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[...] sam fakt zanotowania stanowi ju¿ konstrukcjê; notujê jednak
dalej, powstaje struktura stylistyczna i oto widaæ wyra�nie, co zasz³o,
ujawnia siê sztuczno�æ ca³ego zabiegu: tak jakby gaz przerobiæ na ume-
blowanie. Wiêc nie mogê zarejestrowaæ �materia³u�, poniewa¿ ka¿da
próba rejestracji jest ju¿ zniekszta³ceniem [...]; naprawdê odczuwam,
kiedy nie wiem, ¿e odczuwam � z chwil¹ gdy zaczynam o tym wie-
dzieæ, natychmiast jestem adaptowany przez szersze, spo³eczne odczu-
wanie, przez kulturê [...] 1.

Na jednej ze stron internetowych czytamy:

Tekst o blogach, który � za przeproszeniem � sprawia wra¿enie zapchajdziury. Wszyscy ju¿
wiemy, ¿e blogi pisz¹ samotni i ekshibicjoni�ci. Mo¿na spojrzeæ na nie z innej strony. Z pewno-
�ci¹ da³oby siê napisaæ co� odkrywczego na ten niemi³osiernie wymaglowany ju¿ temat 2.

Czy postulat wyra¿ony przez internautkê zostanie spe³niony � tego nie wiem.
Nie zamierzam analizowaæ typów osobowo�ciowych ani charakterologicznych cech
autorów blogów, poniewa¿ z wielu powodów uwa¿am to zadanie za niemo¿liwe do
wykonania na podstawie dostêpnych tekstów. Rozumiem jednak irytacjê internaut-
ki, poniewa¿ ekshibicjonizm rzeczywi�cie stanowi najczê�ciej przywo³ywan¹ kate-
goriê w odniesieniu do dzia³alno�ci blogowej. Wystarczy wspomnieæ takie artyku³y,
jak Smutek bogacza Leszka K. Talki, Blogomania Katarzyny Latek, Cierpienia m³o-
dego blogera Bianki Miko³ajewskiej, Globalna intymno�æ Rafa³a Belke czy Teatral-
ny blog Romana Paw³owskiego, w których ekshibicjonizm traktowany jest jako klucz
do zrozumienia zjawiska blogowania 3. Lecz nie dziwi mnie zbytnio postawa pi-
sz¹cych na ten temat, skoro portal blog.pl podaje takie oto informacje:

Blog jest wiêc rodzajem ekshibicjonistycznego wynurzania siê na oczach ca³ego �wiata.
Prowadz¹c bloga, musisz liczyæ siê z tym, ¿e mo¿e przeczytaæ ciê ka¿dy, nawet mama i ta-

1 K. B r a n d y s, D¿oker. Wspomnienia z tera�niejszo�ci. Wyd. 2. Warszawa 1967, s. 198.
2 Wypowied� internautki zalogowanej pod nickiem �scarabee� 7 II 2002, o godz. 10:07:35, na

temat artyku³u R. B e l k e  Globalna intymno�æ (�Machina� 2002, nr 2).
3 Zob. L. K. Ta l k o, Smutek bogacza. �Gazeta Wyborcza� 2001, nr z 28 VI. � K. L a t e k,

Blogomania. �Wprost� 2001, nr 979. � B. M i k o ³ a j e w s k a, Cierpienia m³odego blogera. �Poli-
tyka� 2001, nr 49. � B e l k e, op. cit. � R. P a w ³ o w s k i, Teatralny blog. �Gazeta Wyborcza� 2002,
nr z 16 VII. Zapis dyskusji internautów na temat relacji miêdzy ekshibicjonizmem a blogowaniem
przeczytaæ mo¿na w internetowym archiwum �Polityki� i �Machiny�.
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ta J. W najbardziej trywialnej wersji bloga zawieraæ siê mog¹ zapisane wydarzenia bie¿¹cego
dnia, ale mo¿e to byæ te¿ co� wiêcej: �wiatowe forum wymiany my�li, �rodek artystycznej
ekspresji czy te¿ po prostu metoda na codziennego do³a 4.

Wykorzystanie retoryki i sytuacji komunikacyjnej cytowanej wypowiedzi za-
s³uguje na osobne rozpatrzenie lub milczenie, które jest moim arbitralnym wy-
borem.

Nie podejmujê równie¿ analizy zjawiska w ujêciu socjologicznym, jakkolwiek
mog³aby ona byæ niezwykle pasjonuj¹ca, o czym �wiadcz¹ pojawiaj¹ce siê tak¿e
na gruncie polskim prace naukowe i artyku³y. Mam na my�li przede wszystkim
tekst Marty Olcoñ Blog jako dokument osobisty � specyfika dziennika prowadzo-
nego w Internecie, klasyfikacjê zaproponowan¹ przez Mariê Cywiñsk¹-Milonas
w tomie zbiorowym Liternet. Literatura i Internet pod redakcj¹ Piotra Mareckie-
go oraz artyku³ Marcina Matuzika Blogi i blagi, podejmuj¹cy kwestiê mo¿liwo�ci
manipulowania blogami na przyk³adzie blogów ¿o³nierzy amerykañskich bior¹-
cych udzia³ w wojnie w Iraku 5.

Celem moich rozwa¿añ nie jest taksonomia, ocena literackiej warto�ci czy
rekonstrukcja ewolucji blogu. Po pierwsze dlatego, ¿e jest to zjawisko wymagaj¹-
ce wypracowania nowych narzêdzi analizy, nawet je�li bêd¹ nimi transformacje
dobrze ju¿ znanych metod. Po drugie dlatego, ¿e powstaj¹ w¹tpliwo�ci co do za-
sadno�ci podejmowania tego rodzaju kwestii w odniesieniu do blogów. Trudno�ci
jest jednak wiêcej. Dwie zasadnicze, jakie napotyka badacz, zidentyfikowa³ Jakub
Momro: niemo¿no�æ analizowania tego zjawiska w oderwaniu od kontekstu an-
tropologicznego oraz niebezpieczeñstwo popadniêcia w repetycje s¹dów wyg³a-
szanych przez teoretyków autobiografizmu przy jednoczesnej fascynacji odmien-
no�ci¹ �rodowiska komunikacyjnego i samego medium 6.

