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Od redakcji

Instytut Kulturoznawstwa UAM – który w 2007 roku obchodził trzydziestolecie
swego istnienia – zajmuje się rozwijaniem ogólnej teorii i metodologii nauk o kul-
turze (szeroko znanym przykładem jest tu społeczno-regulacyjna koncepcja kul-
tury Jerzego Kmity) oraz teorii poszczególnych dziedzin kultury, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury artystycznej. Kształtuje w ten sposób dyscyplinę koncep-
cyjnie integrującą całokształt badań humanistycznych w oparciu o dorobek filozofii
oraz antropologii. Wobec obserwowanych dziś przemian kultury i społeczeństwa
wywołanych przez mediatyzację praktyk społecznych i kulturowych – którą to
mediatyzację wielu badaczy uważa za najważniejszy dystynktyw naszej epoki – kul-
turoznawcy muszą zadać sobie pytanie o lokalizację współczesnych praktyk me-
dialnych w obszarze ogólnej teorii kultury i spróbować wyznaczyć perspektywę
metodologiczną dla ich badania. Zbliżenie się do tego celu wytworzyło potrzebę
zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat „Badania nad me-
diami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona”, któ-
ra odbyła się w Poznaniu w dniach 4–5 kwietnia 2008 roku. Patronat nad konfe-
rencją objęło Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, a zorganizowali ją pracownicy
Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy konferencji, będący w większości z wykształcenia kulturoznaw-
cami, mierzą się ze wspomnianymi problemami w swej codziennej praktyce dydak-
tycznej i badawczej, specjalizują się bowiem w medioznawstwie oraz komunikolo-
gii, szczególnie zaś zainteresowani są badaniem obszaru tzw. nowych mediów i
zjawiska technicznie zapośredniczonej komunikacji. Pomysł spotkania narodził się
podczas uczestnictwa członków komitetu organizacyjnego w konferencjach odby-
wających się w różnych ośrodkach badawczych w Polsce i zapoznawania się przez
nich z konstytuującą się dopiero u nas instytucjonalnie i ustalającą swoje afiliacje
dyscypliną medioznawstwa. Z drugiej strony bodźcem do refleksji jest też wykry-
stalizowanie się w naszym kraju różnych modeli uprawiania kulturoznawstwa, a w
jego obrębie projektów odnajdywania miejsca na analizę kultury popularnej i
mediów. Refleksja kulturoznawcza uprawiana w ośrodku poznańskim – mająca
charakter metateoretyczny, skoncentrowana na filozofii nauki i badaniu praktyk
artystycznych – zajmowała się dotąd kulturą popularną i mediami jedynie spora-
dycznie.

Tak więc polskie ośrodki kulturoznawcze, które łączy wspólny wyjściowy pro-
jekt integrującej „metanauki humanistyczno-społecznej”, realizują go na bardzo
różne sposoby, proponując i rozwijając rozmaite rozwiązania teoretyczne i meto-



dologiczne. Podobieństwa i różnice pomiędzy perspektywami badawczymi
poszczególnych szkół kulturoznawczych stają się bardziej wyraźne właśnie na
gruncie badań nad mediami, kulturą popularną i szeroko pojętą nauką o komuniko-
waniu. Trzeba pamiętać, że medioznawstwo i komunikologia to dziedziny o cha-
rakterze interdyscyplinarnym, zaś posługiwanie się dyscyplinarnie zróżnicowa-
nymi narzędziami podczas dokonywania analiz o charakterze kulturoznawczym
rodzi konieczność redefinicji kulturoznawczych założeń metodologicznych. Z tego
powodu program naukowy konferencji adresowany był przede wszystkim właśnie
do kulturoznawców, ale do udziału w niej zaproszono także medioznawców, komu-
nikologów oraz naukowców innych specjalności (filozofów, antropologów, socjolo-
gów, filmoznawców, pedagogów) zainteresowanych zarówno badaniem mediów,
jak i paradygmatem kulturoznawczym. Kulturoznawstwo może bowiem – tak przy-
najmniej było przez swych projektodawców pomyślane – zaoferować wszystkim
przedstawicielom nauk społecznych i humanistycznych użyteczną, interdyscypli-
narną bazową platformę teoretyczną, ustalając ogólną topografię kultury, systema-
tyzując instrumentarium pojęciowe dla jej analitycznego opisu i dzięki temu umo-
żliwiając uporządkowanie metodologii badań wszelkich zjawisk kulturowych. Stąd
projekt takiej, a nie innej formy konferencji: nie miała ona polegać tylko na udo-
stępnieniu platformy dla raportowania wyników najnowszych badań, lecz w szcze-
gólności na stworzeniu przestrzeni dyskusji nad naszkicowanymi wyżej proble-
mami.

Pomysł sympozjum zrodził się z wiary organizatorów, że dzięki pracy koncep-
cyjnej polskich kulturoznawców zainteresowanych badaniem mediów i kultury
przez nie kształtowanej, a takich właśnie udało się zgromadzić na poznańskim spo-
tkaniu, możliwe okaże się zlikwidowanie głównego problemu polskiego medio-
znawstwa, a mianowicie nieprzystawalności poszczególnych case studies do uogól-
nionych analiz typu teoretycznego i metateoretycznego. Przyjęcie perspektywy
kulturoznawczej – mediującej między dyscyplinami nauk społecznych – ułatwia z
pewnością realizację tego zadania. Dlatego celem konferencji była przede wszyst-
kim otwarta dyskusja nad możliwością – a także nad ewentualną niemożliwością –
wyartykułowania tak pojmowanej wspólnej teoretycznej i metodologicznej per-
spektywy badawczej dla wzmiankowanych środowisk. Miałoby się to dokonać
głównie ku pożytkowi kulturoznawców, medioznawców, komunikologów i bada-
czy kultury popularnej, a w dalszej perspektywie również dla korzyści wszystkich
przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Organizatorom szło więc
zwłaszcza o integrację wymienionych środowisk i wymianę poglądów i stanowisk
na temat relacji między medioznawstwem, komunikologią a kulturoznawstwem.

Oddźwięk na zaproszenie do udziału w tak pomyślanej konferencji przekroczył
najśmielsze oczekiwania organizatorów, co dowodnie świadczy o wadze tej proble-
matyki dla współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Do sekretarzy konferen-
cji zgłosiło się przeszło 80 potencjalnych uczestników, wszyscy z interesującymi
referatami. W tej sytuacji organizatorzy musieli dokonać wśród nich selekcji pod
kątem obecności w referatach wyraźnie zaznaczonej perspektywy teoretycz-
no-metodologicznej. W wyniku tych zabiegów udział w konferencji wzięło 50 refe-
rentów. Wśród uczestników znaleźli się badacze z następujących ośrodków: Uni-
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versity of London, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet
Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wroc-
ławski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Sztuk Pięknych w Kra-
kowie i w Poznaniu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedago-
giczna „Ignatianum”, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Wyż-
sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Koninie, Akademia Ekonomiczna im.
K. Adamieckiego, Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Organizatorzy pogru-
powali referaty w siedem tematycznych paneli poświęconych najważniejszym
obszarom problemowym rodzącym się „na styku” mediów, kultury i społeczeń-
stwa, a uporządkowanych według klucza teoretycznego – od perspektywy antropo-
logicznej poprzez medioznawczą, komunikologiczną, aż do filozoficznej oraz
estetycznej. W ramach każdego z nich omawiano jednak te same, medialnie animo-
wane przemiany kultury współczesnej, a mając na względzie przedstawioną tu per-
spektywę, odsłaniano przed sobą nawzajem swoje kulturoznawcze interdyscypli-
narne instrumentarium, czego konsekwencją była ożywiona wymiana poglądów.
Układ prezentowanego tomu, stanowiącego antologię wygłoszonych tekstów, od-
twarza ten podział.

Twórcza atmosfera i wiele ciekawych rozmów w kuluarach stanowiły uwieńcze-
nie poznańskiego sympozjum. Wszystkie zaproponowane tematy, ich różnorod-
ność i szeroki zakres były potwierdzeniem rangi oraz złożoności problematyki
poruszanej podczas konferencji. Ponieważ jednak z całą pewnością nie rozwiązała
ona wszystkich postawionych w zaproszeniu problemów badawczych, organizato-
rzy, dziękując w tym miejscu gościom i uczestnikom za przybycie, przygotowanie
wystąpień i tekstów oraz za interesującą dyskusję, wyrażają równocześnie nadzie-
ję, że nie było to ostatnie spotkanie z tego cyklu, pod tymi auspicjami i w tym – lub
jeszcze szerszym – gronie.

Magdalena Kamińska
Marta Kosińska
Piotr Kędziora
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Słowo wstępne

Skłania nas dziś do kulturoznawczego ujmowania roli mediów w kulturze, me-
diami uwarunkowane zwycięstwo spluralizowanej doksy nad episteme, skłania nas
taka właśnie diagnoza kultury intensywnie zapośredniczonej technicznymi media-
mi – intensywnie zmediatyzowanej. Co to oznacza? Oznacza to, iż aby ten fakt
zanalizować, trzeba przyjąć perspektywę filozoficznej krytyki kultury, bo do tego,
aby wspomnianą kwestię uchwycić, nie wystarczy już zwyczajowa antropologia
kultury, która wyłącznie doksę widzi w kulturze i nią się zawsze jedynie zajmuje
jako czymś, co najwłaściwsze kulturze.

