fails to satisfy in an era of excess, New York 1999, zob. też  
D. Nettle, Szczęście sposobem naukowym wyłożone, przekł. E. Józefowicz, Warszawa 2005, s. 84.

7 A. Kamińska, Miastowi. Slow food i aronia losu, Warszawa 2011.
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uzasadnienie: hiperkapitalizm nie przetrwałby takiego masowego exodusu, dlatego 
bardziej opłaca się nam wszystkim za podobnym życiem tęsknić, aniżeli faktycznie 
owe marzenia ziścić). 

Dla zdecydowanej większości ludzi zmiana taka – z oczywistych powodów – po-
strzegana jest jako radykalna i nieosiągalna. Stanowi przez to jedynie źródło poczucia 
braku, który ciężko jest na co dzień wypełnić lub zastąpić czymś innym. Sądzę, że 
w tym właśnie miejscu pojawia się nisza rynkowa (i kulturowa), zapotrzebowanie na 
paletę usług, które mogą budzić jasne skojarzenia z przeorientowaniem priorytetów 
w stylu slow movement, co jednak nie musi się łączyć z porzucaniem dotychczasowe-
go dorobku życia, a przy okazji stworzyć nowe pole dla określania porządku stratyfi-
kacji, który odróżnia masę nieświadomych konsumentów od tych uświadomionych. 

Z tego prawdopodobnie powodu dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego 
rodzaju „wyroby tradycyjne”, od żywności po rękodzieło, czego wyrazem są liczne 
festiwale i wydarzenia, podczas których społeczeństwo, płacąc, „wraca do swoich 
korzeni”. Slow life, slow food, slow movement, których fascynacja tradycją i wiejskim 
życiem są pewnym przejawem, mieszczą się, jak sądzę, w jeszcze ogólniejszym nurcie 
świadomej konsumpcji: bardziej zracjonalizowanego doboru dóbr i usług, poczucia 
większej odpowiedzialności za kształt rynku i potrzeb konsumenckich, chęci współ-
tworzenia pewnej wspólnoty. Można by nawet zaryzykować tezę, że dylemat „mieć 
czy być”, który społeczeństwo konsumpcyjne zdawało się rozstrzygać na korzyść 

„mieć”, dzięki filozofii slow movement przyjmuje osobliwą formę: „mieć, ale tak, by 
być”, a więc przedmioty i usługi, które nabywam, stają się jednocześnie komunikatem 
świadczącym o mojej samoświadomości, o niestandardowym, niemasowym, a więc 
częściowo elitarnym podejściu do życia. Innymi słowy, decydując się na zakup niety-
powych (często droższych) usług, inwestujemy swój czas w bezsensowne na pierwszy 
rzut oka – z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – aktywności. Jaki bowiem 
sens ma urlop w gospodarstwie agroturystycznym, które każe sobie słono płacić, 
by – dosłownie – móc samemu zrobić ser, poubijać masło, zjeść upieczony samemu 
chleb lub ogolić owcę? 

Takie osobliwe wzory zachowań przypominają jednak wspominaną wcześniej osten-
tacyjną konsumpcję klas aspirujących, która znana była w kulturach od dawna. Wy-
starczy wspomnieć indiańskie rytuały potlaczy lub – na przykład – naukę języków 

„niepotrzebnych”, takich jak łacina czy greka, których znajomość stanowiła standar-
dowe wykształcenie dobrze urodzonych. Filozofia slow movement dodaje jednak do 
wzorów ostentacyjnej konsumpcji nowy komponent – za swego rodzaju wyróżnik 
uchodzą przedmioty czy też czynności, które niegdyś kojarzono z brakiem prestiżu, 
władzy czy zasobów: wyrób dóbr, praca fizyczna, ludowość, kult folkloru. Przypusz-
czam, że filozofia ta definiować może również „właściwsze” sposoby poruszania się.