Rozwa¿ania, które tu przedstawiam, stanowi¹ próbê okre�lenia literaturoznaw-
czej perspektywy badania blogów, zastanowienia siê, jakie znaczenie ma specyfi-
ka przeka�nika, którym jest Internet, jakie relacje mo¿na zidentyfikowaæ pomiê-
dzy literatur¹ dokumentu osobistego, sylw¹ a blogiem, kim jest autor, kim za� bo-
hater blogu, jak¹ rolê odgrywa anonimowo�æ i wreszcie � czy blog mo¿e zostaæ
sklasyfikowany w tradycyjnym paradygmacie genologicznym.

Kiedy potocznie mówimy o blogach czy bloggingu, mamy zazwyczaj na my-
�li prowadzenie dzienników dostêpnych publicznie w Internecie. Warto pamiêtaæ,
choæ mo¿e to zostaæ uznane za banalne ostrze¿enie, ¿e przedmiot analizy nie jest
�czysto� tekstowy i ma tak¿e swoj¹ informatyczn¹ definicjê:

Blog to strona WWW zawieraj¹ca krótkie, roz³¹czne porcje informacji, zwane a r t y-
k u ³ a m i  (p o s t a m i). Artyku³y s¹ u³o¿one w kolejno�ci chronologicznej � od najnowszego
do najstarszego. Ka¿dy artyku³ jest jednoznacznie identyfikowany przez znacznik zakotwicze-
nia, a tak¿e oznaczony przez trwa³e ³¹cze, za pomoc¹ którego mo¿na siê do danego artyku³u
odwo³ywaæ z zewnêtrznych stron WWW. [...] Blog to sposób komunikacji. W blogach przeka-

4 Cytowany tekst znajdowa³ siê pierwotnie na stronie: http://www.blog.pl; jest dostêpny na
innych stronach WWW, np.: http://www.republika.pl/sp5gniezno/pliki/start_pliki/blog.htm, chocia¿
bez podania �ród³a.

5 M. O l c o ñ, Blog jako dokument osobisty � specyfika dziennika prowadzonego w Interne-
cie. �Kultura i Spo³eczeñstwo� 2003, nr 2. � Liternet. Literatura i Internet. Red. P. Marecki. Kraków
2002. � M. M a t u z i k, Blogi i blagi. �Polityka� 2004, nr 2.

6 J. M o m r o, Henri-Frédéric Amiel i Maria Baszkircew w Internecie. O blogach okiem lite-
raturoznawczym (i nie tylko). W zb.: Liternet. Literatura i Internet.
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zywanych jest wiele rodzajów informacji. Niektóre s¹ tylko odsy³aczami do stron WWW, inne
zawieraj¹ d³ugie eseje; niektóre s¹ osobistymi pamiêtnikami, inne po�wiêcone s¹ technice;
niektóre s¹ edytowane przez jedn¹ osobê, inne prowadz¹ ca³e zespo³y 7.

Ze wzglêdu na techniczne mo¿liwo�ci kreowania tworzenie taksonomii blo-
gów jest syzyfow¹ prac¹. Mog¹ mieæ one charakter ca³kowicie intymny, jak i pro-
fesjonalny, stanowi¹c ³atw¹ formê wymiany do�wiadczeñ czy wspólnego rozwi¹-
zywania jakiego� problemu � wówczas przekszta³caj¹ siê w³a�ciwie w listê dys-
kusyjn¹ dla okre�lonego grona odbiorców. Elementy sta³e ka¿dego blogu, jakie
mo¿na wyró¿niæ, to tytu³, logo, link sugestii i lista bie¿¹cych wpisów.

Pierwsz¹ widzian¹ po otwarciu blogu stronê mo¿na porównaæ do powierzchni
wody, a kolejne wpisy � do rzucanych w ni¹ kamieni, tworz¹cych chwilowe krêgi
w postaci komentarzy i opadaj¹cych do archiwum. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e
³¹cza do elementów na pierwszej stronie blogu zwykle s¹ aktualne jedynie do cza-
su pojawienia siê nowszych materia³ów, które spychaj¹ dotychczasowe na dalszy
plan. Wiêkszo�æ narzêdzi do bloggingu generuje dwa egzemplarze ka¿dego arty-
ku³u: jeden na pierwsz¹ stronê i jeden trwa³y do celów archiwalnych. Blogi, które
zosta³y opublikowane w czarnodruku, nie udostêpniaj¹ swych archiwów w sieci.

Reasumuj¹c: blog jest stron¹ WWW, nie stanowi wiêc novum pod wzglêdem
technicznym, lecz ta forma poci¹ga za sob¹ hipertekstualno�æ jako jedn¹ z podsta-
wowych jego cech z wszystkimi tego konsekwencjami. Internauta mo¿e czytaæ
blog od momentu wej�cia na stronê, od pocz¹tku jego powstania albo dokonaæ
swoistej retrolekcji, przegl¹daj¹c wszystkie wpisy od w³a�nie znajduj¹cego siê na
stronie do pocz¹tku lub wyszukiwaæ tylko wybrane posty. Czytelnik blogu zosta-
wia �lady swej lektury poprzez kolejne wpisy, komentarze, pytania do blogera.
Blog rozumiany jako dokument osobisty � dziennik internetowy � jest z punktu
widzenia technicznego tylko jedn¹ z wielu potencjalnych odmian blogów, jedn¹
z odmian stron WWW.

Tyle definicje informatyczne. Z literaturoznawczego punktu widzenia wydaje
siê natomiast, ¿e pierwszym pytaniem, jakie nale¿a³oby zadaæ, jest pytanie ca³ko-
wicie banalne, które zyskuje w kontek�cie blogu now¹ rangê: kto jest autorem,
a kto bohaterem?

