266

RECENZJE

powiedzieæ, czemu akurat taka a taka hierarchia powsta³a; aby zachowaæ puryzm metodologiczny, aby wyra¿aæ siê jedynie w jêzyku relacji ³¹cz¹cych elementy, trzeba by stwierdziæ, ¿e rz¹dzi³ powstaniem tej konfiguracji czysty przypadek. Wniosek taki jest nie do
zaakceptowania, gdy¿ skoro obecna struktura jest czysto chaotyczna, nie ma podstaw do
poszukiwania w niej jakichkolwiek regularnoci i praw, a wiêc brak pretekstu do uprawiania nauki. Zatem próba ograniczenia siê do badania relacji miêdzy elementami w celu
znalezienia przyczyny wykrystalizowania siê tej a nie innej relacji nie mo¿e siê powieæ,
gdy¿ nieuchronnie sprowadza na nas koniecznoæ wziêcia pod uwagê wewnêtrznych w³asnoci elementów systemu jako takich. W ten sposób zarazem powraca podmiot, co burzy
monolityczny obiektywizm metody.
Rozwa¿ania te, nie aspiruj¹ce bynajmniej do oryginalnoci, powtarzaj¹ jedynie wielekroæ w swoim czasie ponawiane krytyki metodologii strukturalistycznej, przedsiêbrane
z punktu widzenia badañ historycznych i genetycznych. Jak wiadomo, wielu strukturalistów, pozostaj¹c w obrêbie metody, stworzy³o narzêdzia, przy których pomocy mo¿na by³o
ogarn¹æ tak¿e wymiary genetyczne i funkcjonalne badanego zjawiska. Pierreowi Bourdieu, w moim przekonaniu, ta sztuka siê nie uda³a. A czy mo¿na by koncepcjê pola literackiego tak zmodyfikowaæ, aby opisanej tu sprzecznoci unikn¹æ, to temat na osobny esej.
Krzysztof Gajewski
M a r e k A d a m i e c, DZIE£O LITERACKIE W SIECI. POMYS£Y, HIPOTEZY
I INTERPRETACJE Z POGRANICZA WIEDZY O LITERATURZE, KULTURY MASOWEJ I WSPÓ£CZESNEJ TECHNOLOGII. (Recenzent: Leonard Neuger). Gdañsk
2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 194.
Ksi¹¿ka Marka Adamca jest wiadectwem zmagania siê literaturoznawcy z nowymi
zjawiskami kultury masowej, dla których tradycyjna poetyka nie wypracowa³a, jak dot¹d,
funkcjonalnych narzêdzi opisu, pozostaje wiêc po czêci bezradna wobec gier komputerowych i swoistoci komunikowania siê za pomoc¹ Internetu. Adamca interesuje przede
wszystkim status dzie³a literackiego w Sieci, komunikacyjne i literackie aspekty rozpowszechniania tekstu za pomoc¹ mediów elektronicznych oraz kulturowe konsekwencje
takiej w³anie wymiany informacji. Podtytu³ ksi¹¿ki sugeruje, ¿e autor wiadomie nadaje
swej wypowiedzi charakter roboczy (s¹ to przecie¿ pomys³y, hipotezy). Jest tak¿e
z pewnoci¹ wiadomy faktu, ¿e wkracza na obszar dziewiczy (w zasadzie), przez wielu
opisywany, lecz bez istotnych poznawczo efektów, ¿e wkracza w interdyscyplinarn¹ przestrzeñ dzisiejszej kultury, której formy egzystencji wyznaczane s¹ coraz czêciej za pomoc¹ nowoczesnych technologii informatycznych. Adamiec pisze o wp³ywie technologii elektronicznych na literaturê i komunikowanie spo³eczne, o relacjach interpersonalnych, jakie
wspó³tworzy Internet, o grach komputerowych i o polskiej refleksji krytycznej na temat
przywo³anych zagadnieñ. Pisze o tym w konwencji rozwa¿añ gawêdziarskich (jak wynika
m.in. z czêstego u¿ywania archaicznych dzi ju¿ wyra¿eñ w rodzaju aliæ, pora by), nie
roszcz¹c sobie pretensji do jednoznacznych rozstrzygniêæ i niepodwa¿alnych ustaleñ. Interesuje go raczej stawianie problemów, wskazywanie, co maj¹ o nich do powiedzenia inni
badacze, inspirowanie do przemyleñ o Internecie i przemianach kultury masowej  ni¿
definitywne wyjanienie problemów kultury zwi¹zanych z jej wyranymi przemianami