Profesor Ryszard Kluszczyński powiedział kiedyś na organizującej współpracę
kulturoznawczych ośrodków konferencji, że kulturoznawstwo jest dziś miejscem
refleksji nad zjawiskami aktualnej sztuki ignorowanymi przez historię sztuki.
Dodałbym od siebie, że kulturoznawstwo to też jedyne miejsce refleksji nad kul-
turą współczesną, a ściślej – sposobem jej charakteryzowania w odróżnieniu od
kultur tradycyjnych, niezmodernizowanych, niestechnicyzowanych, niepodzielnie
opanowanych doksą. Z kolei Profesor Jerzy Kmita stwierdził metaforycznie, że kul-
turoznawstwo to „późny wnuk filozofii”. Dookreśliłbym to twierdzenie, iż jest to
w poznańskim wydaniu dziecko amerykańskiego nurtu filozoficznego neopragma-
tyzmu, żywo przekonującego na rzecz przyjęcia decydującej roli kulturowej doksy
w zakresie rozstrzygania epistemicznych uroszczeń filozofii.

A zatem wydaje się, że kulturoznawcza refleksja nad mediami prowadzona z po-
zycji filozoficznej krytyki kultury zdolna jest dopiero ukazać, jak dialogiczny oraz
technicystyczny rodem pluralistyczny postmodernizm, utrzymując aktualność mo-
dernistycznego ruchu ku nowości, oddala jednak ów ruch od typowo modernistycz-
nych cięć epistemicznych. Zanurza go natomiast w grząskim dla racjonalizmu grun-
cie technicznie pluralizowanej doksy tak, aby ów modernistyczny ruch ku nowości,
stawszy się bezwolnym zakładnikiem spluralizowanej doksy, sam się uponowocze-
śnił, znaczy to, aby dawał swymi nowościami legitymizującą porękę wszechwładne-
mu zapanowywaniu pluralistycznej doksokracji rynkowego populizmu. Podążając
bowiem z dala od epistemicznych cięć, wyeliminowanych już przez technomedia za-
awansowanej ponowoczesności, modernistyczny ruch ku nowości staje się odtąd za-
bójczy dla jakiejkolwiek metafizycznie pojmowanej nowości, bardzo natomiast pro-
liferacyjny w zakresie technicznych nowinek pomnażających pluralizację doksy do
nieskończoności. Sam się więc już dzięki temu, na ponowoczesny sposób, ów ruch
ku nowości uwiecznia, albowiem wzmacnia on tylko zwycięstwo mnożącej się doksy,
jako że skutecznie uniemożliwia nadejście jakiegokolwiek epistemicznego cięcia. Fi-
lozofię wręcz neguje filodoksją.



Pamiętajmy, że kultura może się w sensie historycznym odnawiać tylko poprzez
epistemiczne cięcia. Filozofię można też tylko dzięki nim utrzymywać przy życiu,
ciągle przeciw filodoksji. Tymczasem jednak medialna technologia nie pozwala już
na pojawianie się w kulturze epistemicznych cięć. Pozwala natomiast kulturze po-
zahistorycznie, wieczyście w doksie się pogrążać. Ponowocześnie i neoarchaicznie
zarazem, bo pozwala bezgranicznie narastać schaotyzowanej doksie: symbolicznie
schaotyzowanej zarówno ponowoczesności, jak neoarchaicznej doksokracyjności.
Powiedzmy zatem, że stawia to kulturę współczesną na ponowoczesnej, ultra-
stechnicyzowanej i ultraskomercjalizowanej pozycji, ale też i wyraźnie neoarcha-
icznej, epistemicznie ahistorycznej. Bolączką bowiem kultury intensywnie zme-
diatyzowanej jest likwidacja dualizmu. Tylko ten bowiem dawałby możność
rozpoznania monizmu w pluralizmie rozrośniętym już do autoregulacyjnych gra-
nic chaosu, pluralizmie nie tylko myślowego, ale i w ślad za tym – globalnorynko-
wego chaosu. W dualistycznej perspektywie ukazałby się dopiero monizm global-
nie wszechłączliwych danych technicznych i wynikający z tej wszechłączliwości
chaotyzujący kulturę narracyjno-zdarzeniowy pluralizm. Perspektywa ta dawałaby
więc kulturze możliwość wyjścia z narracyjnej logiki paradoksu (m.in. plura-
lizm=monizm), która jest logiką technicznych, a nie językowych połączeń, jest lo-
giką koneksjonizmu, tą, która zagroziła logice językowego symbolizmu w kulturze
i zadała cios wielkim historycznym narracjom – dziełom dualistycznego metafi-
zycznego myślenia i epistemicznych cięć.

Konkludując, możemy zatem powiedzieć, że skoro „zmiana koncepcji czasu z
cyklicznej na liniową była kluczowym elementem określającym przełom, który
nazywamy modernité” (M. Shore), to oto ta zmiana zostaje dziś przez techniczną
mediatyzację kultury wstrzymana. Zróbmy także krok dalej: każda doksa konstytu-
uje dziś dzięki mediom swój rynek. „Rynek nie jest producentem, tylko konsumen-
tem moralnych standardów”. Jednak jeśli zważyć, że cała mediatyzowana już dziś
do cna kultura staje się dzięki mediom doksokratycznie, dynamicznie strukturowa-
nym rynkiem, to przyznać trzeba, że pozbawia to ją przestrzeni wytwarzania rze-
czonych standardów. Rządzi nią filodoksja, a nie filozofia. A ta pierwsza miłuje
wszystko, co zyskało na rynku jakiekolwiek znaczenie, stając się doksokratyczną
nowością.

„Doksokratyczne nowości”, nowości tych rosnąca całość we wszystkich jednost-
kowych przypadkach – oto kierunek urzeczywistniania się marketingowego rozu-
mu i technomerkantylnego rozumu „integralnego urzeczywistniania się wszyst-
kich rzeczy” (Baudrillard) w ich wszystkich wariantach satysfakcjonujących rynek
i Foucaultowskie „biopolitykę” oraz „biowładzę” – „samowzmażanie się pragnie-
nia i ciała”. Ale także zadowalających Heideggerowską „bezwzględność nagiego
chcenia w sensie rozmyślnego samorealizowania się go we wszystkim […], co z
dawna już zagraża człowiekowi śmiercią jego rozumnej istoty”. Jest to kierunek fi-
lozoficznego bezrozumu, to znaczy braku mądrości, innymi słowy antyfilozofii, to
znaczy braku miłości do mądrości, którą to mądrością jest episteme – urzeczywist-
nianie się docierania do prawdy. Doksa przeciw episteme to zatem umiłowanie do
nowości, jednak kroczące nie wespół z umiłowaniem do prawdy (tak jak to miało
miejsce w modernizmie), ale zamiast umiłowania do prawdy (tak jak to ma już
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miejsce w postmodernizmie). Jest to zatem ten moment, w którym postmoder-
nizm z powodu techniczno-medialnego postępu, goniąc za intratnymi na rynku
„doksokratycznymi nowościami”, rozstał się z modernizmem.

Niechaj tych kilka wstępnych słów pobudzi refleksję nad mediami i współcze-
sną kulturą w perspektywie kulturoznawczej.

Wojciech Chyła
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W poszukiwaniu kulturoznawczych
metodologii badań nad mediami





Andrzej Gwóźdź

W stronę medioznawstwa
jako kulturoznawstwa albo ku ogólnej
teorii mediów obrazowych

Jeżeli pozostawać w kręgu relacji pomiędzy medioznawstwem a kulturoznaw-
stwem (a nie jest to przecież jedyna możliwość sytuowania wiedzy o mediach), do
zagadnienia można podejść w dwojaki sposób. Po pierwsze, zastanawiać się nad
sposobem wypełniania wiedzy o mediach pierwiastkiem kulturoznawczym, swego
rodzaju „wsadem” dyscyplinarnym w coś, co i tak na razie u nas dyscypliną nie jest
(i zapewne długo jeszcze nie będzie, zważywszy czas oczekiwania na usankcjono-
wanie kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej), albo zmierzać w stronę zinte-
growanego z wiedzą o kulturze medioznawstwa i lansować to ostatnie jako jeden
z modeli refleksji nad kulturą w ogóle (w tym sensie także i kulturoznawstwa jako
jednej z nauk o mediach, obok na przykład socjologii, psychologii, ekonomii czy
estetyki). Sprawa wydaje się o tyle naturalna, iż większość jednostek filmo- i me-
dioznawczych na uczelniach humanistycznych (nie tylko w Polsce przecież) pod-
legła jest kulturoznawstwu jako dyscyplinie podstawowej, i to w ramach kulturo-
znawstwa właśnie dokonał się i dokonuje nadal instytucjonalny awans, ale też
i teoriopoznawczy mariaż medioznawstwa z dyscyplinarną „bazą”.