I w tym miejscu – jak sądzę – znajduje się właśnie swoista nisza dla mody rowerowej. 
Popularność roweru, jaką przychodzi nam obserwować ostatnio, stanowi zjawisko, 
które można rzecz jasna analizować wieloaspektowo, nie tylko w kategoriach mody. 
Jest owa popularność elementem dobrego obyczaju wpisującego się w nurt zachowań 
proekologicznych, jest wreszcie komunikatem wysyłanym w przestrzeni stricte po-
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litycznej. Rower może być kojarzony z bardziej liberalizującym podejściem do życia, 
utożsamianym z kulturą młodych, ambitnych, o szerszych horyzontach, chcących 
uchodzić za świadomych i odpowiedzialnych. O zachowaniach tych można z po-
wodzeniem powiedzieć, że się upowszechniają, podobnie jak coraz popularniejsze 
biegi (świadczyć o tym może rosnąca liczba uczestników w organizowanych każ-
dego roku maratonach na terenie całej Polski). Wybór roweru może być również 
postrzegany jako zupełnie normalna, w pełni funkcjonalna reakcja na zatłoczenie 
miast i kurczący się czas. Aspekty te nie przekreślają jednak wspomnianego przeze 
mnie metakontekstu, jakim jest moda, co poniekąd zbieżne jest z tezami przytoczo-
nych teoretyków twierdzących, że zachowania modowe zawsze służą komunikacji, 
bez której funkcjonowanie społeczne jest znacznie utrudnione. Zadaniem tejże 
jest bowiem sprawniejsze definiowanie struktury społecznej. Nie ma przeszkód, 
by za narzędzie pomocne w tym procesie uznać – obok innych przedmiotów czy 
zachowań – rower.

Komunikacyjny, w pełni modowy aspekt uważam za nadrzędny z tego prostego po-
wodu, że stanowi on funkcję dominującą w dobie konsumpcjonizmu; ten – zdaniem 
na przykład Benjamina Barbera8 – przyczynia się do tworzenia swoistej etyki hiper-
kapitalizmu, w której wszystko poddawane jest ocenie przez środowisko społeczne 
jednostki. Skoro właściwie wszystkie dziedziny naszego życia stają się przestrze-
niami działań komercyjnych, zrozumiałe zatem, że każda decyzja podejmowana 
w świecie nadpodaży jest de facto decyzją konsumencką. Deklaracje polityczne, 
obierany styl życia, gospodarowanie przestrzenią i czasem (a więc wszystko to, 
czego rower może stać się manifestacją) stają się tym samym elementem wyższego 
porządku – mody. 

Czy popularność roweru można jednoznacznie uznać za modę? Wiele za tym przema-
wia, choć niewykluczone, że ma ona formę daleko subtelniejszą aniżeli wiele innych 
zjawisk modowych. W latach 90. można było mówić o modzie wśród dzieci i młodzie-
ży na BMX-y i rowery górskie. Każdy, kto planował zakup roweru, miał w zasadzie do 
wyboru jedną z tych dwóch opcji, zakup innego odbierany był jako bycie kompletnie 
nie na czasie. Nie do pomyślenia wręcz było kupno popularnego wcześniej „wigru-
sa” lub roweru w typie damki. Młodzieżowe, w szczególności złożone z młodych 
mężczyzn rówieśnicze grupy odniesienia kładły na ten aspekt szczególny nacisk, nie 
mniejszy niż ten dotyczący słuchania określonej muzyki czy preferowania szczegól-
nego rodzaju strojów. Dziś moda rowerowa wolna jest od tak zdecydowanych form 
nacisku typowych dla nastoletnich grup, jest bowiem modą ludzi dorosłych, wśród 
których społeczna ocena dokonuje się w sposób o wiele mniej bezpośredni. Wybór 
produktu jest nie tylko decyzją kojarzoną z miejscem na drabinie społecznej, ale 
także komunikatem dotyczącym stylu życia (bezpośrednia ocena tegoż jest z kolei 
postrzegana jako atak na wolność indywiduum).