Oczywi�cie, w sytuacji, kiedy blog jest czê�ci¹ strony domowej, i to na doda-
tek osoby publicznej, np. Krystyny Jandy, zjawisko mo¿na, jak s¹dzê, badaæ tra-
dycyjnymi metodami stosowanymi do analizy literatury niefikcjonalnej. Osobn¹
dziedzin¹ rozwa¿añ wydaje siê aspekt terapeutyczny i zjawisko tzw. selfpublishingu,
kiedy blog s³u¿y do rozpowszechniania mniej lub bardziej udanych, ale nie powi¹-
zanych ze sob¹ tekstów literackich, �wiadomie i celowo zachowuj¹cych konwen-
cje literackie. Zjawisko to jest o tyle ciekawe, ¿e � w przeciwieñstwie do nobilita-
cji oryginalno�ci w genologii romantycznej � w czasach gloryfikacji powtarzal-
no�ci i klisz powtórzenie wzorca zyska³o rangê sztuki. Zauwa¿y³ to W³odzimierz
Bolecki, dochodz¹c do konkluzji: �Wbrew pozorom, poruszanie siê w multime-

7 C. D o c t o r o w, R. D o r n f e s t, J. S. J o h n s o n, Sh. P o w e r s, B. T r o t t, M. G. T r o t t,
Blogging. Przewodnik. Prze³. P. K r e s a k. Warszawa 2003, s. 1. Warto zauwa¿yæ, ¿e pierwotnie
istnia³y weblogi, czyli dzienniki sieciowe, a termin ten wprowadzi³ J. B a r g e r. Obecnie weblogi
przekszta³ci³y siê w blogi, zawieraj¹ce zarówno komentarze polityczne, jak i prywatne pamiêtniki.
Termin �weblog� zosta³ wprowadzony przez P. M e r h o l z a  (http://www.peterme.com) i wywodzi
siê od angielskiego zwrotu �we blog [piszemy blogi]�.
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dialnych przekazach wspó³czesnej kultury wymaga wyj¹tkowo dobrej orientacji
genologicznej� 8. Zdarzyæ siê zatem mo¿e, ¿e w blogu zamieszczona zostanie ga-
zela czy elegia.

Odpowied� na pytanie o status autora i bohatera blogu obejmuje kwestie auto-
prezentacji czy autokreacji, bêd¹ce tak¿e dylematami literatury dokumentu osobi-
stego. Blog mo¿e s³u¿yæ ró¿nym celom, np. zaspokajaæ potrzebê gratyfikacji ego,
s³u¿yæ szeroko rozumianej samorealizacji, manifestowaæ bunt i próbê przeciwsta-
wienia siê depersonalizacji czy uniformizacji. Za tak¹ postaw¹ kryje siê, moim
zdaniem, charakterystyczna dla e-entuzjastów wiara, ¿e Internet stanowi przestrzeñ
ca³kowitej wolno�ci, w której nareszcie mog¹ �wyraziæ siebie�. Blogowanie jed-
nak równie dobrze wyra¿a chêæ �przynale¿no�ci do� � w pewnym stopniu abs-
trakcyjnej, iluzorycznej, ale przecie¿ zawsze � grupy blogowiczów. Je�li wiêc przy-
j¹æ, ¿e czê�æ blogów ma na celu refleksjê nad ludzkim �ja�, pos³uguje siê stylem
wyznania i jednocze�nie wyzwania, to te w³a�nie czynniki ³¹cz¹ blog z literatur¹
dokumentu osobistego. Z rozmys³em u¿y³am okre�lenia �refleksja nad ludzkim
»ja«�, poniewa¿ niemo¿liwe staje siê ustalenie, o czyje, o jakie �ja� chodzi. Na-
piêcie rodz¹ce siê pomiêdzy pisz¹cym a czytelnikiem, sytuacja interaktywno�ci
prowokuje, by prowokowaæ siê nawzajem, czy te¿ inspiruje, by inspirowaæ siê
nawzajem.

O dynamice blogu decyduje czêstotliwo�æ odwiedzin (innymi s³owy, �bycia
czytanym�), a co za tym idzie: liczba wpisów. Blog dynamiczny to taki, w którym
posty pojawiaj¹ siê przynajmniej raz dziennie, który zawiera poka�n¹ liczbê ko-
mentarzy, stanowi¹c¹ nb. jedynie przybli¿on¹ liczbê komentarzy faktycznych.
Zdarza siê bowiem, ¿e ten sam komentarz wys³any jest kilkakrotnie albo zachêca
do odwiedzenia innego blogu (np. �Fajnie tu u ciebie, zapraszam do mnie�). Po-
nadto w dziale tym niejednokrotnie tocz¹ siê dyskusje pomiêdzy czytelnikami wy-
wo³ane tre�ci¹ artyku³u (posta), ale nie zwi¹zane bezpo�rednio z nim samym. Dys-
kusja mo¿e ogniskowaæ siê wokó³ jakiego� komentarza i wówczas tekst posta pe³-
ni wy³¹cznie rolê pretekstu. Czy zatem prowokacja, wyzwanie rzucone przez blogera
jest fortunne? Dopóki blog jest ¿ywy, dopóki trwa wymiana zdañ � nale¿a³oby
przyj¹æ, ¿e tak. Czy wówczas jednak blogowanie nie pe³ni³oby wy³¹cznie funkcji
wypowiedzi fatycznej, po�wiadczaj¹cej uwa¿n¹ obecno�æ, a nie prowadz¹cej do
koherentnego wyra¿enia jakiej� informacji o sobie samym, o �wiecie?

Na marginesie mo¿na by w³a�ciwie powiedzieæ, ¿e przyjêcie kryterium liczby
jako podstawowego kryterium okre�lania dynamiki blogu jest wariacj¹ na temat
ksiêgarskich dzia³añ marketingowych: oto bezdochodowa czy raczej uwolniona
od rynku bestsellerowo�æ.

Szczególnym przypadkiem s¹ blogi, które zosta³y opublikowane po tym, jak
osi¹gnê³y sukces (rekordow¹ liczbê wej�æ) w Internecie. Taka praktyka przyjmo-
wana jest raczej niechêtnie przez �rodowisko blogerów, choæ do badania jego reak-
cji brakuje rzetelnie opracowanych metod. Niewykluczone, i¿ niechêæ wynika z te-
go, ¿e publikacja odbierana jest jako nobilitacja, co zaburza proces budowania
poczucia elitarno�ci czy te¿ alternatywno�ci blogowiska. Ponadto blog sprzenie-
wierza siê czytelnikom, ukazuj¹c siê jako samoistne dzie³o. Czytelnicy, którzy
uwierzyli w ca³kowit¹ wolno�æ nawigacji, wspó³odpowiedzialno�æ i wspó³uczest-

8 W. B o l e c k i, O gatunkach to i owo. �Teksty Drugie� 1999, nr 6, s. 5.
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nictwo w blogowaniu poprzez regularne komentowanie, mog¹ poczuæ siê oszukani:
zosta³y zdradzone zasady interaktywno�ci, hipertekstualno�ci i anonimowo�ci, choæ
ostatnim szañcem anonimowo�ci jest fakt, ¿e komentarze pomijane s¹ w druku.