Ze względu na porządek przedmiotowy próbowałem wyznaczyć te granice
pomiędzy medioznawstwem rozumianym jako dyskurs (orientacja) w obrębie kul-
turoznawstwa (kulturoznawstwa mediów) a traktowaniem go jako paradygmatu
badań kulturoznawczych (medialne kulturoznawstwo)1. W jednym i drugim wy-
padku spoglądamy wszak na medioznawstwo jak na znawstwo kultur „ruchomego
obrazu” – od tradycyjnego celuloidowego kina po kino „elektroniczne” i filmy
w Sieci2 – a zasadnicza różnica między nimi tkwi w naturze relacji: kultura–media.

Chciałbym teraz powrócić do tego zagadnienia, ale w nieco inny, bardziej prak-
tyczny sposób – ponad cezurami wyznaczanymi przez kategoryzacje dyscyplinarne
– uwzględniając raczej projekt transdyscyplinarny w ramach nauk o kulturze. Pod-

1 Zob. A. Gwóźdź, Medioznawstwo – dyskurs czy paradygmat badań kulturoznawczych, „Kultura
Współczesna” 2007, nr 1, s. 80–92.

2 Por. K. Sierek, Porównawcza teoria ruchomych obrazów między tekstem a Siecią, tłum. K. Krze-
mieniowa, [w:] A. Gwóźdź (red.), Od projektora do komputera. Niemiecka myśl filmowa. Anto-
logia 2, Katowice 1999, s. 229–245.



trzymuję wszak tamto założenie: przez kulturoznawcze medioznawstwo (trakto-
wane jako swego rodzaju kompromis pomiędzy „kulturoznawstwem mediów”
a „medialnym kulturoznawstwem”) rozumiem wiedzę o (wszelkich) mediach
(audio)wizualnych traktowanych jako techniczne (a więc materialne) i kulturowe
(a więc mentalne i instytucjonalne) praktyki społeczne w przestrzeni zarówno
publicznej, jak i prywatnej, niezależnie od tego, czy kwalifikujemy je jako stare czy
nowe, wizualne lub audiowizualne, analogowe bądź cyfrowe, ekranowe albo moni-
torowe lub jakiekolwiek inne. Chodzi zatem o technokultury wizualnej repre-
zentacji w ich aspekcie techniczno-mentalnym, za pomocą których wytworzone
zostają rozmaite formy mediów, niesprowadzalne do samych tylko artefaktów, ale
obejmujące także materialności, dzięki którym możliwe staje się ich powstanie
i funkcjonowanie. Bo postrzeganie dotyczy zawsze widzenia czegoś w czymś
innym: przedstawionego w przedstawieniu; dlatego obejmuje nieuchronnie po-
strzeganie medium (przedstawienia) i przedmiotu (przedstawienia) w medium3.
Z pewnością warto jednak baczyć na przestrogę Williama J.T. Mitchella, by mówić
raczej o „tak zwanych mediach wizualnych”, „tak zwanych”, bo – jak pisze – „nie
ma, przede wszystkim, czegoś takiego jak czysto wizualna percepcja”, a więc i „nie
istnieją media wizualne”4. Z natury rzeczy obejmuję bowiem pole badawcze pod-
padające pod „kulturę wizualną”, a to wedle Mitchella oznacza „nie tylko doczepia-
nie niezbadanego pojęcia «wizualności» do zaledwie nieco bardziej adekwatnego
(reflective) pojęcia kultury – to jest kultura wizualna jako «wizualny» dział studiów
kulturoznawczych. Ważniejszą cechą kultury wizualnej jest to, w jaki sposób temat
ten wymaga zbadania oporu wobec czysto kulturologicznych wyjaśnień [podkr.
A. G.], wobec badań wnikających w naturę natury wizualności – nauk zajmujących
się optyką, niuansami technologii wizualnych, «hardware» i «software» widzenia”5.

Friedrich Kittler mówi w tym wypadku o „technikach kulturowych”, kładąc
nacisk na same „systemy zapisu/notacji” (Aufschreibesysteme)6 – pismo, dźwięk,
reprezentację obrazową – jako składowe dyskursu kultury, stanowiące zarazem
dane jej samoopisu. Media jawią się zatem technikami kulturowymi wówczas,
kiedy ujawniają – wytwarzając je lub konfigurując – praktyki symboliczne, do któ-
rych one same należą. Trzeba wszak pamiętać o tym, iż nie chodzi tu jedynie
o „media zapośredniczenia” jakiejś kultury, ale o „media konstytuowania histo-
rycznie zmiennych kultur – a tym samym i rzeczywistości”7. Jako takie zatem
„techniki kulturowe” stanowią złożone porządki heterogenicznych koncepcji kul-
tury i techniki.

Zajmują więc z grubsza biorąc obszar sięgający od „czarnego pudła” kina do
komórki, od telewizji do „białego sześcianu”8 galerii i komputerowego terminalu.
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3 Zob. R. Wollheim, Objekte der Kunst, Frankfurt/M. 1980, s. 192 nn.
4 Por. W.J.T. Mitchell, Nie istnieją media wizualne, tłum. M. Bokiniec, „Panoptikum” 2006, nr

5, s. 319.
5 Ibidem.
6 Zob. F.A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, München 1995.
7 Por. B. Siegert, Was sind Kulturtechniken? Beschreibung des Lehr- und Fachgebietes (we-

imar.de/medien/kulturtechniken/kultek.html; data skorzystania: 7.04.2008).



Filmoznawstwo należy wtedy oczywiście do medioznawstwa, bo to przecież nie
elektronika dopiero zainaugurowała media czy w węższym sensie tzw. media wizu-
alne, ale pojawienie się kinematografii jako jednego z pierwszych (obok gramofonu
i maszyny do pisania) analogowych mediów technicznych (a pierwszego tzw.
optycznego), opartych na gromadzeniu, przekazywaniu i (lub) przetwarzaniu rze-
czywistości fizycznej, kulminujących w cyfrowości i komputerze jako medium
(w przeciwieństwie do piśmienności, charakteryzującej się zapisem językowym
uniwersum symbolicznego)9.

Domyślnie zatem chodzi zawsze także o wiedzę o filmie (medium wiodącym
pośród innych mediów, przynajmniej jeśli uwzględnić stopień instytucjonalizacji
tej wiedzy), a czasem nawet o nią przede wszystkim. Tak czy owak z obecnością
filmu i filmoznawstwa w tym układzie problemów jest co niemiara, a wynikają one
głównie z nieuchronnej i nieustannej konwergencji mediów, bo w tej nowej sytu-
acji filmoznawstwo musi oznaczać nową, „inną konfigurację mediów, odmienne
warunki doświadczenia i podmiotowości”10. Także (a może nawet przede wszyst-
kim) dlatego, że owa konwergencja powoduje nieuchronnie lawinowy przyrost
praktyk paramedialnych i paratekstualnych – swobodne osadzanie się jednych pro-
duktów medialnych (i całej wizualnej technokultury) na innych jej segmentach,
modułach, fragmentach w przestrzeni kultury – nie tylko wizualnej przecież
(o czym świadczy chociażby mariaż kina z przemysłem muzycznym, zabawkarskim
czy spożywczym); i nie masowej jedynie (jeśli wskazać chociażby na kinofilskie,
„krytyczne” edycje filmów na DVD bądź galerie jako miejsce obcowania z filmami).
Słowem, usieciowione „suplementowanie” filmu, skojarzone w sposób nieodwo-
łalny z nieustannym jego przetwarzaniem (recyklingowaniem) – osiągnęło już
teraz poziom dotychczas niespotykany, choć wiele wskazuje na to, że proces ten
będzie się pogłębiał (eskalacja odbioru filmów na terminalach komputerowych czy
wyświetlaczach telefonów komórkowych).

Zapewne należałoby w tym wypadku mówić raczej o kinoznawstwie w znacze-
niu wiedzy o kinie jako szeroko pojętej praktyce kulturowej (zarówno społecznej,
jak i materialnej), zmierzając śladem rozumowania Marka Shiela, według którego
„kino jest zasadniczo systemem przestrzennym i – mimo tradycyjnego przy-
wiązania filmoznawstwa do tekstualności – bardziej […] systemem przestrzennym
niż tekstualnym”11, a więc nieograniczonym do tradycyjnego miejsca projekcji. Bo
„uniwersalny gest kina” (by nieco jedynie strawestować Benjamina) nie tylko
został wyprowadzony z celuloidu na taśmy magnetyczne, dyski optyczne i do Sieci,
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8 Zob. L. Manovich, The Poetics of Augmented Space, „Visual Communication” 2006, wol. 5
(2), s. 219–240.

9 Por. F. Kittler, Grammophon Film Typewriter, Berlin 1986 oraz idem, Optische Medien, Berlin
2002.

10 L. Cartwright, Film i cyfrowość w badaniach nad wizualnością: filmoznawstwo w epoce konwer-
gencji, tłum. A. Nacher, „Panoptikum” 2006, nr 5, s. 336 oraz A. Gwóźdź: Obrazy i rzeczy.
Film między mediami, Kraków 2003, zwłaszcza s. 17–47.