w ostatnim dziesiêcioleciu. Pisze bez lêku, ¿e kultura masowa podwa¿y tradycyjne wartoci kultury wysokiej, w rozwoju mediów elektronicznych widzi raczej szansê dla literatury
ni¿ jej zagro¿enie (rozdz. Wstêpne rozpoznania, elementarne oczywistoci). Wskazuje na
swoistoci komunikacyjne bêd¹ce pochodn¹ u¿ywania nowoczesnych mediów elektronicznych (Dzie³o literackie w Sieci), na koniecznoæ wypracowania nowych metodologii,
odpowiednich dla tego w³anie przedmiotu badañ (Komputer, teorie komunikacji a proble-
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my wiedzy o literaturze), analizuje relacje interpersonalne, jakie ta sytuacja wspó³tworzy
(Problemy z komunikacj¹ i problemy komunikacji).
Marek Adamiec pisze wiêc o zjawiskach, których tekstowoæ nie jest ani oczywista,
ani powszechnie akceptowana przez tradycyjnych literaturoznawców. Aby przyj¹æ, ¿e gra
komputerowa jest tekstem, trzeba odwo³aæ siê do semiologicznego rozumienia terminu;
aby zasadnie pisaæ o gatunkach wypowiedzi, które zmodyfikowa³ Internet, wypada³oby
chyba odwo³aæ siê do twierdzenia de Saussurea, ¿e jêzyk jest form¹, a nie substancj¹,
zatem nie tyle istotny jest sposób jego utrwalenia co sam fakt utrwalania1. Adamiec zajmuje siê przedmiotem badañ, który zmusza poetykê do weryfikacji dawnych uprzedzeñ
i do konstrukcji nowych narzêdzi2. Takie zdarzenia bywa³y w przesz³oci dla literaturoznawstwa wielce inspiruj¹ce: przypomnê, ¿e rosyjska szko³a formalna wypracowywa³a
narzêdzia badawcze w zwi¹zku z literackimi dowiadczeniami rosyjskiego futuryzmu. Jak
niegdy awangarda poetycka, tak dzi komunikacja elektroniczna inspiruje badaczy kultury do poszukiwania nowych, funkcjonalnych kategorii opisu.
W tym za przypadku powinny ulec przeformu³owaniu podstawowe pojêcia teorii
literatury, takie jak tekst, kod, nadawca, odbiorca. W teoretycznoliterackim ujêciu inspirowanym lingwistyk¹ strukturaln¹ XX wieku tekst jest wyra¿onym w znakach przekazem
jêzykowym nadawcy adresowanym do okrelonego odbiorcy, jest komunikatem przedstawionym na pimie lub wypowiedzianym. W ujêciu semiotycznym tekst jest przekazem
kodowanym w okrelony sposób, za pomoc¹ znaków spo³ecznie rozpoznawalnych, nie
tylko lub niekoniecznie jêzykowych3. Takie rozumienie tekstu by³oby chyba operacyjnie
przydatne do opisu zjawisk, o których mowa w ksi¹¿ce Adamca, lecz autor nie odwo³uje
siê bezporednio do narzêdzi semiotyki. Zajmuje go raczej Sieæ (net) jako szereg funkcjonalnie ró¿norodnych zjawisk, których istnienie jest mo¿liwe dziêki nowoczesnej elektronice, coraz powszechniej dostêpnej. Internet wytwarza swoiste kody komunikacyjne, które (wbrew opinii fascynatów zjawiska) nie s¹ najczêciej czym absolutnie nowym, lecz 
co najwy¿ej  modyfikacj¹ graficznych znaków jêzyka naturalnego; tak chcia³bym widzieæ mordki (emotikony) i skróty w elektronicznym komunikowaniu (oraz wyra¿enia:
pozdro, spoko, nara itp.). Jêzyk komunikowania elektronicznego przy pozorach nowoci rz¹dzi siê tradycyjnymi zazwyczaj prawami: pozdro to skrót od pozdrowienia,
nara to skrócone na razie. W mówieniu tego rodzaju odciskaj¹ siê zwyczaje komunikacyjne ludzi m³odych i ich rodowisk. Wiêcej nowych zjawisk sk³onny by³bym widzieæ
w psychologicznych aspektach komunikacji internetowej, w mo¿liwociach autokreacji
obrazu osoby, jak¹ stwarza elektronika i w³aciwe jej gatunki (blog, chat, gadu-gadu).
