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Przechodząc obok nich, nie potrafię być obojętny. Może to ślady dzieciństwa w latach siedemdzie-

siątych i osiemdziesiątych, z marzeniami o matchboxach, kolejkach Piko i gumach Donalda. Teraz nie 

potrzebuję matchboxów ani Donaldów, a jednak odwracam się, podnoszę drobiazg, płacę dwa złote. 

Potem wrzucam do pudła ze „skarbami”, od czasu do czasu wydobywam i znikam na chwilę w pamięci 

tej rzeczy.

Może to zawodowe wypaczenie projektanta nie pozwala obojętnie przechodzić obok zanikających rze-

czy. W byle drobiazgu widzę krążące wokół niego pomysły producentów, biznesmenów, projektantów, 

marketingowców, rzemieślników, korporacji, godziny ustalania założeń. Szkice, próby, modele, prototy-

py, maszyny, materiały, produkcję, opakowania, dystrybucję, transport, składowanie, potrzeby praw-

dziwe i wymyślone. 

Marzenia i przypadkowe decyzje, kupno, zmiany właścicieli, radość i zakłopotanie z powodu otrzy-

manego prezentu. Użytkowanie, przechowywanie, zużywanie, niszczenie, zapominanie, wyrzucanie, 

oddawanie, odsprzedawanie, kolekcjonowanie, przerabianie, udoskonalanie, rozbieranie na części.  

Tak wiele czynności związanych z błahymi drobiazgami. Nie dotyczy to wszystkich przedmiotów, ale do 

większości można dopasować punkty z powyższej wyliczanki. Nie jestem w stanie uniknąć tu wylicza-

nek, zresztą – nie staram się ich unikać; oddają one spiętrzenie rzeczy, energię włożoną w ich powsta-

nie, ich dzieje spotkań z użytkowaniami. Historie rzeczy to oryginalne scenariusze do filmów o ludziach, 

czasie, koniecznościach i wyborach.

Może doszukuję się znaczeń w rzeczach. W kształtach, śladach zużycia, ale przede wszystkim  

– w konfiguracjach przedmiotów. Kocyki są scenami, na których spotykają się przedmioty, a sprzedają-

cy i kupujący są demiurgami ich wędrówek.
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Rzeczy wyłożone na kocykach dyskutują ze sobą, prowadzą spory, mizdrzą się do siebie, czasem nic 

nie mówią, a innym razem znieważają się bezwzględnie. Używane zabawki erotyczne sąsiadują z por-

tretami papieży, a symbole narodowe – z niepotrzebnymi naczyniami. Sztuczna biżuteria i niemodne 

części garderoby leżą obok nagich lalek i pornografii. Pomiędzy stosami przewodów i ładowarek gasną 

bez prądu niegdysiejsze marzenia o technice, szpanie i zabawie: walkmany, magnetofony, magnetowidy, 

kolorofony. Czasem trafią na pasjonata, który wyrywa je na chwilę z czyśćca. Przedmioty ułożone przy 

sobie na kocykach tworzą materialną konsystencję, utkaną z wyborów użytkowników, z wyobrażeń, 

emocji, dotyku. Ich zdewaluowana przydatność, nagromadzenie, znaki śmierci, skadrowane obszarem 

kocyka – tworzą refleksyjne pejzaże nieaktualnych potrzeb. 

Ten szkic kultury materialnej codzienności, narysowany przez błahe drobiazgi, pobrzmiewa współcze-

snym vanitas. Spotkanie przedmiotów, które powstały w różnych okresach, w różnych technologiach, 

użytkowane były przez różne osoby, bezwzględnie poddanych teraźniejszości. Nawet w najbardziej 

dosłownej warstwie czas decyduje o ich losie. Sprzedający poświęcają czas, w nadziei zamiany towaru 

na gotówkę; kupujący przez długie minuty oglądają przedmioty i biorą je w dłonie.