11 M. Shiel, Cinema and the City in History and Theory, [w:] M. Shiel, T. Fitzmaurice (red.), Ci-
nema and the City, Oxford [i in.] 2001, s. 5–6.



ale również na mury, fasady, bilbordy i do naszych kieszeni (telefony komórkowe).
Dlatego kulturoznawcze medioznawstwo nie może ignorować problematyki mate-
rialności mediów, ba, powinno się z nią mierzyć jako z bazową, ontologiczną skalą
własnego przedsięwzięcia. Krótko mówiąc: nie o sztuko-wanie refleksji nad me-
diami, metaforami, toposami, archetypiką czy cytatami z pism klasyków kulturo-
znawstwa tu chodzi, ale o takie standardy medioznawstwa, które pozwalałyby
odpowiedzieć na kwestie umykające innym projektom badawczym nad mediami.

Nie zamierzam zatem pytać, ile „kultury” (a to w ostatecznym rozrachunku
znaczy: erudycji kulturo-znawczej – autora i mojej) jest w Troi Wolfganga Petersena
czy Beowulfie Roberta Zemeckisa…, ani tworzyć słowników pojęć filmowo-kulturo-
wych na bazie Pasji Mela Gibsona albo Katynia Andrzeja Wajdy. I nie zagadywać
o to, jak bardzo „kulturoznawczy” jest Pasolini czy Almodóvar (choć wszystko są
to zagadnienia istotne z perspektywy poetyki kina), ani tropić, co takiego „kul-
turo-znawczego” zawiera w sobie Taniec z gwiazdami, a jaką miarą kulturo-znawczą
mierzyć talk show Kuby Wojewódzkiego. Bo istota rzeczy nie tkwi wcale w bada-
niu wytrzymałości tekstów kultury (audio)wizualnej na rozmaite adaptacyjne
zabiegi „ukulturowiające”.

Kulturoznawcze medioznawstwo – oczywiście nie w znaczeniu jakiejś dyscy-
pliny „pomiędzy” albo wykoncypowane na zasadzie inkluzji jednego w drugie, już
raczej traktowane jako transdyscyplinarne pole badawcze12 – to nie tyle bowiem
i nie tylko kwestia perspektywy badawczej czy stylu refleksji, umiejętności bądź
wiedzy jedynie, ile przede wszystkim strategii teoriopoznawczej zakładającej, że
każdy namysł nad mediami musi być zarazem namysłem nad technokulturą rucho-
mego obrazu, która pojawienie się owych mediów umożliwiła i ustabilizowała je
w przestrzeni publicznej bądź prywatnej. Bo media zawsze rozsiadają się między
technologią a kulturą, tzn. technologia jest nieuchronnie „kulturowa”, a kultura
z natury swej „technologiczna” (łacińskie „celere”, „cultura”, stanowiące źródło-
słów „kultury”, oznacza przecież rozwój i praktyczne zastosowanie technik przy-
stosowania ziemi do zasiedlenia)13. Nie chodzi zatem jedynie o klucz do lektury,
pomysł interpretacyjny, słownik dyscypliny, słowem – o efektowną igraszkę inter-
dyscyplinarną, ale o typ świadomości metodologicznej, zgodnie z którym media
wymatrycowane są kulturą (kulturami) jako systemem (systemami), która sama
zwrotnie podlega procesom medializacji. Rzecz zatem w strategii badawczej,
dzięki której ten namysł zostaje ubezpieczony teoretycznie i metodologicznie. Jeśli
bowiem ograniczyć się do perspektywy badawczej wyłącznie, łatwo wpaść w pu-
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12 Zob. T. Holert, Kulturwissenschaft/Visual Culture, [w:] K. Sachs-Hombach (red.), Bildwis-
senschaft. Disziplinen, Themen, Methoden, Frankfurt/M. 2005, s. 228.

13 Technologia jest tu oczywiście traktowana inaczej niż jako proste przedłużenie kultury
techniczno-użytkowej w rozumieniu Jerzego Kmity. Trafnie zwróciła na to uwagę E. Re-
wers w tekście: Zimne kultury – gorące filozofie. Trzy pytania na marginesie koncepcji kultury Je-
rzego Kmity, [w:] B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara (red.), Kultura jako przedmiot badań.
Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin,  Poznań 2001, s. 149–150.



łapkę ogólności i wtórności; jeśli poprzestać na samym tylko „interesownym” desi-
gnie wiedzy, zamrozimy układ w nieruchawym systemie poznawczych matryc.

Przykłady pierwszego deficytu można mnożyć – są one skażone grzechem pier-
worodnym postępowania adaptacyjnego (od prób teorii do sztuki interpretacji),
transferu z kulturoznawstwa do medioznawstwa, swego rodzaju desantu „na kul-
turę”. Postępujemy tak na przykład wtedy, kiedy badamy historię mediów jako
historię kultury14 (a nie kulturę jako aparatowo zapośredniczone czytanie, słysze-
nie czy widzenie15). W drugim wypadku (wpływu semiotyki nie sposób tu przece-
nić) wspieramy się modelem czy paradygmatem metodologicznym nastawionym
na lekturę kultury, ale zatrzymujemy na sposobach deszyfrowania znaczeń,
(re)konstruowaniu swego rodzaju powierzchni kultury. Postępujemy tak, jakby
między kulturą a mediami istniał „językowy” związek (kategorialny), i bliscy jeste-
śmy wtedy azymutowi „na techniki analizy i interpretacji”. W jednym i drugim
wypadku refleksja nad mediami nie jest „bazowo” kulturoznawcza, a jedynie przy-
brana w jego ingrediencje, co zresztą niczemu nie wadzi, ale nie stanowi przecież
wystarczającej pożywki dla kulturoznawczego medioznawstwa.

Mówiąc inaczej: kulturoznawcze medioznawstwo możliwe jest jako sposób
zagospodarowania obszaru, na którym media traktujemy jako technokultury albo
(używając terminologii Kittlera) „techniki kulturowe”. Ponieważ zaś kultura żyje
z uzgodnień pomiędzy tym, co znane, a tym, co innowacyjne, między nowością
a rutyną, zdana jest nieuchronnie na negocjacje pomiędzy praktykami a technikami
kulturowymi właśnie – w tym także, naturalnie, pomiędzy sztuką a technokul-
turą16. Kultura potrzebuje mediów, bo musi nieustannie poddawać tematyzacji
(społecznie) obowiązujący model rzeczywistości – poprzez jego interpretowanie
i stabilizowanie – i samą siebie utrwalać w roli programu właśnie. A w sposób naj-
bardziej ekonomiczny i skuteczny może to uczynić i czyni za sprawą mediów, sank-
cjonując konstrukcje sensów medialnych jako konstrukcje rzeczywistości jako
takiej. Ale i media potrzebują kultury, skoro zawłaszczając znaczne obszary rzeczy-
wistości, które nie są jeszcze (albo są jedynie w niewielkim stopniu) tematyzowane
w programie kultura, zmierzają ku ich usankcjonowaniu jako relewantnych kon-
struktów rzeczywistości17.

Toteż kulturoznawcze medioznawstwo nie jest kwestią interfejsu pomiędzy
kulturą a mediami, ponieważ kultura zawsze jest już medialna albo co najmniej
„medialnie zapośredniczona”. Inaczej zresztą być nie może, skoro to właśnie media
„czynią widzialnym, słyszalnym i czytelnym to, co nie istnieje w sposób fizyczny”18,
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14 Por. np. A. Kaes, Filmgeschichte als Kulturgeschichte: Reflexionen zum Kino der Weimarer Repu-
blik, [w:] U. Jung, W. Schatzberg (red.), Filmkultur zur Zeit der Weimarer Republik. Beiträge
zu einer internationalen Konferenz vom 15. bis 18. Juni 1989 in Luxemburg, München–Lon-
don–New York–Paris 1992, s. 54–64.

15 Zob. A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kra-
ków 2005, s. 14–42.

16 Por. S. Krämer, Medien als Kulturtechniken oder: Ist der Umgang mit dem Computer eine vierte
Kulturtechnik?, [w:] G. Kruck, V. Schlör (red.), Medienphilosophie – Medienethik. Zwei Tagun-
gen – eine Dokumentation, Frankfurt/M. 2003, s. 47–48.



sprawiając, że żyjemy nie tylko w fizycznej naturze, ale i w kulturze (i tu czasami
w wielu rzeczywistościach naraz): od jaskini z zamalowanymi skałami, po elektro-
niczne fasady współczesnych miast.

1. Przede wszystkim nieodzowny wydaje się zwrot ku temu, co Lev Manovich
określa mianem „przestrzeni wzbogaconej” (augmented space)19 – wzbogaconej elek-
tronicznie. Bo to w niej właśnie na co dzień i nieustannie dokonuje się elektroniza-
cja kultury oraz „ukulturowienie” technologii. I medialne kulturoznawstwo musi
być uczulone i wyczulone na poetykę owego „wzbogacenia”; co więcej, tę prze-
strzeń winno ustanowić jako podstawowy przedmiot badania, bezwstydnie „ucząc
się od Prady” (jak nazwał Manovich fragment swojego studium).