Co ciekawe, blogi chêtnie odwiedzane, a pó�niej publikowane, pos³uguj¹ siê
schematem narracji, prezentuj¹ jak¹� historiê. Jako przyk³adem pos³u¿ê siê blo-
giem Aleksandra Wiernego (www.matkamojegodziecka.blog.pl). Kiedy zosta³
opublikowany, reklamowany by³ jako ten, który mia³ �50 000 wej�æ�. W wersji
drukowanej wykorzystuje przebieg ci¹¿y jako naturalny schemat fabularny. Kon-
strukcja jest wiêc jasna i przewidywalna dla odbiorców, dostarczona przez samo
¿ycie i bezpiecznie zdystansowana � autor blogu jest �tym trzecim�. Owo �trzecie
miejsce� pomaga mu znale�æ p³aszczyznê porozumienia z czytelnikiem. Jest tym,
który obserwuje, który po�rednio do�wiadcza rzeczywisto�ci, bêd¹c jednocze�nie
jej nierozerwaln¹ czê�ci¹. Przebieg ci¹¿y to temat, wydawaæ by siê mog³o, banal-
ny, ale gwarantuj¹cy wspólnotê do�wiadczenia, a zatem dobry jako wyzwanie dla
czytelników. Wreszcie istotn¹ rolê w sukcesie tego blogu pe³ni jêzyk, którego próbkê
pozwolê sobie przytoczyæ:

Tak w³a�nie czuje siê mê¿czyzna w poczekalni u ginekologa.
Jak Bill Gates na imprezie hackerów, jak Holyfield w t³umie Tysonów, jak Sokrates w�ród

sofistów, jak Wa³êsa na plenum KC PZPR, jak policjant na wiêziennym spacerniaku, jak �wiet-
licki na koncercie Maleñczuka, jakby� by³ nowym uczniem w klasie, jak puszka coca-coli w lo-
dówce pe³nej plastikowych butelek pepsi, jak dziennikarz �Wyborczej� na wiecu skinów, jak
Herbert w kalifornijskim domu Mi³osza, jak kot w psiarni 9.

Pragnê zwróciæ uwagê, abstrahuj¹c od zabiegu retorycznego, ¿e autor doko-
nuje autotranslacji, co przyczynia siê do sukcesu komunikacji z �szerokimi rze-
szami spo³eczeñstwa�. Wskazuje na wspólnotê do�wiadczenia obejmuj¹c¹ wszyst-
kich, bez wzglêdu na to, czy znale�li siê w takiej samej sytuacji jak on. Poczucie
wspólnoty obejmuje tak¿e poczucie niemo¿no�ci ekspresji wspólnego wszystkim
do�wiadczenia, które da siê zidentyfikowaæ jedynie poprzez multiplikacjê odwo³añ
ods³aniaj¹cych jego aspekty. Nawet kultura nie przezwyciê¿a owej niemo¿no�ci, ale
raczej anektuje j¹, jak wyrazi³ to cytowany ju¿ Kazimierz Brandys. Autor, Aleksan-
der Wierny, nigdy jednak nie odwo³uje siê do komentarzy, nie ujawnia ich.

Podobnie rzecz ma siê z blogiem Jacka Pa³ki (www.badmofuker.pl), wyda-
nym równie¿ w tradycyjnej formie drukowanej pt. Przygody Pana Bazylka (War-
szawa 2003). Bohaterem tak blogu, jak i ksi¹¿ki jest 6-letni Bazylek, który niejed-
nokrotnie wyk³óca siê ze swoim ojcem o to, kto jest wa¿niejszy: autor czy bohater.
Ksi¹¿kowe wydanie zosta³o ponadto zilustrowane przez popularnych w sieci arty-
stów: Marka Sobczyka i Piotra M³odo¿eñca. Zarówno Aleksander Wierny, jak i Ja-
cek Pa³ka kontynuuj¹ swoje blogi, jednak w ka¿dym z tych wypadków opubliko-
wana czê�æ przesta³a byæ blogiem. Czy kiedykolwiek nim by³a? Z punktu widze-
nia technicznego tak � by³a stron¹ internetow¹. Czy jednak z punktu widzenia
literaturoznawcy by³a czym� innym ni¿ dziennikiem b¹d� opowie�ci¹? Czy me-
dium zmieni³o teksty? Czy zosta³y �lady tych zmian?

W moim odczuciu nie. Gdyby tak zrobiæ eksperyment, utworzyæ blog i wpisy-
waæ Pamiêtniki Jana Chryzostoma Paska, podaj¹c linki do stron po�wiêconych
sarmatyzmowi, do s³ownika ³aciñskiego, Trylogii Henryka Sienkiewicza i innych

9 A. W i e r n y, Matka Mojego Dziecka. Warszawa 2003, s. 34.
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stron WWW � czy Pamiêtniki sta³yby siê automatycznie blogiem? A gdyby to
samo zrobiæ z Dziennikami Witolda Gombrowicza? Czy przez fakt wpisania
w strukturê strony internetowej sta³yby siê blogiem? Oczywi�cie, by³oby to kre-
owaniem simulacrum, uzurpacj¹ i instrumentalnym traktowaniem Paska i Gom-
browicza, choæ mo¿e ten ostatni stworzy³by i blogow¹ �gêbê�. Czytelnicy, ze wzglê-
du na czas, jêzyk i kontekst, wiedzieliby o symulacji.