A może to po prostu migotanie kształtów, kolorów, powierzchni, struktur automatycznie przyciąga 

uwagę, zaciekawia jak błyskotki wabią sroki w kreskówkach? Przecież to obrazy, kompozycje czasem 

surrealistyczne, często formalne. Tła kadrują zbiory przedmiotów, zatrzymując w swoich ramach na 

krótki czas wybrane układy.

Mówię o nich „kocyki”, ale często to ręczniki, ceraty, folie, plandeki, czasem płytki chodnikowe albo 

trawnik. Fragmenty zasłonek, narzuty, koce, reklamówki z napisami konkurują swoją osobistą historią  
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z eksponowanymi przedmiotami. Coraz częściej spotykane bezimienne folie odzwierciedlają współ-

czesnego ducha „nie-miejsc” i być może „nie-rzeczy”.

Na rynku drugiego obiegu rzeczy rządzą inne prawa niż w marketach. Tu słychać echa dawnych reklam, 

brzmiące teraz zabawnie lub kuriozalnie; tu nie epatuje się opakowaniami. Nosiciele rzeczy pakują  

i wypakowują je z toreb, układają za każdym razem na kocyku, według własnego porządku. Z rozmów  

z nimi wiem, że tych porządków poszukują i próbują na swój sposób komponować sprzedane towary. 

Zależy to od zmysłu porządku i wyczucia kompozycji sprzedającego oraz od samych rzeczy. Sprzedaw-

cy aranżują przedmioty, żeby zwabić uwagę oglądających. Używają jaskrawych teł, budują hierarchię 

oferowanych przedmiotów – od największych do najmniejszych, od najdroższych do najtańszych. Two-

rzą porządkujące rytmy, aranżują scenki rodzajowe, jak z rubasznych dowcipów. Czasem kompozycja 

jest niedbałą dekonstrukcją, w której swój udział mają kupujący, biorąc w dłonie przedmioty i je odkła-

dając. Te kompozycje naiwne, ludowe, bazarowe mają naturalną nasyconą detalami siłę.

Wszystkie wymienione „może” sprawiają, że zatrzymuję stan rzeczy. Kadruję i naciskam spust migaw-

ki. Rzeczy bywają ważne przez chwilę, przez jakiś czas, i naturalnie się ich pozbywamy. Fotografowa-

nie zatrzymuje znikające przedmioty, nagromadzenie ich w niepowtarzalnych konfiguracjach. Rozpo-

cząłem tę dokumentację na przełomie stuleci; od tego czasu zrobiłem zdjęcia kilkuset kocyków. Ilość  

i dystans lat pozwala zanotować zmiany wśród ludzi i rzeczy. Dwadzieścia lat temu słuchaliśmy muzyki 

z kasetowych walkmanów, rozmawialiśmy przez telefony z antenkami i guzikami, nosiliśmy inne buty  

i ubrania. Dzieci bawiły się figurkami bohaterów, zamiast aplikacji w smartfonach. Filmy oglądało się 

na telewizorach z kineskopem i z magnetowidów, a ja robiłem zdjęcia aparatami analogowymi. Inter-

netu używało się sporadycznie, nie było mediów społecznościowych, popularnych zakupów w sieci.  
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To był inny świat, choć pamiętamy go w ciągłości, więc łagodniej. Zarejestrowane kocyki są zwiercia-

dłem zmieniającej się kultury rzeczy mniej ważnych. Jednak mimo ich błahości, można odczytać dzieje 

posiadania i pozbywania się rzeczy.

Wymieniłem przypuszczalne powody, dla których zatrzymuję się z aparatem nad kocykowymi kompo-

zycjami, ale w tych bazarowych muzeach jest mnóstwo zwiedzających. Zawisają na chwilę nad kocy-

kiem, i śledzą wzrokiem jego zwartość – od ogółu do szczegółu, albo odwrotnie…

W różnorodności obiektów wychwytujemy ciekawe dla nas historie albo to one wyłapują nas. Zauwa-

żamy rzeczy według subiektywnych kryteriów – wedle ofert, które nam składają, oraz według naszych 

umiejętności odczytywania tych propozycji. Nasze predyspozycje składające się z „wyposażenia” kul-

turowego, kompetencji, zdolności percepcji, potrzeb, pragnień, wartości, sentymentalnych odczuć, 