Nie chodzi już bowiem o sumę refleksji nad różnymi mediami w znaczeniu
ustanowienia jakiejś topografii przekaźników, ale o miejsce, w którym spotykają
się ze sobą rozmaite technokultury mediów. A z tym mamy do czynienia zarówno
w metrze, jak i w supermarkecie, w galerii sztuki, jak i w renomowanym butiku czy
podczas koncertu rockowego. W istocie poruszamy się więc między różnymi fasa-
dami medialnymi owej elektronicznej „augmentacji”, aktywizując całą gamę spoj-
rzeń – od przechodnia do kupującego, coraz częściej syntezowaną w module
widza-kupującego-turysty20, nieustannie uwikłanego w serie najrozmaitszych
„wzbogaceń”. Żyjemy zatem i aktywnie uczestniczymy w różnorodnych przestrze-
niach wizualnych, otoczeni wielością wyświetlaczy, toteż rację ma Manovich, kiedy
konstatuje, iż „paradygmat przestrzeni wzbogaconej wypiera obecnie paradygmat
przestrzeni wirtualnej”21, co oznacza nieuchronnie odchodzenie od wirtualności ku
(wzbogaconej) fizyczności. Tym samym awans geografii mediów – dziedziny wie-
dzy o kulturze, która opisuje związki między przestrzenią a mediami – wydaje się
przesądzony.

A skoro – jak słusznie twierdzi – „przestrzeń wzbogacona jest […] przestrzenią
monitorowaną”22, wynika z tego, że media nieustannie obserwują siebie i obser-
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17 Tak właśnie rozumują tzw. radykalni konstruktywiści, twierdząc że „medialne kulturo-
znawstwo nie jest zorientowane na konkretne oferty medialne bądź określone fenomeny
kulturowe, lecz usiłuje zbadać mechanizmy, które decydują o naszym obchodzeniu się z
podobnymi fenomenami, a które to mechanizmy z ważnych powodów uznajemy za zja-
wiska kulturowe, a przy tym usiłuje możliwie dokładnie określić rolę mediów. […] Bada
[ono] problemy, jakie powstają wskutek oddziaływania na siebie modeli rzeczywistości,
programów kultury i systemów medialnych w naszej kulturze” (S.J. Schmidt, Medienkul-
turwissenschaft, [w:] A. Nünning, V. Nünning (red.), Konzepte der Kulturwissenschaften,
Stuttgart–Weimar 2003, s. 353 i 366).

18 L. Wiesing, Was sind Medien?, [w:] tegoż: Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bil-
des, Frankfurt/M. 2005, s. 160.

19 Zob. L. Manovich, The Poetics…, op. cit.
20 Por. A. Friedberg, „… therefore I am”. The Shopper-Spectator and Transubstantiation through

Purchase, [w:] Ch. Grunenberg, M. Hollein (red.), Shopping: A Century of Art and Consumer
Culture, Liverpool 2002, s. 59–70.

21 L. Manovich, The Poetics…, op. cit., s. 238.
22 Ibidem, s. 223.



wują to, że są obserwowane. Oto i niezwykle istotny aspekt zagadnienia, który
warto uzgodnić z pozycją tzw. radykalnych konstruktywistów. Twierdzą oni, iż aby
możliwe było komunikowanie (ale nie w znaczeniu prostego transferu informacji
pomiędzy systemami poznawczymi, lecz sprzężenia kognicji z komunikacją),
aktanci (obserwatorzy pierwszego stopnia) potrzebują zapośredniczenia obserwa-
cji stopnia drugiego (która tę pierwszą obserwuje, bo nie można wypowiadać się na
temat czegoś, czego jest się częścią) i wyższych stopni – te ostatnie z kolei doko-
nują swego rodzaju „instytucjonalizacji obserwacji drugiego stopnia”, bo zoriento-
wane zostają na „obserwowanie obserwatorów”23. Dziś to maszyny widzenia
właśnie (od ponad stulecia zwłaszcza audiowizualne) przyjmują na siebie tę rolę
obserwatorów, bo panoptykon na drodze ku postpanoptykonowi zatoczył koło, aż
do owej krytycznej przestrzeni włącznie, kiedy sami obserwujemy siebie „na żywo”
na ekranach monitorów.

Kwestia telenadzoru – technologii rozpoznawania na odległość (inwigilacji,
monitoringu) – należy zatem do najbardziej newralgicznych aspektów medialnego
kulturoznawstwa, bo monitoring (jak powszechnie mówimy) stanowi swego ro-
dzaju narzędzie kultury, w którym przegląda się ona sama – wszechobecne i agre-
sywne w swej wszędobylskości – rodzaj aparatu, za pomocą którego dokonuje ona
swojego autoopisu. I lokuje się (jak dowodzi Manovich) w nieustającym „procesie
automatyzacji wizji, który swój początek bierze od perspektywy linearnej w epoce
renesansu”, a tymczasowy kres osiąga w technice komputerowej, funkcjonując
wedle zasady, która „nie jest ograniczona do widzialnego”24.

2. Po drugie, skoro owa „augmentyzacja” przestrzeni dokonuje się nieuchron-
nie (jakżeby inaczej) za sprawą powierzchni projekcyjno-emisyjnych – tego, co tra-
dycyjnie nazywaliśmy ekranami, a co dziś bardzo często rozrasta się do płaszczyzn
architektonicznych, swego rodzaju designu przestrzeni – jest rzeczą niezwykle
istotną, aby w rekonesansie na temat kulturoznawczego medioznawstwa uwzględ-
niać całą pojemność skali projektu: media. Na ogół bowiem, a na pewno coraz czę-
ściej, same owe powierzchnie (przyjmujące niejednokrotnie funkcję przestrzeni
emisyjnych) obarczone zostają funkcjami typowymi dla mediów i te środowiska
obrazowe należy koniecznie uwzględniać. Test Petera Greenawaya na wyporność
owego modelu postępowania (instalacje polegające na rzutowaniu obrazów na
fasady architektoniczne) nie wypadł może zanadto pomyślnie, nie oznacza to jed-
nak, iż ścieżkę tę należałoby porzucić. Tym bardziej, że fasady medialne to dziś
w istocie „multimedialne światy obrazowe, które opanowują przestrzeń publicz-
ną”25 i – co ważniejsze – miejsce, w którym spotykają się ze sobą meatspace i cyber-
space. Tutaj bowiem – jak twierdzi Mitchell – „przestrzeń fizyczna oraz informa-
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23 S.J. Schmidt, Konstruktivismus als Medientheorie, [w:] W. Nöth, K. Wenz (red.), Medienthe-
orie und die digitalen Medien, Kassel 1998, s. 44.

24 L. Manovich, Modern Surveillance Machines: Perspective, Radar, 3-D Computer Graphics, and
Computer Vision, [w:] Th.Y. Levin, U. Frohne, P. Weibel (red.), CTRL [Space]. Rhetorics of
Surveillance from Bentham to Big Brother, Karlsruhe–Cambridge–London 2002, s. 382, 387.

25 J. Döring, Über Medienfassaden. Zur Konstruktion sozialer Räume durch das Display, „Naviga-
tionen” 2006, Bd. 6, 2, s. 67 (numer monograficzny Display I).



cyjna przestrzeń sieci internetowej nie zajmują już rozdzielnych obszarów –
określanych poprzez prowokacyjną metaforę cyberpunku lat dziewięćdziesiątych
mianem meatspace i cyberspace – lecz dzięki milionom urządzeń elektronicznych roz-
mieszczanych na budynkach i w miastach stale się ze sobą przeplatają”26.

W ogóle kwestia wyświetlaczy (display) musi należeć do priorytetów lansowa-
nego modelu medioznawstwa, także dlatego, że o widzialności (obrazów) stanowi
w coraz większym stopniu aktywność samych powierzchni obrazowych, nierzadko
inscenizowanych bądź tematyzowanych jako efekt kompozytowania warstw27.
Zresztą słowo „displej” (display) wolne jest od konotacji innych niż te związane
z czystą widzialnością (w przeciwieństwie do monitora, od łac. nadzorca, niem.
Bildschirm czy „ekranu”– obydwu oznaczających „ochronę widzenia”), bo wywodzi
się z określenia radar display – ekranu radaru, a same wyświetlacze stały się „insy-
gniami cyfrowości” doby mediów28. Nie sądzę zatem, aby przesadą było dziś
mówienie o „kulturze displeju”29, która wymaga nie tylko nowego podejścia do teo-
rii widzialności, ale i ukonstytuowania w jakimś sensie na nowo teorii odbioru. To
jedna z nowszych wersji dysputy nad funkcjami kulturowymi przedmiotów tech-
nicznych, jaką znamy chociażby z psychoanalitycznie ufundowanego dyskursu
około dyspozytywu kinematograficznego. Tym ważniejsza, iż wyprowadzając obra-
zy z ogniska domowego ku przestrzeniom publicznym, wyświetlacze coraz częściej
przyjmują na siebie funkcje „pełnych” mediów (już nie tylko odtwarzania)30, pra-
cując – jak chociażby wyświetlacze komórek – na rzecz „przestrzeni wzbogaconej”
w postaci czystej.