O tych zagadnieniach pisa³a m.in. Patricia Wallace4, do której prac nawi¹zuje Marek Adamiec (na s. 92, 143, 187).
Z teoretycznego punktu widzenia tekst w Interncie ma rzeczywicie zupe³nie inny status ni¿ drukowany tekst literacki. Po pierwsze, w internetowy mo¿na ingerowaæ
(w mniejszej lub wiêkszej mierze), zmieniaæ, modyfikowaæ; ingerencje za w tekst drukowany (np. dopiski, podkrelenia, uszkodzenia kart) koñcz¹ siê zazwyczaj jego zniszczeniem. Po drugie, stopieñ utekstowienia przekazu jest w Internecie mocno uzale¿niony od
1
Zob. F. d e S a u s s u r e, Kurs jêzykoznawstwa ogólnego. Prze³. K. K a s p r z y k. Wstêp
i przypisy K. P o l a ñ s k i. Warszawa 1991, s. 5164.  J. £ o t m a n, B. U s p i e n s k i, O semiotycznym mechanizmie kultury. Prze³. J. F a r y n o. W zb.: Semiotyka kultury. Wybór i oprac.
E. J a n u s, M. R. M a y e n o w a. Wyd. 2. Warszawa 1977.
2
Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, Poetyka wobec tekstów nieliterackich. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992, s. 53.
3
Zob. M. R. M a y e n o w a, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia jêzyka. Wyd. 3, popr i uzup.
Wroc³aw 2000, s. 108114, 119122.  J. £ o t m a n, Struktura tekstu artystycznego. Prze³. A. T an a l s k a. Warszawa 1984, s. 7584.
4
P. W a l l a c e, Psychologia Internetu. Prze³. T. H o r n o w s k i. Poznañ 2001, s. 210.
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gatunku: w blogach bli¿szy formom tradycyjnym, a w przypadku gier komputerowych 
bardzo od nich odleg³y. Gra jest z za³o¿enia palimpsestem, jej program umo¿liwia ró¿ne
warianty realizacji, pozwala wiêc tworzyæ ró¿ne teksty. Grê czyta siê wiêc podobnie jak
miasto, które jest przekazem ujawniaj¹cym znaczenia zale¿nie od nastawienia podmiotu
lektury5. W obrêbie zjawisk interesuj¹cych Adamca mo¿na z pewnoci¹ wydzieliæ szereg
ró¿nych typów przekazów semiotycznych, których tekstowoæ powinna zostaæ w przysz³oci precyzyjnie zdefiniowana. Autor sugeruje, ¿e ekspansywny rozwój elektroniki
prowadziæ musi do powstawania swoistych odmian kultury, o czym pisze wprost i kategorycznie:
¯eby wszystko by³o jasne: cyberkultura jest takim samym zjawiskiem spo³ecznym
jak kultura masowa rodz¹ca siê w drugiej po³owie XIX wieku; bez wzglêdu na to, czy
nam siê to podoba czy nie, uczestniczymy w cynberkulturze, korzystaj¹c z odtwarzacza
wideo i przyspieszaj¹c akcjê filmu; tak jak kultura masowa cyberkultura jest nierozerwalnie zwi¹zana z rozwojem techniki. Istotnym, acz nie jedynym, elementem cyberkultury
jest Internet ze wszystkimi swoimi us³ugami (s. 184). Trudno siê z tym twierdzeniem nie
zgodziæ.