8 B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 
2008.
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Za przyjęciem owej modowej perspektywy przemawia także fakt, że działania konsu-
mentów są dziś decyzjami w pełni jawnymi, a dokładniej: ujawnianymi, poddawanymi 
nieustannej ocenie przez otoczenie. Na skutek ekspansji technologii społecznościo-
wych powszechnie stosowaną praktyką jest relacjonowanie swojego życia i wystawianie 
go na ocenę innych (podobnie możliwość samodzielnego oceniania innych interneto-
wych biografii). Sądzę, że można zatem z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż ko-
rzystanie z roweru stanowi dziś kolejny z elementów funkcjonowania, który jednostka 
postrzega jako poddawany zewnętrznej ocenie komunikat – zupełnie jak w przypadku 
regularnych zjawisk modowych. W internecie można również natrafić na grupy sympa-
tyków i fanów rowerowego sportu, co może nasuwać skojarzenia z pozytywną grupą od-
niesienia, do której osoba decydująca się na przyjęcie określonej mody pragnie należeć. 
Grupy te cyklicznie kultywują określone wydarzenia, zarówno tworząc je, jak i biorąc 
w nich udział. Moda na rower jest jednak o tyle przewrotna i nietypowa, że kojarzyć 
się może z przeorientowaniem na kult wartości niematerialnych, w społeczeństwie 
konsumpcji nieoczywistych, a więc z komunikowaniem miejsca w hierarchii społecznej 
nie tyle pod względem skali konsumpcji w ogóle, ile konsumpcji świadomej, co zbieżne 
jest z ideałami slow philosophy. 

Reakcją na ową modę slow jest różnicowanie się działań w różnych sferach, zarówno 
kulturalnych, jak i rynkowych. Moda rowerowa staje się na naszych oczach realną 
alternatywą, obszarem intensywnie rozwijającym się i wpływającym na kształt życia 
społecznego, a nawet przestrzeni miejskiej w jej fizycznym wymiarze. O istnieniu 
tego zjawiska świadczy co najmniej kilka zjawisk. W przestrzeni miejskiej nie tylko 
intensywnie rozwija się sieć ścieżek rowerowych, będących zresztą nierzadko rezul-
tatem działań określonych „lobby rowerowych”, wywierających zróżnicowane formy 
nacisku na włodarzy (postulaty tworzenia ścieżek są nawet na liście argumentów 
kandydatów ubiegających się o elekcję). W reakcji na modę wykształcił się też osobli-
wy typ pojazdu, tak zwany rower miejski, który służy do komfortowego przemiesz-
czania się (nie jest typem wyczynowym jak rowery górskie czy BMX). Ma wygodne 
siodełko, mocną ramę, raczej wysoko osadzoną kierownicę, światła przednie i tylne, 
ponadto błotniki, dzwonek i bagażnik (opcjonalnie nawet dwa bagażniki). Pojawiają 
się również ciekawe inicjatywy w rodzaju komercyjnych sieci rowerów miejskich (np. 
Poznański Rower Miejski), które oferują przejazdy za symboliczną opłatę, a nawet za 
darmo, przez określony czas, co stanowić ma alternatywę dla samochodów i komuni-
kacji miejskiej, a jednocześnie wpisuje się w nurt promocji życia bardziej eko. Rowery 
miejskie ponadto – wcześniej wydawałoby się kojarzone raczej z brakiem możliwości 
innego przemieszczania się, na przykład samochodem – stają się obecnie (choć nie 
muszą) niemałą inwestycją, rozpiętość cenowa jest ogromna, rower może kosztować 
od kilkuset złotych do nawet 10 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że zakup takiego środka 
lokomocji nie łączy się ze sportowymi przeżyciami, ale raczej spokojną jazdą po ścież-
ce, na zakupy, z pracy do domu et cetera, jasne jest, iż kupno tak drogich modeli staje 
się wyraźnym komunikatem dla całego otoczenia, dla wielu może to nawet oznaczać: 

„mój rower jest droższy niż twój samochód!”. 