Jörg Döring opisuje jedną z takich manifestacji medialnych displeja – Main
Arena we Frankfurcie nad Menem z roku 2006: „W tym wypadku chodzi o fasadę
medialną, która nie tylko przekształciła przestrzeń społeczną, lecz ją wręcz stwo-
rzyła. Jednym z ciekawszych miejsc typu «public viewing» był wyświetlacz wyko-
nany w technologii LED (Light-Emitting-Diode) o rozmiarach 16×9 m, który
w 2006 roku, na czas trwania Mistrzostw Świata w piłce nożnej, został ustawiony
na pontonach pośrodku rzeki. Wyjątkowy charakter tego monitora tkwił w możli-
wości oglądania wyświetlanych obrazów z obydwu jego stron. Zarówno północny,
jak i południowy brzeg rzeki, na obszarze pomiędzy biegnącymi wysokim nabrze-
żem ulicami aż do lustra wody, zostały zamienione w dwie przeciwległe trybuny.
Od strony wschodniej i zachodniej teren ograniczały zaś zamknięte dla ruchu dro-
gowego mosty: Alte Brücke i Ignatz-Bubis-Brücke, dzięki czemu powstało złudze-
nie zamkniętej, czworokątnej przestrzeni stadionu.

26 Andrzej Gwóźdź

26 W.J. Mitchell, Placing Words. Symbols, Space, and the City, Cambridge, Mass.–London 2005,
s. 16–17.

27 Zob. L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 248 nn.
28 T. Thielmann, Statt einer Einleitung: eine Mediengeschichte des Displays, „Navigationen”

2006, Bd. 6, 2, s. 18.
29 Ibidem, s. 27.
30 Ibidem, s. 17.



W utworzonej przez tę fasadę medialną przestrzeni typu «event space» aż 15
tysięcy ludzi mogło oglądać transmisje meczów – nawet w pełnym świetle dnia, co
umożliwia wydajna technologia LED”31.

3. Po trzecie wreszcie – media audiowizualne są mediami obrazowymi (albo
lepiej: mediami obrazowości, w znaczeniu spełniania określonych cech kategorial-
nych obrazu), stanowiącymi o różnych kulturach obrazu (-ów), i choć wiedza
o tych obrazach w żadnej mierze nie wyczerpuje refleksji nad mediami, ta ostatnia
nie może i nie powinna się już bez niej obywać. Bo to w obrazach głównie przejawia
się techniczno-aparatowy charakter mediów; a skoro zgodzimy się na to, że jest to
dziś głównie „obraz w warunkach konwergencji medialnej”32, oczywiste staje się,
że takiż jest i status samych mediów, których obrazy te stanowią formę. Medio-
znawstwo nie może się oczywiście wyczerpywać na jakiejś „nauce o obrazie” (tak
jak historia mediów na historii obrazów tylko), ale „zwrot ku obrazom”, jako jedna
z taktyk służących skonfigurowaniu ogólnej teorii mediów obrazowych, jest w nim
nieodzowny i nieunikniony33. Już choćby z tego powodu, że stoi przed nami zada-
nie wypracowania „medialnych uwarunkowań (historycznej) obrazowości”34 ru-
chomych obrazów (wszak te obchodzą nas najbardziej) – a zatem próba odpowie-
dzi na pytanie, jak kolejne media stosowały się do metafory okna Albertiego: od
ekranów kinematografu, poprzez telewizję, po okienka Microsoftu na komputero-
wych wyświetlaczach35.

Ale trzeba pamiętać o tym, że obrazy-ikony współistnieją dziś na równych pra-
wach z ogromnie pojemnym repertuarem wizualizacji – reprezentacji, już nie
odwzorowań, bo „obrazy” są tu zawsze częścią jakiegoś programu, który je uobec-
nia (od diagramów do symulacji komputerowej 3D). Media stały się zatem także
potężnymi maszynami wiedzy (technikami obrazowania niewidzialnego), które
wprowadziły naukę w domenę grafiki, a zwłaszcza symulacji komputerowej,
w bezprzykładny sposób uprawiając ją za pomocą technologii „odczuwania na
odległość”36, zgodnie z zasadą, iż „aby uzyskać obraz czegoś, nie musimy polegać
na świetle lub też działać w obszarze widzialnego”37. Mamy zatem „obrazy”
z dźwięku (ultrasonografia), z promieniowania podczerwonego (noktowizja czy
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31 J. Döring, Über Medienfassaden…, op. cit., s. 75.
32 L. Cartwright, Film i cyfrowość…, op. cit., s. 331.
33 Myli się jednak Klaus Sachs-Hombach w swoim projekcie „ogólnej wizualistyki”, pod-

porządkowującym filmoznawstwo „obrazoznawstwu”, kiedy ideę wspólnej „ramy teore-
tycznej” dla nauki o filmie i nauki o obrazach wywodzi z tezy na temat wspólnoty
obydwu fenomenów obrazowych jako bliskich naturalnemu postrzeganiu i ideę tę wyno-
si do rangi zasady „obrazowej teorii filmu” (zob. K. Sachs-Hombach, Elemente einer philo-
sophischen Bildtheorie des Films, [w:] Th. Koebner, Th. Meder, F. Liptay (red.), Bildtheorie und
Film, Stuttgart 2006, s. 158–165).

34 J. Paech, Medienwissenschaft, [w:] K. Sachs-Hombach (red.), Bildwissenschaft…, op. cit., s. 83.
35 Por. L. Wiesing, Fenster, Fernseher und Windows, [w:] idem, Artifizielle Präsenz…, op. cit., s.

99–106.
36 L. Manovich, Modern Surveillance…, op. cit., s. 387.
37 Ibidem.



termowizja), z cyfrowej kalkulacji oddziaływania elektromagnetycznego (tomogra-
fia rentgenowska, rezonans magnetyczny), z promieniowania substancji promie-
niotwórczej wszczepionej do organizmu (w pozytronowej emisyjnej tomografii
komputerowej – PET)38, wreszcie. W tym kontekście „nowe” są już nie tyle media,
ile raczej interfejsy, formaty, protokoły – to wszystko, co decyduje o pojemności
samych procesorów i rozmaitych konfiguracji komputera jako medium39. Nie
muszę chyba dodawać, iż w lansowanym projekcie kulturoznawczego medioznaw-
stwa jest to po stokroć ważniejsze niż śledzenie kolejnych wariantów motywu
Judyty i Holofernesa w filmie, na przykład.

Wszystko to pracuje na rzecz określonych kultur mediów obrazowych, zdecydo-
wanie wykraczając poza wiedzę o mediach jako cząstkową wiedzę o kulturze tylko,
obejmując różne typy „przestrzeni wzbogaconej”, refleksję na temat designu prze-
strzeni i samych obrazów. A że technokultury mają ograniczony zakres i czas
obowiązywania (pojawiają się, dojrzewają i wygasają, ustępując miejsca kolejnym
technokulturom bądź anihilując je na zasadzie konwergencji, a okresy te bywają
coraz krótsze), to czyni je atrakcyjnymi dla rozpoznań typu diachronicznego, zmie-
rzających, z jednej strony, ku refleksji nad historycznością praktyk postrzegania40,
z drugiej zaś ku zaawansowanej „logistyce percepcji”41. Bo – jak słusznie twierdzi
Mitchell – kultura wizualna jako pole badawcze (a o nim przecież mowa) „odma-
wia przyjęcia wzroku jako czegoś z góry założonego” i „kładzie nacisk na problema-
tyzowanie, teoretyzowanie, krytykę i umieszczanie w historycznym kontekście
procesu widzenia jako takiego. Bo, mówiąc innymi słowy, widzialność nie jest dana
– widzialność jest skonstruowana”42.

Jeśli ważyć się zatem na pierwszą, wstępną jeszcze odpowiedź na pytanie ukryte
w tytule wystąpienia: „Jak jest możliwe kulturoznawcze medioznawstwo?”, to
mogłaby ona brzmieć tak: otóż jest ono możliwe jako synchroniczna i diachroniczna
wiedza o sposobach i formach widzenia za pomocą wizualnych technokultur i o kon-
sekwencjach wynikających z tego zarówno dla samych mediów, jak i kultury.

Jak zatem widać, moja propozycja niewiele ma wspólnego z kulturoznawczo
„nastawionym” medioznawstwem albo z identyfikacją czegoś, co dałoby się okre-
ślić mianem „zasobów kulturowych” przekazów audiowizualnych (w ogóle kultu-
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38 Manovich obejmuje je wspólnym mianem „technologii wizualnego nominalizmu”, do-
strzegając ich istoty w „wykorzystaniu wyobrażenia do uchwycenia tożsamości jednost-
kowych przedmiotów i przestrzeni poprzez utrwalanie odległości i kształtów” (ibidem,
s. 383). Technologią par excellence wizualnego nominalizmu jest w tym rozumieniu per-
spektywa centralna.

39 Zob. S. Heidenreich, Neue Medien, [w:] K. Sachs-Hombach (red.), Bildwissenschaft…, op.
cit., s. 382.

40 Zob. G. Jutz, G. Schlemmer, Zur Geschichtlichkeit des Blicks, [w:] Ch. Blümlinger (red.),
Sprung im Spiegel. Filmisches Wahrnehmen zwischen Fiktion und Wirklichkeit, Wien 1990, s. 17.