Prezentowane podejcie do zagadnieñ zwi¹zanych z wp³ywem rozwoju techniki na
zwyczaje komunikowania prowokuje do pytania o status dzie³a w Internecie. To kwestia, która co pewien czas powraca, nie znalaz³em jednak jej satysfakcjonuj¹cego rozwi¹zania w recenzowanej ksi¹¿ce. Fragment literacki i jego w³aciwe komunikacji elektronicznej odmiany: powieæ zamieszczona w Sieci, blog, wyznanie, opinia o aktualnym wydarzeniu  nie stanowi¹ danej raz na zawsze wersji tekstu. Mo¿liwoæ ingerencji w hipertekst
(tego pojêcia u¿ywam w rozumieniu przyjêtym przez informatyków), prowadz¹ca do jego
zmiany, weryfikuje tradycyjne rozumienie autorstwa. Autorem nie jest ju¿ konkretna osoba, lecz system kultury (subkultury, nie-kultury, kultury popularnej, rodowiskowej itd.),
której konwencje powinny byæ przestrzegane, aby by³o mo¿na zaistnieæ w Sieci. S¹dzê, ¿e
wyró¿nikiem komunikacji elektronicznej jest fakt, i¿ nadawca jest tu w istocie mnogi,
na jego wirtualn¹ postaæ sk³adaj¹ siê konwencje komunikowania w Internecie, stylistyka
kodów tam u¿ywanych, mód rodowiskowych, jakie trzeba realizowaæ, aby siê nie czuæ
wyobcowanym w dzisiejszej kulturze masowej. Tekst w Internecie nak³adany jest na teksty aktualnej postaci kultury masowej, na wzory zachowañ o silnej wartoci modeluj¹cej,
mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e ma on cechy palimpsestu6. Podobnie jak w wielu innych przypadkach funkcjonowania tekstu w kulturze masowej i tu tekst jest derywowany od konwencji ju¿ istniej¹cych, które stanowi¹ komunikacyjne zaplecze dla aktualnie stosowanych praktyk komunikacyjnych. Role nadawczo-odbiorcze s¹ bowiem w tym przypadku
wymienne, tekst nie ma trwa³ej postaci, wszystko zatem wskazuje na to, ¿e mamy do
czynienia z now¹, inn¹ ni¿ znane dot¹d sytuacj¹: Wyj¹tkowoæ Sieci polega na tym, ¿e
nie tylko pozwala ona na indywidualny wk³ad jednostek w zbiorowe medium, lecz wrêcz
do niego zachêca  stwierdza Ryszard Tadeusiewicz w analizie spo³ecznoci Internetu
(obszernie cytowany przez Adamca na s. 31).
Internetowy tekst wielu autorów jest komunikatem hybrydalnym, gatunkowo niejednorodnym, zlepkiem wypowiedzi ró¿nych osób, dalekim od za³o¿eñ, które przywieca³y
(pierwszemu) autorowi uruchamiaj¹cemu ci¹g przysz³ych zdarzeñ komunikacyjnych. Choæ
s¹dzi siê, ¿e do tworzenia tego rodzaju tekstów potrzebny jest koniecznie Internet, nie do
koñca to prawda, o czym wiadczy literacka zabawa Polityki z wakacji 2001 roku: Napisz powieæ z Pilchem. Rok bez siedmiu minut. Zabawa polega³a na tym, ¿e czytelnicy
nadsy³ali teksty bêd¹ce dalszym ci¹giem fabu³y rozpoczêtej przez Jerzego Pilcha, który
Zob. Pisanie miasta, czytanie miasta. Red. A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a. Poznañ 1997.