„motywów przewodnich” sprawiają, że sięgamy po dany przedmiot.1

Od dzieciństwa jesteśmy otaczani obiektami, obdarowywani nimi, widzimy je u znajomych, na wysta-

wach sklepów czy w reklamach. Z niektórymi z nich wiążą się konkretne sceny, emocje, pragnienia  

(np. sceny pod kioskiem „Ruchu”, kiedy próbowaliśmy wymusić na rodzicach zakup jakiegoś drobiazgu). 

Nasze przeżycia i wspomnienia oparte są na relacjach, jakie mamy z ludźmi, ale także na tych, które 

nawiązaliśmy z rzeczami. Przedmioty, z którymi się stykamy w ciągu życia, łączą się w niepowtarzalne 

konfiguracje i pozostawiają w nas ślady. Literatura piękna dostarcza wielu opisów, które wiążą rzeczy 

z pamięcią i silnymi emocjami, jakie wywołują wspomnienia. Można tu wymienić pisarzy, którzy odwo-

ływali się do symboliki rzeczy, takich jak Marcel Proust, Bolesław Prus, George Perec, Stefan Chwin.

1_Marek Krajewski Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie, s. 137, 138 w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, 
wyd. Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2008
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W młodości wybieramy przedmioty, dzięki którym możemy czuć się dobrze w grupie. W dorosłym 

życiu towarzyszą nam te, za sprawą których przekazujemy informacje o sobie, podkreślamy swój status 

społeczny, ekonomiczny, własną niezależność bądź dystans do rzeczywistości. Określamy się poprzez 

przedmioty, komunikujemy się dzięki nim dosłownie (telefony, internet, media), ale też przekazujemy 

przez nie komunikaty pozawerbalne. Na pewnym etapie życia przyzwyczajamy się do rzeczy, niechęt-

nie je wymieniamy, bo stanowią część naszej biografii.2

Przygotowanie na odbiór rzeczy jest odmienne dla różnych osób. To, co praktyczne dla jednego, może 

okazać się zbędne dla innego; to, co piękne i budzące zachwyt, może być kuriozalne i nieharmonijne. 

Zetknięcie z masą przedmiotów eksponowanych na kocykach może wywoływać skrajne odczucia – od 

niechęci i lęku, związanych ze zniszczeniem, starością i śmiercią ukrytą w nich, po radość ze znalezienia 

dawno zapomnianego przedmiotu, który uruchamia sentymentalne wędrówki w pamięci.

Mimo różnego przygotowania do ofert składanych przez rzeczy, można ogólnie opisać kilka powodów, 

które sprawiają, że ludzie pochylają się nad kocykami. Jednym z nich są rzeczy, które kojarzą się z prze-

szłością, mają sentymentalne znaczenie; ich formy przywołują wspomnienia z czasów, kiedy posia-

daliśmy dany przedmiot lub chcieliśmy go mieć. Odtwarzamy miejsca, osoby, emocje, którym towa-

rzyszył. Przedmioty takie można nazwać katalizatorami wspomnień, pamięci. Zazwyczaj służą temu 

stare zabawki, książki, komiksy, płyty, instrumenty, niegdyś pożądane urządzenia techniczne, drobiazgi 

galanterii stołowej i meblowej, które przywołują w pamięci wnętrza z poprzednich dziesięcioleci.