Są to jednak ekstrema spotykane na ulicach – jak większość przedmiotów z naj-
wyższej półki – raczej rzadko. Dominują modele znacznie tańsze, bardzo często 
również zupełnie stare, zużyte, często odrestaurowywane, przemalowywane, na-
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prawiane (i to te właśnie sytuują się częściowo poza nurtem zjawisk opisywanych 
przez Millera, Veblena czy Lipovetsky’ego). Powoduje to, że w zasadzie trudno jest 
odnaleźć dwa identyczne rowery. Ten z kolei element jest poniekąd spójny z tezami 
Millera, którego zdaniem sposób użytkowania przedmiotów jest w dzisiejszej kul-
turze konsumpcyjnej komunikatem w stronę otoczenia o nas samych (z tych po-
wodów dominujący obecnie trend – w ogólnym sensie – to personalizacja, za sprawą 
której na przykład dwa identyczne modele telefonów należące do dwóch różnych osób 
stają się nieomal dwoma różnymi urządzeniami za sprawą innych aplikacji, innych 
motywów graficznych, innego interfejsu, innej książki adresowej, historii korzystania 
z internetu, zasobów etc.). 

Użytkowanie roweru staje się zatem w pewnym sensie – jak filozofia slow – sposobem 
autoprezentacji. Korzystanie z niego może wywoływać skojarzenia ze zdrowszym 
sposobem życia (łączonym ze stylem życia lepiej sytuowanych, jako że ci statystycznie 
częściej regularnie uprawiają sport), z nastawieniem na wartości ekologiczne, troską 
o otoczenie, ale również inne podejście do gospodarowania własnym czasem, większą 
niezależność, wolność. Co ciekawe, używanie roweru nie musi komunikować – choć 
często i tak jest ku temu okazją – wysokiego statusu materialnego, choć może być 
w jakimś sensie prestiżowe. To oczywiste, że określony model może bez wątpienia 
wzbudzić podziw otoczenia i jednoznacznie kojarzyć się z dużymi zasobami, prócz 
tego jednak – i na tym polega wyjątkowość rowerowej mody – rower dość nieocze-
kiwanie staje się także użytecznym narzędziem do komunikowania wysokich warto-
ści niepozycjonujących rowerzysty: korzystanie z roweru świadczyć może o dobrym 
zdrowiu, jego „natura” pozwala przyjąć, że właściciel jest osobą sprawującą kontrolę 
nad swoim życiem (wystarczy porównać zwinnego, mknącego rowerzystę z kierowcą, 
który w miejskiej rzeczywistości wcale nie porusza się szybciej, jako że wiele czasu 
spędza we frustrujących korkach), a biorąc pod uwagę fakt, że rowerzyści stanowią 
obecnie interesującą, dość liczną kategorię społeczną, możemy się spodziewać, iż 
rowerzysta prawdopodobnie blisko trzyma się z innymi rowerzystami, a co więcej, 
człowiek stosunkowo młody, jeszcze przed etapem założenia własnej rodziny i wy-
jątkowo mobilny, najpewniej również wiedzie w miarę bogate życie towarzyskie. 