Zob. G. G e n e t t e, Palimpsesty. Prze³. A. M i e l e c k i. W zb.: Wspó³czesna teoria badañ
literackich za granic¹. Antologia. Red. H. M a r k i e w i c z. T. 4, cz. 2. Kraków 1996.
5
6

RECENZJE

269

rolê pisarza porzuca³ na rzecz roli moderatora literackiego, komentatora cudzej twórczoci, arbitra: drukowany odcinek nagradzano umiarkowan¹ kwot¹ pieniê¿n¹.
Internet przyspiesza wymianê informacji, sprawia wra¿enie natychmiastowej ingerencji w tekst, bycia wspó³autorem, czyli  uczestniczenia w medialnej komunikacji interaktywnej. Ta za sprowadza siê najczêciej do podtrzymywania z³udzenia, ¿e wysy³aj¹c
smsa lub maila mam wp³yw na rzeczywistoæ, stajê siê wiêc nadawc¹ programu, mogê
zatem oddzia³ywaæ na wiat nie tylko widziany na ekranie, lecz tak¿e na realnie istniej¹cy.
Badacze komunikacji internetowej sugeruj¹ zazwyczaj, ¿e nowe rodki przekazu wp³ywaj¹ na tworzenie siê nowych gatunków. Tu najczêciej przywo³uje siê znan¹ formu³ê
McLuhana: medium is message (Adamiec odwo³uje siê do McLuhana m.in. na s. 53, 55,
59). Zgoda  lecz nie zawsze, nie w ka¿dej sytuacji i nie w tym samym stopniu. Powiedzia³bym tak: dzie³o w Sieci ró¿ni siê z pewnoci¹ od dzie³a wydrukowanego przede wszystkim ³atwoci¹ dostêpu oraz mo¿liwoci¹ zewnêtrznych ingerencji, których lady nie pozostaj¹ widoczne, oraz odmiennoci¹ percepcji tekstu przegl¹danego na ekranie od czytanego w ksi¹¿ce. S¹dzê jednak, ¿e nie warto przeceniaæ tekstotwórczych w³aciwoci medium
elektronicznego; wp³ywa ono z pewnoci¹ na zmiany nawyków komunikacyjnych, lecz
w stopniu o wiele mniejszym, ni¿ sugeruj¹ badacze. Nowe techniki komunikowania stwarzaj¹ nieznane dot¹d sytuacje, uwa¿am wszelako, ¿e zmiany wobec zastanego, XX-wiecznego modelu, maj¹ przede wszystkim charakter ilociowy, a nie jakociowy. Utwór Mozarta utrwalony na p³ycie analogowej i CD przez tego samego wykonawcê nie zmienia
to¿samoci tylko i wy³¹cznie z tego powodu, ¿e zosta³ zapisany cyfrowo, a nie analogowo.
Sieæ zdaje siê silniej oddzia³ywaæ na stosunek do tekstu jako potencjalnego przedmiotu
manipulacji ni¿ na konwencje pozwalaj¹ce okreliæ tekst jako nale¿¹cy do literatury. Ta
bowiem w Sieci traci status tekstu wyj¹tkowego, wpisanego w kanon, w przestrzeñ kulturowego sacrum. Zmienia to z pewnoci¹ stosunek odbiorców do dzie³a, lecz niekoniecznie
jego to¿samoæ na poziomie g³êbokim.