Powody zainteresowania kocykami mogą być też zupełnie praktyczne, takie jak poszukiwania potrzeb-

nego akurat drobiazgu. Tych praktycznych, zdatnych do dalszego użytkowania przedmiotów jest 

bardzo dużo. To wszelkie narzędzia, a także osprzęt, taki jak wtyczki, przewody, ładowarki. To sprzęt 

2_Tim Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2007
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elektroniczny – jeszcze sprawny magnetowid (a może obejrzę stare taśmy VHS?), magnetofon kase-

towy. Taki sprzęt może posłużyć do odtwarzania posiadanych zbiorów nagrań (funkcja sentymental-

na), ale też jako „dawca” części do niedziałającego już egzemplarza. W tym zbiorze umieścić można też 

ubrania oraz dodatki, takie jak: czapki, szale, buty, biżuterię i inne obiekty „fashion”, oferujące wciąż 

dobrą wartość użytkową. Często są to rzeczy „markowe”, których pierwotne ceny były wysokie. Sprze-

dawane jako używane, za ułamek pierwotnej ceny, tracą wysoką wartość ekonomiczną, lecz ich war-

tość użytkowa jest nadal duża.

Kolejny obszar przedmiotów, dla których przeglądamy kocyki, jest dość mglisty. Nazwałem go „przed-

miotami kolekcjonerskimi” albo może „kolekcjonerskimi obsesjami”. Z różnych przyczyn tworzymy 

kolekcje, chcemy dopełniać, zamykać w całość, nadawać sens, panować nad zbiorem, ocalać rzeczy.  

Tu znajdują się powszechnie zbierane niegdyś pocztówki, monety, odznaczenia, znaczki pocztowe, 

papierki po gumach do żucia, żołnierzyki, ale też droższe przedmioty, takie jak zegarki, aparaty foto-

graficzne, radioodbiorniki, dawne zabawki czy modne obecnie przedmioty użytkowe z czasów PRL. 

Istnieją także bardziej wyszukane obszary kolekcjonerskie, dotyczące konkretnych obiektów, znajdują 

się tu np. wszystkie przedmioty ozdobione wizerunkiem – wybranej gwiazdy muzyki, klubu sportowe-

go, miasta, wybranego zwierzęcia, motywu graficznego itp.3

Osobną kategorią są „okazje”, czyli przedmioty, których ktoś chce się pozbyć za małe pieniądze, być 

może nie znając ich realnej wartości. Wiedza ekspercka sprawia, że czujemy się jak na safari albo jak-

byśmy właśnie odnaleźli brakujące ogniwo ewolucji. Cenny przedmiot od razu przykuwa naszą uwagę,  

a satysfakcja rośnie, kiedy możemy nabyć go za grosze. Każdy, kto interesuje się rzeczami i ma doświad-

czenia z kocykami, z pewnością przeżył takie emocje. A może to po prostu ciekawość albo ciekawstwo? 

3_Deyan Sudjic, B jak Bauhaus, wyd. Karakter, Kraków 2014, s. 77–95
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Zaglądamy tam, nawet jeśli niczego nie szukamy, ale niewiadoma jest atrakcyjna. Możliwość, potencjal-

ność, loteria, przypadkowe spotkanie rzeczy – to wszystko może poprawić nasz nastrój.

Tych zbiorów, powodów zaglądania na kocyki jest znacznie więcej; nachodzą na siebie, mają części 

wspólne. Wymieniłem tylko kilka, by zwrócić uwagę na różnorodne oferty, jakie przedmioty składa-

ją oglądającym. Oczywiste jest, że ten sam przedmiot może składać różne propozycje różnorodnym 

osobom; ma potencjał, by być wieloma różnymi rzeczami. Z oferty wielu zastosowań, funkcji, znaczeń, 

tylko nieliczne zostaną wybrane przez określonego użytkownika. Zatem ten sam przedmiot może być 

różnymi rzeczami, zależnie od tego, w jakie relacje wejdzie z właścicielem.

Jako przykład niech posłuży telefon komórkowy starego typu, z antenką, powiedzmy: jakaś Nokia, 

Ericsson albo Bosch. Dla większości osób z pokolenia wychowanego na smartfonach będzie to archa-

iczny przedmiot, dziwaczne staroświeckie pudełko, może nawet i zabawne, któremu jednak nie warto 

poświęcać czasu.

Dla odrobinę starszych ten sam telefon może być hipsterskim gadżetem, z którego, o dziwo, cały 

czas można wykonywać rozmowy i pisać smsy, demonstrując odwrócenie się od wszystkomogących,  

ale i podejrzanych smartfonów – od kultu nowości i szybkości. 