41 Zob. P. Virilio, Guerre et cinema I. Logistique de la perception, Paris 1984 oraz tegoż: Maszyna
widzenia, tłum. B. Kita, [w:] A. Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kra-
ków 2001, s. 39–62.

42 W.J.T. Mitchell, Nie istnieją media…, op. cit., s. 319.



roznawstwo nie stanowi w niej alibi dla wykorzystania sprawności humanistycz-
nej). O żadne „nastawienie” tu nie chodzi, już raczej o „przestawienie” się ze
znawstwa kultury jako trybu lektury tekstów medialnych jedynie na znawstwo
mediów jako praktyk technokulturowych. I w zwróceniu uwagi na ów konstrukt
tkwi istota zagadnienia.
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Marta Kosińska

Internet w optyce kulturoznawczej

Umieszczenie badań nad Internetem w optyce dociekań kulturoznawczych
można uzasadnić, odnosząc się zarówno do specyfiki kulturoznawstwa jako dyscy-
pliny naukowej, jak i próbując dookreślić wymykającą się stabilnym definicjom
naturę Internetu. Uzasadnienie to wynikałoby z przyznania kulturoznawstwu sta-
tusu (meta)teorii dla poznania naukowego (humanistycznego i przyrodoznaw-
czego), traktowania naukowej refleksji nad kulturą jako determinującej przedmiot
poznania naukowego oraz metody jego badania. Przedmiot ten ujmowany w optyce
kulturoznawczej będą stanowić kulturowe przekonania społecznych podmiotów.
Metody poznania naukowego są tu natomiast traktowane jako społecznie/kultu-
rowo konstruowane i tym samym podlegające naukowej (kulturoznawczej) weryfi-
kacji ważności ich ustaleń teoretycznych1. Traktowanie kategorii kultury jako
dogodnego punktu dla humanistycznego oglądu rzeczywistości społecznej miało-
by więc taką zaletę, że dostarczałoby głęboko interdyscyplinarnym studiom nad
Internetem spójny, teoriopoznawczy punkt odniesienia, porządkując poznawczy
chaos, jaki panuje w tego rodzaju badaniach. Przede wszystkim Internet trakto-
wany jest w refleksji akademickiej jako zjawisko problematyczne, niejedno-
znaczne, i tym samym wymagające ponownego przemyślenia narzędzi stosowa-
nych w refleksji nad społeczeństwem i mediami. Jego problematyczność wynika
choćby z tego faktu, że pojmowany jest on jako medium silnie przeplatające się
z codziennym życiem społecznych podmiotów2, a traktowany jako medium spo-
łeczne zapośredniczające praktyki z życia off-line i on-line problematyzuje trady-
cyjne pojęcia nauk społecznych, takie jak chociażby tożsamość, społeczność, wie-
dza, władza. Dodatkowo trudno byłoby wskazać jakikolwiek przejaw życia
współczesnych społeczeństw, który nie znajduje swojego odbicia w przestrzeni
Internetu. Jako pole zachodzenia zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicz-
nych, artystycznych, a przede wszystkim komunikacyjnych, implikuje konieczność

1 Zob. A. Szahaj, Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polity-
ki, Toruń 2004, s. 8. Założenia te, wynikające ze społeczno-regulacyjnej koncepcji kultu-
ry Jerzego Kmity, silnie wiążą specyfikę badań kulturoznawczych z ujmowanym w per-
spektywie historycznej kształtowaniem się przedmiotu i metod humanistyki w ogóle.

2 Szeroką propozycję metod badawczych ujmujących obecność Internetu w codziennym
życiu jego użytkowników można odnaleźć, [w:] B. Wellman, C. Haythhornthwaite
(red.), The Internet in Everyday Life, Oxford 2002.



interdyscyplinarnej analizy, która ponadto musi spojrzeć na swoje analityczne
narzędzia w sposób nietradycyjny3. Patrzenie na Internet jako na fenomen kultu-
rowy pozwalałoby jednak ujmować wszystkie wymienione wyżej jego aspekty ze
spójnej perspektywy teoriopoznawczej, na tyle pojemnej, że zdolnej mierzyć się
z interdyscyplinarnością takiego projektu badawczego. Zdefiniowane w ten sposób
zadanie wymaga jednak ponownego przemyślenia relacji kultura–media, jak rów-
nież, nie po raz pierwszy w historii badań nad kulturą, doprecyzowania pojęcia
samej kultury i metod jej badania. Innymi słowy, kulturoznawstwo nie może i nie
powinno unikać wyartykułowanej dla badań hipermediów konieczności ponow-
nego, krytycznego spojrzenia na swoje analityczne narzędzia.

Napięcia pomiędzy różnymi sposobami uprawiania nauk o kulturze zdają się
nie wygasać w analitycznym polu badań nad hipermediami. Mam tu na myśli
przede wszystkim dychotomię między paradygmatami: kulturalistycznym i struk-
turalistycznym, a w drugim rzędzie – pomiędzy estetycznym i antropologicznym
spojrzeniem na kulturę. Szczególnej aktualności nabiera także w odniesieniu do
fenomenu Internetu potrzeba określenia statusu tak zwanej kultury popularnej.
Z chwilą, gdy paradygmat strukturalistyczny sytuuje teorię na zewnątrz doświad-
czenia społecznych aktorów, przez co staje się ono sensowne dopiero w momencie
teoretycznego uzasadnienia, paradygmat kulturalistyczny skupia się właśnie na
samym tym doświadczeniu, w jego centrum sytuując pojęcie kultury. W pierwszym
przypadku jednostki pojmowane są jako „produkty” systemu społecznego, kultu-
rowych, językowych i psychologicznych relacji, w drugim – jako agenci społecznych
praktyk produkujących cyrkulację znaczeń i wartości4. Antropologiczne spojrzenie
na kulturę, podobnie jak na gruncie paradygmatu kulturalistycznego, interesować
się będzie pojmowaniem kultury jako „żywego doświadczenia: tego, jak ludzie
działają w danej społecznej sytuacji w ramach dostępnych im zasobów, jednocze-
śnie produkując i konsumując kulturę rozumianą tutaj nie jako pewien artystyczny
obiekt (poddany kategorii smaku), ale zróżnicowane repozytorium symbolicznych
form”5. Pojmowanie kultury w optyce estetycznej opiera się na estetyce pojętej jako
tradycja intelektualna, regulowana kulturowymi, przyjętymi w danym czasie war-
tościami. Analiza kulturowa w tej perspektywie będzie opierać się na badaniu,
w jaki sposób poszczególne wartości estetyczne w danym czasie historycznym są
realizowane w wytworach kulturowych. Takie pojmowanie kultury można byłoby
zaliczyć do stanowisk, które czasami wyłaniają z siebie tak zwane „praktyki upra-
womacniania porządku”6. To pojmowanie kultury wiele uwagi poświęca wyznacze-
niu kulturowej i estetycznej tradycji mającej stanowić punkt wyjścia dla wartościo-
wania poszczególnych kulturowych produktów podług wypracowanych kryteriów
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3 Zob. historyczną już publikację na temat specyfiki badań nad Internetem: S. Jones (red.),
Doing Internet Research: critical issues and methods for examining the net, London, 1999.

4 Zob. też A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008, s. 17.
5 T. Flew, Understanding Global Media, London 2007, s. 15.
6 Praktyki te są generowane w szczególności przez konserwatywne, prawicowe i elitarne

modele krytyki kultury popularnej, zob. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań
2005, s. 16.



(nawiasem mówiąc, to spojrzenie na kulturę szczególnie silnie zaznacza swoją
obecność także w obszarze potocznych wyobrażeń na temat kultury; obecność tę
Jerzy Kmita określa nieco żartobliwie jako aprobatywny sens tego, co „człowiek
z ulicy zwykł nazywać kulturą”7).

Z przywołanych powyżej opozycyjnych par opisujących różne podejścia do stu-
diów nad kulturą wyłaniają się przynajmniej cztery sposoby jej pojmowania: jako
przeżywanego i podzielanego doświadczenia, jako mediatyzowanego systemu ko-
munikacji, jako społecznego zasobu oraz jako dyskursu polityki8. Dwa pierwsze
znaczenia funkcjonują na gruncie brytyjskich studiów kulturowych, wspomagane
semiotyką (w komunikacyjnym, znaczeniotwórczym aspekcie kultury) oraz mode-
lem ideologii/hegemonii w aspekcie ujmowania kultury w kontekście „produkcji
i reprodukcji stosunków społecznych życia codziennego”9. Są one charaktery-
styczne także dla ujęć antropologicznych, które krytycznie przekraczają tak zwane
słabe pojęcie kultury ograniczające ją do zasobów materialnych oraz ich dystrybu-
cji. Podstawą antropologicznej refleksji staje się w zamian za to rozumienie kultury
jako formy życia i źródła znaczeń nadających sens rzeczywistości10. Dwa pozostałe
znaczenia można usytuować w domenach socjo-politycznej i ekonomicznej, gdzie
kultura jako społeczny zasób będzie traktowana w funkcji narzędzia „zmiękczania”
realności politycznej i ekonomicznej, niwelowania napięć rodzących się na gruncie
społecznych konsekwencji globalizacji11, lub pojmowana jako dyskurs polityki –
będzie narzędziem symbolicznej władzy12. Każde ze wspomnianych powyżej ujęć
daje się zastosować do badań nad Internetem, trudno też rozpatrywać zapropono-
wane sposoby pojmowania kultury jako występujące względem siebie w zupełnej
izolacji13.