Marek Adamiec rozwa¿aj¹c zagro¿enia literatury ze strony elektronicznych rodków
przekazu przytacza rozmaite pogl¹dy na ten w³anie temat, dziêki czemu omawiana ksi¹¿ka staje siê przegl¹dem prac wartych lektury. Adamiec cytuje obszernie i czêsto, czêciej
aprobatywnie ni¿ polemicznie. Z wielow¹tkowych jego rozwa¿añ wybieram dwa twierdzenia (powtarzane w ka¿dym prawie rozdziale) wa¿ne dla ca³oci wywodu. Pierwsze,
przywo³ywane ju¿ w ró¿nych kontekstach, lecz mimo to warte powtórzenia: Internet i jego
spo³eczne funkcjonowanie s¹ tym obszarem kultury masowej, który w jej obrêbie zaczyna dominowaæ. Skoro tak, to dowiadczana na co dzieñ semiosfera7 wzbogacona zosta³a
o znaki, kody, teksty, zwyczaje komunikacyjne, które wi¹¿¹ siê z rozwojem Sieci. Drugie:
dzisiejsza komunikacja elektroniczna modyfikuje w pewnym stopniu status dzie³a literackiego i spo³eczne rozumienie literatury  decyzja o utrwaleniu tekstu jako pochodna przekonania o jego wartoci znacznie traci na sile, jak¹ mia³a jeszcze w po³owie XX wieku.
W Internecie w³aciwie ka¿dy mo¿e opublikowaæ swoje dzie³o, podobnie jak ka¿dy
mo¿e za³o¿yæ prywatn¹ stronê www. Rola pisarza staje siê wiêc bardziej dostêpna ni¿
dawniej. To z kolei prowadzi do przemylenia statusu nadawcy w Sieci. Kim jest? Jeli
internetowy autor jest (jak sugerowa³em) mnogi, to nadawcê (znów uciekam siê do okreleñ metaforycznych) chcia³bym w tym przypadku widzieæ jako wykonawcê poleceñ systemu kultury popularnej, jako czêsto niewiadomego realizatora mód i zwyczajów komunikacyjnych cyberkultury (jak j¹ nazywa Adamiec). Podobnie jak literatura cyberpunkowa Internet stwarza z³udzenie, ¿e mo¿na byæ w dwu rzeczywistociach równoczenie, byæ
sob¹ i kim innym, jak w sytuacji gdy dyskutuj¹c bez niedomówieñ, w istocie kreuje siê
obraz w³asnej osoby  na forum, na czacie (chatt). U¿ytkownicy Sieci mniemaj¹ doæ
7
Zob. J. M. £ o t m a n, Siemiosfiera. Kultura i wzryw. Wnutri myslaszczich mirow. Stati 
issledowanija  zamietki. Sankt-Pietierburg 2000.
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czêsto, ¿e mo¿na pozostaæ anonimowym, mimo i¿ koresponduje siê z ró¿nymi osobami,
a wiêc jest siê postaci¹ znan¹ z pogl¹dów i imienia (kryptonimu). To medium dzia³a
i istnieje na pograniczu realnoci i fikcji. Jeli dobrze zrozumia³em intencje autora, to
dopisywana tu glosa nie jest sprzeczna z g³ównymi tezami jego pracy o Internecie i przemianach kultury.
Marek Adamiec opisuje stan kultury w okresie transformacji, wybra³ sobie wiêc do
refleksji przedmiot badañ nietrwa³y, zmieniaj¹cy siê na naszych oczach tak szybko jak
technologie produkcji komputerów. Mówi o sprawach nowych, nasyca sw¹ wypowied
cechami w³asnego idiolektu badawczego. O nowoczesnoci zdaje siê informowaæ jêzykiem nieco archaicznym w planie stylistyki (zob. s. 37, 42 i passim), co, jestem przekonany, trzeba uwa¿aæ za decyzjê wiadom¹. Dzie³o literackie w Sieci nie jest podsumowaniem
stanu badañ przedmiotu, to raczej zbiór wa¿nych refleksji otwieraj¹cych perspektywê dla
rozstrzygniêæ, które nast¹pi¹ w przysz³oci. Warto wiêc siêgn¹æ po tê ksi¹¿kê, zwa¿ywszy
¿e postêp w humanistyce wyznacza wskazywanie nowych przestrzeni badawczych i stawianie pytañ z nimi zwi¹zanych, na które odpowied znajduje czêsto kto inny.
Zbigniew Kloch