Pisz¹c dziennik lub pamiêtnik autor mo¿e projektowaæ czytelnika, pamiêtaæ
o nim, ale nie wchodzi z nim w ¿adn¹ bezpo�redni¹ relacjê. Autor blogu jest nato-
miast przede wszystkim jednym z podmiotów interakcji. Interakcji z �anonimo-
wymi wszystkimi�, co zdaje siê wykluczaæ mo¿liwo�æ wykazania swej to¿samo-
�ci i indywidualno�ci wed³ug schematu opisanego przez Harolda Blooma 10. Blo-
ger pisz¹cy dla �anonimowych wszystkich� nie ma �wielkiego poprzednika�,
z którym musi siê zmierzyæ, Apophrades nie nast¹pi, staje siê niemo¿liwy. Bloger
nie ma nawet lustra � ani by �przechadzaæ siê z nim po go�ciñcu�, ani by spojrzeæ
na samego siebie. Zosta³o ono rozbite, jak scharakteryzowa³ to Jean Baudrillard:

Rozbite lustro, obraz wieñcz¹cy koniec refleksyjno�ci, niwecz¹cy podzia³ na przedmiot
odbijaj¹cy i odbijany zapowiada tak¿e koniec mitów nowoczesno�ci, w który wpisuje siê oczy-
wi�cie autobiografia, trzymaj¹ca pieczê nad rozmaitymi gatunkami �wyznaniowej� literatury.
Znikaj¹ce odbicie og³asza koniec jakiegokolwiek b¹d� narcyzmu (czy to mitycznego, czy psy-
choanalitycznego) i konstruuje �narcyzm autoodniesienia� 11.

Proces samookre�lenia zast¹piony zostaje przez reakcjê, i to reakcjê natych-
miastow¹. W sieci przestrzeñ jest uniewa¿niona, pozostaje jeszcze walka z tem-
poralizacj¹, z czasem. Interaktywno�æ oznacza niwelowanie czasowo�ci i jedno-
cze�nie apologiê momentu, ledwo uchwytnej tera�niejszo�ci, co przywodzi na my�l
metaforê �nomadów Jetztzeit� wprowadzon¹ przez Zygmunta Baumana w opisie
�wiadomo�ci �mierci w spo³eczeñstwach ponowoczesnych. Nomadami Jetztzeit
badacz nazywa tych, którzy postrzegaj¹ czas jako ci¹g epizodów, a nie historiê
zmierzaj¹c¹ ku jakiemu� spe³nieniu. Najistotniejsza jest dla nich zatem chwila
obecna, moment aktualny i na tym siê skupiaj¹ ca³kowicie, celebruj¹c w ten spo-
sób przemijalno�æ 12. Bloger móg³by, jak s¹dzê, byæ objêty takim mianem.

Ów nowy nomadyzm objawia siê w rezygnacji z autorefleksji, która opiera³a-
by siê na jakiej� historii ¿ycia i na ukontekstowieniu podmiotu. Tymczasem bloge-
rzy podaj¹ nawet swoje wymiary, sk³adniki diety, opisuj¹ ¿ycie intymne, nie po-
zwalaj¹c jednak na identyfikacjê konkretnej osoby w �realu�. Tworz¹ iluzjê bli-
sko�ci i dostêpno�ci, czasem tylko manifestacyjnie odmawiaj¹c ci¹gu dalszego
lub bli¿szych szczegó³ów, co nie jest bynajmniej nowo�ci¹ � ten sam chwyt stoso-
wa³ ju¿ czcigodny Lawrence Stern. Konsekwentnie zachowuj¹ anonimowo�æ. Nie
istnieje mo¿liwo�æ weryfikacji ich zapisów ani identyfikacji kreacji, nawet je�li
wlepiaj¹ zdjêcia czy inne, obce teksty, maj¹ce, wedle tradycyjnego rozumienia
i badania, uwiarygodniæ ich tekst. To, co uznano za interakcjê, jest interakcj¹ jedy-
nie w p³aszczy�nie jêzykowej, ale nie dialogiem. Tylko bloger wie, czy k³amie,
sam zarazem nie wiedz¹c, czy k³ami¹ autorzy komentarzy. Wszyscy natomiast

10 H. B l o o m, Lêk przed wp³ywem. Teoria poezji. Prze³. A. B i e l i k - R o b s o n, M. S z u-
s t e r. Kraków 2002.

11 M o m r o, op. cit., s. 111.
12 Z. B a u m a n, �mieræ i nie�miertelno�æ. O wielo�ci strategii ¿ycia. Prze³. N. L e � n i e w-

s k i. Warszawa 1998, s. 231.
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wiedz¹, ¿e symuluj¹, dlatego kryterium prawdziwo�ci w odniesieniu do blogów
zostaje zniesione. Bloger mieni siê jak Perseusz, czasem rze�bi jak Pigmalion,
czasem zak³ada cudz¹ zbrojê... Wydaje siê s³uszne spostrze¿enie Jenaro Talensa,
¿e specyfika symulacji elektronicznej wymaga zupe³nie nowego kontekstu.

Z istot arborealnych zakorzenionych w czasie i przestrzeni stali�my siê nomadami k³¹czy,
jak zauwa¿aj¹ Deleuze i Guattari, wêdruj¹cymi po bezcielesnym universum herziañskich fal.

Im bardziej praktyka jêzykowa odchodzi od kontekstu sytuacji komunikacyjnej dnia co-
dziennego w utrwalonej kulturze, gdzie relacje s¹ odtwarzane przez dialog, tym bardziej mo-
nologiczny jêzyk komunikacji elektronicznej musi stworzyæ ten kontekst w swojej w³asnej
strukturze 13.

Paradoksalnie anonimowo�æ jest najwiêksz¹ iluzj¹, jakiej ulegaj¹ pisz¹cy blo-
gi. Z technicznego punktu widzenia nie jest najmniejszym problemem zidentyfi-
kowanie, na jakim komputerze i gdzie powstaj¹ wpisy, a ta wiedza wystarcza ju¿
do zidentyfikowania konkretnej osoby o okre�lonym numerze PESEL. Anonimo-
wo�æ blogów daje jednak mo¿liwo�æ innej identyfikacji, �identyfikacji z�, choæ
nie w rzeczywisto�ci pozablogowej. Jaka identyfikacja jest wiêc mo¿liwa?

W wiekach wcze�niejszych konstruowano postaæ �Jedermanna� tak, by uosa-
bia³ historiê ¿ycia, w której ka¿dy mo¿e odnale�æ �lady swojej w³asnej. Proces
zachodz¹cy podczas tworzenia blogów zdaje siê mieæ kierunek odwrotny: kumu-
luj¹ce siê zapisy (jak twierdz¹ niektórzy � �resztki�) staj¹ siê brulionem do niena-
pisanej opowie�ci o cz³owieku postrzeganym jako �Omnis�. Byæ mo¿e opowie�ci
niemo¿liwej, poniewa¿ powrót z fatycznej interakcji do intelektualnej komunika-
cji wydaje siê odciêty. Jak sugeruje Jakub Momro, odwo³uj¹c siê w swych rozwa-
¿aniach do Philippe�a Lejeune�a, interakcja zastêpuje komunikacjê, podlegaj¹c
jedynie prawom wspó³-u¿ycia, wykorzystania niekoñcz¹cego siê (nie mog¹cego
siê skoñczyæ) zapo�redniczenia 14.