Dla kogoś innego to urządzenie może być sentymentalnym wspomnieniem pierwszego telefonu 

komórkowego, jaki posiadał, i zajmie miejsce na półce albo w szufladzie, po to, by od czasu do czasu 

przywracać we wspomnieniach dawne dzieje. Być może jego forma nadal sprawia wrażenie solidnie 

skonstruowanego urządzenia o zgrabnych proporcjach, a linie tworzące kształt mogą być inspirujące.

Ktoś inny dostrzeże niewielki rozmiar komórki, z łatwością mieszczącej się w kieszeni, możliwość 
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łatwej wymiany baterii, która bardzo długo „trzyma”, a to, że można ją usunąć, jest gwarancją „niena-

mierzania” telefonu.

Dla kogoś jeszcze taki aparat będzie „dawcą” części dla telefonu, który jest cały czas w użytkowaniu. 

Słyszałem też opinię człowieka zajmującego się sztukami walki, że telefon z antenką był doskonałym 

narzędziem samoobrony. Tu ów znajomy wykonał odpowiedni gest, pokazujący jak ugodzić przeciwni-

ka w czułe miejsce tą właśnie antenką. 

Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o trwanie rzeczy w czasie. Ten sam przedmiot w ciągu kilkudziesię-

ciu lat istnienia – i różnych relacji z posiadaczem – może być dla jednej osoby kilkoma rzeczami. Zależne 

jest to od naszej biografii, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, edukacji, a więc także hierarchii 

celów i potrzeb emocjonalnych. 

Marek Krajewski w tekście „Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie” tak porządkuje oferty 

składane przez przedmioty:

fizyczne własności przedmiotu – (takie jak: jego ciężar, kształt, rozmiary, gęstość, technologia wytwo-

rzenia, materiał z którego został wykonany itd.). Cechy te są istotne przede wszystkim dlatego, że okre-

ślają poręczność obiektu, jego przydatność dla realizacji określonego zadania oraz możliwe sposoby 

wykorzystania przedmiotu;

affordancje, czyli oferty w ścisłym sensie tego słowa. Krzesło oferuje możliwość siadania na nim, kosz 

na śmieci – wrzucenie czegoś do jego wnętrza, butelka – umieszczenie jakiejś substancji w jej wnętrzu. 

Przedmioty wyznaczają repertuary działań, które są możliwe do podjęcia w odniesieniu do nich;
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praktyczne i instrumentalne funkcje przedmiotu, a więc cele, do których urzeczywistnienia został on 

stworzony (pralka służy do prania, młotek – do wbijania gwoździ);

kulturowe i społeczne znaczenia przedmiotów, określające sposoby, sytuacje, konteksty lub wyko-

rzystania. Chodzi tu przede wszystkim o kulturowe deskrypcje tego, co oznacza przedmiot, jakie  

są jego relacje wobec innych dóbr, co można za jego pomocą zakomunikować, co wyrażamy używając 

takiego, a nie innego obiektu, co możemy powiedzieć o osobie, która go używa;

ekonomiczne znaczenia przedmiotów. W tym przypadku możliwe sposoby użycia przedmiotu są 

określone przez jego wartość, pojedynczość, możliwość utowarowienia i wymieniania, relacje wobec 

innych obiektów obecnych na rynku;

estetyczne znaczenia przedmiotów, rozumiane tu jako jego wyglądy, ale też jako zbiory innych doznań 

zmysłowych, których może nam dostarczać, styl projektowania, w jakim został wykonany przedmiot.4

Rzeczy trafiają na kocyki, bo przestały być potrzebne, zostały porzucone, oddane za grosze, może 

ukradzione, wreszcie – zastąpiły je kolejne, nowsze, lepsze, szybsze i ładniejsze. Kocykowe kompozycje 

składają się z rzeczy osieroconych, które straciły zażyłe relacje z użytkownikami i stały się na powrót 

tylko przedmiotami, towarem.