Znamienne jest, że moda na jazdę rowerem przyczyniła się do redefinicji samego 
użytkownika roweru w przestrzeni miejskiej. Jeszcze kilkanaście lat temu rowery 
kojarzono przede wszystkim ze środkiem transportu rozpowszechnionym wśród 
dzieci i młodzieży. Rower łączony był bardziej z obszarem zabawy, czasu wolnego. 
Na rower się „szło”, nie zaś „go używało”. „Idę na rower” oznaczało chęć odbycia 
małej wycieczki rowerowej po pobliskich lasach czy przedmieściach, samemu bądź 
z rówieśnikami. Była to aktywność, której nie łączono z konkretnym praktycznym 
przeznaczeniem, tylko raczej z zabawą, czasem wolnym. W podobnym – wyciecz-
kowym, rekreacyjnym – celu rower wykorzystywany był również przez dorosłych. 
Jednak ta forma w ostatnich latach, na skutek rozwijającej się mody, znacznie się 
poszerzyła, dzięki czemu wykorzystywanie roweru stało się bardziej zbliżone do wiej-
skiego typu użytkowania: bardziej praktycznego, codziennego. To przecież wiejskie 
okolice obfitowały niegdyś w widoki osób dorosłych poruszających się na rowerach, 
najczęściej między małymi miejscowościami (warto również zwrócić uwagę, że jazda 
rowerem nie jest w takich wypadkach dynamiczna, szybka, wyczynowa, tylko raczej 
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niespieszna, spokojna, a zatem – slow). Jadąc samochodem, mijało się wówczas, i mija 
nadal, rowerzystów w bardzo różnym wieku, również osoby starsze, co w mieście, 
zwłaszcza dużym, jest widokiem stosunkowo rzadkim. 

Tęsknota za życiem na wsi przyjmuje tym samym bezpieczną, tanią, powszechną 
formę: przestrzeń miejska doposażana jest w wiejski komponent, rower używany 
w praktycznym celu przez osoby dorosłe, które z jego pomocą przemieszczają się 
do pracy, do szkoły, do domu, ale też robią zakupy. Miasto, nawet to duże, staje się 
dzięki temu przestrzenią bardziej przyjazną, dostępną, łatwiejszą do opanowania, 
bo użytkowaną w sposób zindywidualizowany, niezależny od trakcji MPK. W tym 
miejscu pojawia się również ponownie miejsce na polemikę z niektórymi, skądinąd 
ciekawymi, tezami Crary’ego. Całość naszego działania i doświadczania, argumentuje 
autor 24/7, jest obecnie stosownie zarządzana: nasze wybory konsumenckie, nasz 
czas pracy, ale i czas wolny, nasze akty komunikacyjne, każde działanie są przewi-
dziane i analizowane, stając się jednocześnie przestrzenią dla konkretnych strategii 
marketingowych. Rower zdaje się ową tyranię chwili brać w szczególny nawias. Sama 
jazda jest działaniem mocno absorbującym i uzależnionym od czasu, nie zawsze jest 
dobry moment na jazdę, zależy to od pory dnia, pory roku czy pogody. Poświęcając 
się jeździe na rowerze, należy zatem pozostałe sfery niejako „odłączyć”, przełączyć 
na tryb slow: w trakcie jazdy nie korzysta się z internetu, nie ogląda ani nie słu-
cha reklam; jazdę na rowerze – innymi słowy – trudno jest utożsamiać z możliwą 
przestrzenią konsumenckich wyborów. Redefiniując pojęcie organizacji czasu, rower 
faktycznie może sprzyjać poczuciu uwolnienia się od dyktatu chwili, reklam, zadań.

Sądzę, iż tym sposobem rower staje się przesłanką pozwalającą stwierdzić, że istnieją 
nurty modowe, które nie do końca wpasowują się w konsumpcyjny, materialistyczny 
i pozycjonujący krajobraz społeczeństw późnokapitalistycznych. Korzystanie z ro-
weru nie wydaje się utożsamiane z majętnością, a raczej samoświadomością, jednak 
mimo to cieszy się ono popularnością jako komunikat wyznawanych wartości, okre-
ślonego sposobu życia, pragnienia wolności, szerszych horyzontów. Ponieważ jest to 
moda niebazująca na afiszowaniu statusu materialnego, pozostanie ona najpewniej 
zjawiskiem niemasowym, komunikatem dla innych, równie mocno ceniących war-
tości niepozycjonujące.  I
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