Mnogo�æ osobowo�ci, wyra¿eñ, ekspresji, ca³e panoptikum indywidualno�ci,
popis ekscentryczno�ci � to wszystko zdaje siê demaskowaæ sw¹ iluzoryczno�æ
wobec plagiatowo�ci ¿ycia. Kiedy ka¿dy mo¿e mieæ swój blog, podzieliæ siê naj-
szczerszymi i najintymniejszymi szczegó³ami w³asnego ¿ycia, okazuje siê, ¿e jego/
jej �mojo�æ�, niepowtarzalno�æ sytuuje siê w paradygmacie bana³u � odnajduje
siê w niezliczonych cudzych transformacjach i wypowiedzeniach. To spostrze¿e-
nie nie jest ani nowe, ani oryginalne, ale nie mogê go pomin¹æ. Nasuwaj¹ siê
s³owa Tadeusza Konwickiego:

zagubieni w miliardach s³ów, rycin, d�wiêków powtarzamy, nie wiedz¹c, ¿e powtarzamy te
same s³owa, te same obrazy, te same nuty. [...]

Im wiêcej za mn¹ napisanych stron, tym czê�ciej spotykam w ksi¹¿kach dawnych, nie-
dawnych i dzisiejszych moje spostrze¿enia, moje ryzykowne hipotezy, moje porównania i mo-
je oryginalne cechy mojej oryginalnej mentalno�ci 15.

Byæ mo¿e, zamiast staæ siê ucieczk¹ przed uniformizacj¹, �palinodi¹ rozplenio-
nego podmiotu� 16, blogowanie jest gestem odrzucenia kategorii indywidualno�ci

13 J. Ta l e n s, Writing Against Simulacrum: The Place of Literature and Literary Theory in the
Electronic Age. W zb.: Postmodern Literary Theory. An Anthology. Ed. L. N i a l l. Oxford 2000,
s. 332.

14 M o m r o, op. cit., s. 112.
15 T. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976, s. 360.
16 Okre�lenie u¿ywane przez M o m r o  (loc. cit.).
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i wspólnoty, schematu i oryginalno�ci. Oferuje w zamian uniform wszystkich mo¿-
liwych indywidualno�ci, zamiast dzie³a � nieskoñczony brulion z notatkami do dzie³
potencjalnych i przeczytanych. Czy jest to spostrze¿enie nowe, skoro Borgesowski
bohater skar¿y³ siê:

Nie mogê znale�æ po³¹czenia kilku liter:
dhcmrlchtdj,

którego by boska Biblioteka nie przewidzia³a i które w jednym z jej tajemniczych jêzyków nie
zawiera³oby jakiego� potwornego sensu. Nie mo¿na wypowiedzieæ jednej sylaby, która nie
by³aby przepe³niona czu³o�ciami i obawami; która nie by³aby potê¿nym imieniem jakiego�
boga. Mówiæ to popadaæ w tautologie. [...] Pewno�æ, ¿e wszystko jest napisane, unicestwia nas
lub czyni widmami 17.

Równie¿ Lejeune nie pozostawia z³udzeñ:

Istnieje wyra�na sprzeczno�æ pomiêdzy ideologi¹ autobiograficzn¹ a rzeczywisto�ci¹ in-
tertekstualno�ci (najpro�ciej jest samemu o niej zapomnieæ i uprawiaæ j¹ z ca³kowit¹ naiwno-
�ci¹), a konieczno�ci¹ jej uruchomienia. Bolesna to my�l, ¿e jednostka jest faktem seryjnym,
oryginalno�æ za� � kodem 18.

Byæ mo¿e, ratunkiem przed ontologicznym statusem widma by³aby lektura,
podjêcie dialogu z poprzednikami i dialog wchodz¹cy w wymiar transcendencji.
Przyjêcie �mówienia siebie� jako podstawy ontologii zdaje siê w sposób niebez-
pieczny prowadziæ do unicestwienia � wystarczy zamilkn¹æ, by przestaæ istnieæ...
Mo¿na te¿ zacz¹æ mówiæ od nowa, wchodz¹c w iluzjê nowego �zaistnienia w sie-
ci�, ale nie jest to przecie¿ nawet typowa dla New Age wersja wêdrówki dusz.

Zasada blogowej anonimowo�ci staje siê zagro¿ona lub zafa³szowana, kiedy
w blogu pojawia siê mo¿liwy do zidentyfikowania bohater przedstawiony jako part-
ner dyskursu autora. Szczególnym przypadkiem jest za³o¿ony w lutym 2003 �bru-
kowiec literacki� on-line �Kumple� (http://www.kumple.blog.pl). Istnieje trzech ofi-
cjalnych redaktorów: Pawe³ Dunin-W¹sowicz, Jaros³aw Lipszyc i Piotr Marecki.
Wszystkie wpisy s¹ jednak anonimowe, chocia¿ zamieszcza siê plotki o konkret-
nych literatach, kompromituj¹ce zdjêcia czy wysy³a �donosy� na przedstawicieli
�wiata literackiego w e-mailach rozpoczynaj¹cych siê sformu³owaniem �uprzejmie
donoszê, ¿e...� 19

Publikowanie zapisów zawieraj¹cych informacje o ¿yj¹cych osobach trzecich
nie jest niczym nowym. Na polskim gruncie zrobi³ to chocia¿by Gombrowicz,
kiedy og³asza³ swe Dzienniki, maj¹c pe³n¹ �wiadomo�æ polemik, jakie mog¹ wy-
wo³aæ. Problem jednak tkwi w czym� innym. Ludzie spotykaj¹cy siê z pisarzem
bior¹ pod uwagê fakt, ¿e w jaki� sposób mog¹ staæ siê �materia³em literackim�,
niektórzy o tym marz¹ i na to licz¹. Brakuje tej wiedzy tym osobom, które zetkn¹
siê z bloguj¹cym i zostan¹ przedmiotem opisu czy pretekstem rozwa¿añ � chyba
¿e autor je o tym poinformuje i zdradzi nazwê swego nicka czy tytu³ blogu.