Przedmioty, czy ściślej mówiąc – produkty, powstają w wyniku realizacji procesu projektowego i pro-

dukcyjnego, będącego odpowiedzią na określony problem lub potrzebę. Wyprodukowane przedmioty 

  

4_ Marek Krajewski „Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie”, s. 136–138 w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec material-
ności, wyd. Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2008, 
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byłyby martwe bez udziału osób, które nadają im znaczenia w trakcie użytkowania, a nawet wcześniej, 

kiedy wyobrażają sobie ich posiadanie. 

To ludzie tworzą rzeczy z przedmiotów, nawiązując z nimi więzi. Mówimy o nich, że są sprytne, atrakcyj-

ne, godne zaufania, nadajemy im ludzkie cechy; wzbudzają w nas wspomnienia, przywiązujemy się do 

nich, cieszą nas, bez nich bylibyśmy bezbronni i moglibyśmy o wiele mniej. Bez tych znaczeń, bez więzi 

pomiędzy przedmiotami a użytkownikami, stają się one tylko towarami, nośnikami prostych wartości 

użytkowych, estetycznych czy ekonomicznych. Potrzebujemy siebie nawzajem. Przedmioty potrzebu-

ją nas po to, żeby stawać się rzeczami, a my ich – by być bardziej ludźmi. Jest wiele definicji tego, czym 

są „rzeczy”, ale tu chciałbym ograniczyć się do jednej z nich. Remo Bodei w książce „O życiu rzeczy” tak 

pisze o źródłosłowach terminu „rzecz”: Żadne z wyrażeń: pragma, res, causa, czy die Sache nie odnosi się 

wyłącznie do przedmiotów, za to każde odsyła do logiki, rozumowania, praxis i ludzkich relacji.5

Zatem „rzecz” to termin znacznie szerszy niż „przedmiot” (oggetto, objectum, Gegenstand). Przedmiot 

odnosi się do konkretu, do czegoś fizycznego, namacalnego. Rzecz jest raczej splotem zależności,  

w które jesteśmy włączeni. Przyjmijmy tu, że „rzeczy” to przedmioty będące w relacjach z użytkowni-

kiem, obdarzone jego emocjonalnością i związane z dziejami jego życia.

Być może żyjemy w czasach nadmiaru przedmiotów, a niedoboru rzeczy, w sytuacji zaprojektowanego 

braku czasu. Poprzez nadmiar przedmiotów jesteśmy pozbawiani możliwości budowania długotrwa-

łej relacji z rzeczami; być może wpływa to na osłabienie poczucia tożsamości, trwałości i pewności.  

Być może część współcześnie produkowanych masowo przedmiotów, poprzez zamierzone przedwcze-

sne zużywanie i starzenie się, nie daje nam możliwości poznania zmian relacji, jakie w czasie przechodzą 

5_Remo Bodei, O życiu rzeczy, wyd. Przypis, Łódź 2016
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rzecz i użytkownik, oraz związanych z tym przeżyć i refleksji. Kocyki anno domini 2019 są coraz bardziej 

obfite, czasem zmieniają się w kartony pełne przedmiotów, wrzuconych do środka bez składu.

Myśląc o czasie i przedmiotach, mam świadomość tego, że wizerunki kocyków na zdjęciach także będą 

ewoluowały. Wraz z upływem czasu będą traciły odniesienia do teraźniejszości; niektóre przedmioty 

zagubią znaczenia użytkowe – pozostaną formami, którym trudno przypisać funkcje. Myśląc o czasie  

i kocykach, wracam pamięcią do książki Stefana Chwina „Kartki z dziennika”.

Cóż więc dziwnego w tym, że zdarzają się dni, gdy oczami duszy widzę targ staroci na Długim Pobrze-

żu – jak będzie wyglądał za lat sto albo dwieście. Na straganach radio stereo Panasonic z przebitym 

głośnikiem, biała plastikowa butelka po szamponie Palmolive, maszynka Gillette z trzema zardzewiały-

mi ostrzami, świetnie zachowana złota puszka po piwie Żywiec, suche jak pieprz mydełko Fa, przeno-

śny telewizor Philipsa z ekranem jak ślepe oko, sreberko po batonie Snickers, kobiece buty z wężowej 

skórki na kwadratowym obcasie, zegarek nie istniejącej od roku 2035 firmy Omega, metalowa tarczka 

budzika Sony z zastygłą wskazówką. 