17 J. L. B o r g e s, Biblioteka Babel. Prze³. A. S o b o l - J u r c z y k o w s k i. W: Opowiadania.
Kraków 1978, s. 76.

18 Ph. L e j e u n e, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Prze³. W. G r a j e w-
s k i, S. J a w o r s k i, A. L a b u d a, R. L u b a s - B a r t o s z y ñ s k a. Red. R. Lubas-Bartoszyñska.
Kraków 2001, s. 119.

19 Strona ta mo¿e byæ, wed³ug mnie, interpretowana w kategoriach kawiarni literackiej, co sta-
nowi jednak osobne zagadnienie.
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Anonimowo�æ blogowa wydaje siê szans¹ nie tylko licznych autokreacji, ale
kreacji wersji ca³ego pozablogowego kontekstu, wersji tego, co pozablogowe, a nie
�wiata przedstawionego. Ten wymyka siê bowiem opozycji podej�æ: �jest tak, jak
ja mówiê� � �mówiê tak, jak jest naprawdê�, czyli szczero�ci i mimetyzmu.

Innym aspektem blogów odgrywaj¹cym zasadnicz¹ rolê, jest ich sylwiczny
charakter. Czy blogi mo¿na uznaæ za wspó³czesne sylwy? Wed³ug Stefanii Skwar-
czyñskiej decyduj¹ce znaczenie w strukturze silva rerum ma varietas, rozumiana
jako wielo�æ jednostek literackich wchodz¹cych w jej obrêb, ró¿norodno�æ ich
tre�ci, formy, rodzaju i niewspó³mierno�æ w istotno�ci ich tematyki oraz u s z e-
r e g o w a n i e  tych jednostek � z zastrze¿eniem, ¿e ich rz¹d jest niezamkniêty, ¿e
teoretycznie biegnie on w nieskoñczono�æ i mo¿e byæ przerwany tylko mecha-
nicznie 20. Blogi spe³niaj¹ te warunki, jak równie¿ warunki zaprezentowane w ana-
lizie i klasyfikacji przeprowadzonej przez Ryszarda Nycza, dotycz¹cej sylw wspó³-
czesnych:

sylwiczne formy okre�laj¹ sw¹ odrêbno�æ przez negatywne odniesienie do retorycznego mode-
lu wytwarzania, budowy i oddzia³ywania wypowiedzi (a tak¿e wypracowanych w jego ramach
koncepcji mimesis, autora i dzie³a) � kszta³tuj¹c swe podstawowe wyznaczniki jako przeciw-
stawne ujêcia trzech zasadniczych planów retorycznego schematu: inwencji wraz z pamiêci¹,
dyspozycji oraz elokucji 21.

W konsekwencji przypadkowe zbiory, kolekcje fragmentów odznaczaj¹ siê
dominacj¹ sfery inwencji; teksty o charakterze �brulionu�, biografii duchowej,
improwizacji czy rearan¿acji eksponuj¹ scalaj¹c¹ aktywno�æ podmiotu, a dzie³a
kolekcyjne oraz wszelkie encyklopedyczne formy literatury wysuwaj¹ na pierw-
szy plan elokucjê. Zaproponowana koncepcja literatury sylwicznej ma charakter
dekonstrukcyjny, nie ma w niej nic w i ê c e j  ni¿ w tradycyjnym pojêciu, ale jest
zupe³nie i n a c z e j. Jak podkre�la Nycz:

Pisaæ w ramach sylwicznej koncepcji literatury to [...] pisaæ siebie, pisaæ poprzez, pisaæ
dla. Wydaje siê, ¿e mo¿na w tym sensie mówiæ o autobiograficznym, autotematycznym oraz
samokrytycznym, autoedukacyjnym aspektach tego ostatniego, t e k s t u a l n e g o  wymiaru
sylwicznej koncepcji literatury 22.

Blog móg³by wiêc byæ, jak s¹dzê, sklasyfikowany w kategoriach literatury syl-
wicznej, pod warunkiem jednak, ¿e uda siê okre�liæ status �ja� blogera. Móg³by
równie¿ aspirowaæ do uzyskania statusu literackiego w zredefiniowanym przez Ny-
cza pojêciu literatury nowoczesnej jako �dyskursywno-kulturowej instytucji� 23. Status
literacki uzyskuj¹ formy, których cechy podleg³y interferencji pozosta³ych dyskur-
sów (Nycz wyró¿nia cztery: fikcjonalny, dokumentalny, autobiograficzny, eseistycz-
ny), zmieniaj¹c w sposób znacz¹cy sw¹ wcze�niejsz¹, pozaliterack¹, dyskursywn¹
charakterystykê.

Mo¿na tak¿e zastanawiaæ siê nad prawomocno�ci¹ klasyfikowania blogu jako
zupe³nie nowego gatunku, zachowuj¹c jednak w pamiêci ostrze¿enia Skwarczyñ-
skiej:

20 Zob. S. S k w a r c z y ñ s k a, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokó³
teatru i literatury. Studia i szkice. Warszawa 1970, s. 185.

21 R. N y c z, Sylwy wspó³czesne. Wyd. 2. Kraków 1996, s. 15.
22 Ibidem, s. 176.
23 R. N y c z, Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy). �Teksty Drugie� 2002, nr 4, s. 43.
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Zbyt go�cinnie przyjmuje genologia w swoje podwoje owe pseudonazwy genologiczne,
zarówno te, które powo³a³ do ¿ycia lekkomy�lny, impresyjny stosunek do przedmiotu genolo-
gicznego, jak i czyste fikcje werbalne, kreacje najczê�ciej samych pisarzy 24.

Interesuj¹ce rozwi¹zanie proponuje Edward Balcerzan, postuluj¹c stworzenie
genologii multimedialnej 25 jako dziedziny wiedzy zajmuj¹cej siê podobieñstwami
i pokrewieñstwami morfologii tekstów funkcjonuj¹cych w ró¿nych systemach
znakowych. Dziêki niej mo¿liwe by³oby wy³onienie kszta³tów ca³o�ci tekstowych,
typowych dla porównywanych kodów, czyli gatunków wp³ywaj¹cych bezpo�red-
nio na poczucie wspólnoty � u¿yjmy metafory Nycza � �tekstowego �wiata� 26.
Jedna z tez Balcerzana g³osi, ¿e z ka¿dego tekstu mo¿na wygenerowaæ regu³y ga-
tunku.

Skoro gatunkiem jest sk³ad zasad organizacji tekstu, zatem nale¿a³oby postawiæ znak rów-
no�ci miêdzy morfologi¹ a gatunkiem, co oznacza identyczno�æ �bycia tekstem� i �bycia w ga-
tunku�. W perspektywie teoretycznej nie ma mowy o utworach pozagatunkowych, trac¹ sens
pojêcia �gatunków mieszanych�, hybrydalnych itp. � wszystkie s¹ jednym i tym samym: kom-
binacjami chwytów 27.

Konstytutywn¹ dla gatunku rolê odgrywa, zdaniem badacza, przeka�nik, czyli
urz¹dzenie komunikacyjne umo¿liwiaj¹ce odró¿nienie siê od innych gatunków
pokrewnych. Dla Balcerzana takim gatunkiem jest nagranie � jako gatunek obej-
muj¹cy wszystkie nagrania (od gramofonowych po cyfrowe) oraz jako efekt pierw-
szego wynalazku umo¿liwiaj¹cego utrwalenie i wielokrotne odtworzenie w nie-
zmienialnej wersji d�wiêkowej jednorazowych tekstów fonosfery. Warto jednak
postawiæ pytanie o wewnêtrzn¹ ewolucjê tego gatunku, w której znacz¹cym mo-
mentem sta³o siê nagrywanie tekstów fonosfery powsta³ych dla samego nagrania,
z my�l¹ o nim, a je�li ujmowaæ to w kategoriach Benjaminowskich � zaprojekto-
wanych dla reprodukcji.

Aby scharakteryzowaæ tak powsta³e kategorie gatunków, Balcerzan wprowa-
dza pojêcia szeregów: monomedialnego, w którym gatunki tworz¹ seriê metoni-
miczn¹ (np. opowiadanie i powie�æ), oraz polimedialnego, w którym gatunki staj¹
siê jedne dla drugich metaforami (np. film fabularny i powie�æ). Sugeruje tak¿e
istnienie quasi-rodzajowej triady multimedialnej, której cechami konstytutywny-
mi s¹: reportersko�æ, eseistyczno�æ i felietonowo�æ, pojawiaj¹ce siê we wszyst-
kich stanach i procesach semiosfery (Balcerzan, w odró¿nieniu od Nycza, pomija
fikcjonalno�æ). Badacz bynajmniej nie absolutyzuje proponowanej klasyfikacji,
�wiadom, ¿e w zetkniêciu z empiri¹ ¿aden model nie jest wystarczaj¹cy, mo¿e je-
dynie wskazywaæ na tendencje wiêkszo�ciowe.

Blog w �wietle rozwa¿añ Balcerzana mo¿na by okre�liæ mianem gatunku sze-
regu polimedialnego. Po pierwsze, ze wzglêdu na novum przeka�nika, jakim jest

24 S. S k w a r c z y ñ s k a, Nie dostrze¿ony problem podstawowy genologii. W zb.: Problemy
teorii literatury. T. 2. Red. H. Markiewicz. Wroc³aw 1987, s. 111.

25 E. B a l c e r z a n, W stronê genologii multimedialnej. W zb.: Genologia dzisiaj. Red.
W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2001. Badacz rozwa¿a równie¿ inne mo¿liwe nazwy, jak genologia
ogólna, genologia semiotyczna czy semiologiczna, po genologie komparatystyczn¹, porównawcz¹
i kontrastywn¹.

26 R. N y c z, Tekstowy �wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
27 B a l c e r z a n, op. cit., s. 90.
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strona internetowa, po drugie, ze wzglêdu na metaforyzowanie takich gatunków,
jak list czy dziennik.

Wydaje siê, ¿e tradycyjne narzêdzia literaturoznawcze jedynie przybli¿aj¹ nas
do rozumienia i sklasyfikowania zjawiska blogów. Niefikcjonalna literatura doku-
mentu osobistego, znakomicie scharakteryzowana przez Ma³gorzatê Czermiñsk¹ 28,
nie t³umaczy wszystkich aspektów bloggingu, podobnie jak nie t³umaczy go wiele
innych metod analizy, które okazuj¹ siê tylko cz¹stkowymi rozwi¹zaniami.

Blog, w ca³ej swej ró¿norodno�ci, jako przedmiot badañ literaturoznawczych
mo¿e byæ postrzegany jako forma zredefiniowanej literatury nowoczesnej, jako
literatura dokumentu osobistego, jako sylwa wspó³czesna, jako gatunek polime-
dialny. Zapewne podej�cie literaturoznawcze ograniczyæ siê musi tymczasowo do
badania wy³¹cznie poszczególnych blogów, zanim na drodze ¿mudnych analiz
odnajdzie my�l porz¹dkuj¹c¹, gdy¿, jak pisa³ Nietzsche: �Nie udziela siê nigdy
my�li, udziela siê ruchów, znaków mierniczych, które o d c z y t u j e m y  potem
jako my�li...� 29

BLOGS AS A LITERARY FORM

Blogs � Internet journals � as anew and expansive phenomena and a demonstration of contem-
porary writing creativity constitute an interesting, but still undiscovered field of research for a lit-
erary scholar. The present paper encompasses such issues as uniqueness of the Internet as its trans-
mitter and its impact on the shape of the blog, and the complex relationship between a personal diary,
a silva, and a blog. A separate issue of the author�s reflection is the status of the author and the
protagonist of a blog, and the anonymity that stems from it. The article attempts at a classification
of blogs in the traditional genealogical paradigm. Moreover, the author touches the issue of the
literacy of blogs, their published versions, and exploits the problem of seeing the �I� in blogs and its
condition in the world, where all seems to be already written, recorded, and repeated.

28 M. C z e r m i ñ s k a, Autobiograficzny trójk¹t: �wiadectwo, wyznanie, wyzwanie. Kraków
2000.

29 F. N i e t z s c h e, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich warto�ci. Prze³. S. F r y c z,
K. D r z e w i e c k i. Warszawa 1910�1911, s. 414.