I wszystkie te rzeczy, które nas dzisiaj otaczają, wszystkie te rzeczy bez urody, jeszcze nie dotknięte 

ciemnym skrzydłem czasu, zanurzone w błyszczącej teraźniejszości, rzeczy po których dzisiaj nasze 

oko prześlizguje się bez emocji, na tym perskim targu staroci ktoś bierze do rąk i ogląda z czułością  

a nawet z zachwytem, rozważając w myślach cenę, jaką gotów zapłacić, by wejść w ich posiadanie.6

W trakcie niemal 20 lat obserwacji i dokumentacji kocyków, przechodziłem od fascynacji, do zniechę-

cenia. Jednak po każdej przerwie wracałem do nich. W tym czasie kilkakrotnie pisałem o kocykach  

6_Stefan Chwin, Kartki z dziennika, wyd. Tytuł, Gdańsk 2004
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i prezentowałem wybrane zdjęcia. Pierwszą moją publikacją na ten temat był felieton opublikowany  

w 2011 w kwartalniku projektowym 2+3D, zatytułowany „Rzeczy wtórne. Opowieść o czyśćcu przedmio-

tów” (2+3D, nr 40, 2011). 

Największe zniechęcenie przyszło, kiedy po latach zbierania zdjęć, odkryłem efektowny album foto-

graficzny Andrzeja Kramarza „Rzeczy”, wydany w 2008 roku przez Muzeum Etnograficzne w Krako-

wie. Fotografik udokumentował rzeczy wystawiane na targowisku przed halą przy ul. Grzegórzeckiej 

w Krakowie. Po dłuższych przemyśleniach postanowiłem kontynuować fotografowanie kocyków.  

Z pewnością ani ja, ani Pan Kramarz nie jesteśmy jedynymi którzy fotografują przedmioty w ten spo-

sób. Zdecydowałem się pokazać moje obserwacje, bo nie traktuję ich jako wyścig na najbardziej orygi-

nalny temat fotograficzny – fotografuję je z powodów, o których tu napisałem.

Spośród setek porterów kocyków wybrałem do tej publikacji około 100, przedstawiających charakte-

rystyczne motywy, sytuacje, asortyment, kompozycje. Zdjęcia uporządkowałem według chronologii, 

choć nie jest to może bardzo ścisły porządek, ale zachowuję jej ogólne ramy – po to, żeby pokazać zmia-

ny jakie nastąpiły w ciągu 20 lat. Godny uwagi jest wzrost liczby rzeczy. 

Kocyki sprzed dwudziestu lat (rejestrowane jeszcze na kliszach), są skromnymi ekspozycjami kilku 

lub kilkunastu przedmiotów. Te współczesne w większości charakteryzuje rozbuchany nadmiar, znak 

naszych czasów. Chronologia nie jest jedynym kluczem w układzie zdjęć; inne służyły wyeksponowa-

niu motywów, kompozycji, kolorów. W żadną z fotografowanych kocykowych kompozycji nie ingero-

wałem, jeśli chodzi o ustawienie przedmiotów, ale nie powstrzymywałem przed tym sprzedających, 

którzy z własnej inicjatywy chcieli poprawiać przedmioty „do zdjęcia, żeby było ładniej”. Moją decyzją 

jest kadr.
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Zdjęcia pochodzą głównie z gdańskich „ryneczków” we Wrzeszczu, w Oliwie i na Przymorzu, ale także 

z bazarów z pomorskich miast, m.in. z Bydgoszczy, Grudziądza i Torunia. Powstały dzięki uprzejmości 

sprzedających, którzy udostępniali mi do fotografii swoje kompozycje. 

Piotr Mikołajczak
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