Interdyscyplinarny kształt badań nad medium Internetu wynika z faktu, że ist-
nieje potencjalnie nieskończona ilość pytań i problemów badawczych możliwych
do zastosowania w odniesieniu do tego zjawiska. Poszczególne dyscypliny nauko-
we próbują więc „nachylać” analizę hipermediów do wypracowanych na swoim
gruncie rozwiązań teoretycznych i metodologicznych. Można jednak wyróżnić
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7 Zob. J. Kmita, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2007, s.
14–15.

8 T. Flew, Understanding..., op. cit., s. 138–169.
9 A. Nacher, Telepłeć, op. cit., s. 19, za: J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej.

Teorie i metody, Kraków 2003, s. 10.
10 W. Kuligowski, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007, s. 21.
11 T. Flew, opisując ten sposób pojmowania kultury, powołuje się w szczególności na kon-

cepcję G. Yudice’a; zob. G. Yudice, The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global
Era, Durham 2003.

12 W tym obszarze najbardziej rozwinięta jest koncepcja T. Benneta; zob. w szczególności:
T. Bennet, Culture and Governmentaity, [w:] J.Z. Bratich, J. Packer, C. McCarthy (red.), Fou-
cault, Cultural Studies and Governmentaity, New York 2003.

13 T. Flew w dalszych częściach swojego wywodu miesza te pojęcia ze sobą „próbując” ich
różnych wzajemnych powiązań i testując wynikającą z nich moc analityczną.



zasadnicze, pojemne obszary refleksji nad Internetem porządkujące ogromną ilość
szczegółowych analiz tego fenomenu.

Po pierwsze będzie to nachylenie teoretyczne traktujące Internet jako produkt:
w tym znaczeniu naukowa refleksja będzie skupiała swoją uwagę na „zawartości”
Internetu, na formach, w których to płynne medium się stabilizuje, przyjmuje
pewną, nigdy nie domkniętą postać możliwą do analizy stosującej na przykład
narzędzia lingwistyczne (Internet jako tekst, hipertekst) lub estetyczne (jako
hipertekst, jako medium poddające różne elementy kultury audiowizualnej kon-
wergentnym transformacjom lub jako swoista matryca kompozytowania – zarów-
no środowisk wirtualnych, jak i tych, które dają się wpisać w obszar działań marke-
tingowych). Nadrzędną cechą tego nachylenia będzie próba zamknięcia płynnego
medium we w miarę stabilny obraz, w formę kulturowej reprezentacji, z której
możemy wnioskować o estetycznych i językowych korelatach regulujących kulturę
współczesną i nadających jej kształt. Nieco odmienną perspektywę uzyskujemy,
kiedy patrzymy na Internet jako na praktykę/proces – pojmowana w kontekście
kulturowym będzie ona zawsze interpretatywna i angażująca wymiar bezpośred-
niego doświadczenia, ekspresji i rozumienia. To nachylenie skupia swoją uwagę
przede wszystkim na komunikacyjnym wymiarze działań użytkowników Internetu,
na ich doświadczeniu, które staje się doświadczeniem zrozumiałym i tym samym
znaczącym, oraz na społecznie negocjowanych procedurach, które potok pozornie
pozbawionych sensu danych czynią danymi znaczącymi. Jest to perspektywa, z któ-
rej możemy obserwować „jak habituacyjnie organizujemy i instytucjonalizujemy
procesy wytwarzania znaczeń”14. Trzeci wreszcie rodzaj spojrzenia na hipermedia
to ten, który używa badań nad Internetem w funkcji komentarza do teorii kultury,
polityki, ekonomii, edukacji. W tym wymiarze będzie on „zaprzęgany” do dyskur-
sów globalizacyjnych, ukazujących rzeczywistość jako realizację utopii globalnej
wioski, jako element politycznej ekonomii czy jako swoistą arenę realizacji dyskur-
sów władzy, jako nowe narzędzie edukacyjne bądź narzędzie wpływu psychologicz-
nego. Spośród wszystkich wymienionych trzecie nachylenie wydaje się najbardziej
ogólne i możliwe do wyprowadzenia z dwóch pierwszych. Nic nie stoi bowiem na
przeszkodzie, ażeby analizując działania komunikacyjne użytkowników Internetu,
w punkcie dojścia owej analizy nie zapytać o procesy marketingowe realizujące się
na gruncie hipermediów, o kształt współczesnej edukacji via Internet lub o wywie-
rane przez to medium formy nacisku politycznego. Możliwa jest jednak sytuacja,
w której tego rodzaju nachylenie teoretyczne pomija rzetelną analizę hipermediów
i wybiera z istniejących, poświęconym im analiz te, które najbardziej przekonująco
argumentują na rzecz przyjętych a priori teoretycznych ustaleń. Innymi słowy, to
nie analiza Internetu może być tu punktem dojścia, ale raczej implementacja już
istniejących poświęconych mu analiz na grunt dyskursów niekoniecznie zaintere-
sowanych wypracowywaniem nowych narzędzi w odniesieniu do tego fenomenu.

To właśnie między traktowaniem Internetu jako produktu oraz jako prak-
tyki/procesu rodzi się największe napięcie, również takie, które głęboko dotyczy
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14 S. Jones, Studying the Net. Intricases and Issues, [w:] S. Jones (red.), Doing Internet Research...,
op. cit., s. 15.



kulturoznawczego projektu refleksji nad hipermediami. Napięcie to wynika z me-
todologicznych trudności dostępu badacza do procesów i danych występujących
w Sieci. Internet ma charakter płynny, jego funkcja medium przechowującego dane
jest problematyczna – strony internetowe wygasają, jeszcze trudniej jest obserwo-
wać zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym – innymi słowy metoda
badań terenowych nastręcza w odniesieniu do hipermediów wiele trudności. To, co
jest dostępne dla badacza, to pozostawione w Sieci tekstualne i audiowizualne
formy, które możemy traktować jako niestabilne obiekty pewnych kulturowych
reprezentacji badane według kryteriów estetycznych bądź jako zapis doświadcze-
nia i działania użytkowników, jakie w Internecie się dokonało. Analiza tych form
musi uwzględniać liczne narzędzia badań nad tekstualnością, jednak głównym
przedmiotem zainteresowania będzie tutaj wymiar komunikacyjny Sieci, który naj-
częściej przyjmuje formę języka pisanego15. Posługiwanie się więc pojęciem kultury
wywiedzionym z paradygmatów kulturalistycznego oraz antropologicznego musi
zmierzyć się z realnością Internetu jako obiektu – i traktować tę realność jako zapis
działania, jako ślad. Te dwa wymiary: Internet jako proces oraz Internet jako obiekt
pozostają ze sobą nierozerwalne. Pojęcie kultury, którym do badania tej niejedno-
znaczności będziemy się posługiwać, powinno być narzędziem uwzględniającym
obydwa wspomniane wymiary Sieci.

Kulturalistyczne i antropologiczne ujęcia kultury zostały wcześniej wymienione
i opisane przeze mnie jako te, które w największym stopniu interesują się żywym
doświadczeniem społecznych podmiotów, dodatkowo w obrębie brytyjskich stu-
diów kulturowych doświadczeniem realizującym się ponad dychotomią kultur
niskiej i wysokiej. W jaki sposób wpisują się one w możliwą realizację przywoła-
nego przeze mnie na początku tekstu statusu badań kulturoznawczych wyznaczo-
nego tym badaniom przez społeczno-regulacyjną koncepcję kultury?

Po pierwsze, społeczno-regulacyjna koncepcja Jerzego Kmity sytuuje się po
stronie ideacyjnych koncepcji kultury, co oznacza, że według jej założeń na kulturę
składają się wyłącznie myślowe odpowiedniki zachowań, możliwe na ogół do
zwerbalizowania w postaci norm i reguł dyrektywalnych. W tym znaczeniu kultura
będzie w najogólniejszym sensie formą wiedzy, a dokładniej, składające się na kul-
turę przekonania normatywne i dyrektywalne są w najogólniejszym sensie wiedzą,
jednak najczęściej wiedzą respektowaną w praktyce: wiedzą how (jak), rzadziej
wiedzą that (że). Inaczej zatem niż teorie zachowaniowe, nie będzie społecz-
no-regulacyjna koncepcja uznawać za kulturę odpowiednich systemów zachowań
ludzkich (często wraz z ich wytworami), które ewentualnie są uzupełnione przez
ich idealne/myślowe odpowiedniki. Działania ludzkie w ramach tej koncepcji pod-
legają podwójnemu warunkowaniu: subiektywno-racjonalnemu (wzmacnianemu
założeniem o racjonalności podmiotu) oraz funkcjonalno-genetycznemu. Opera-
cyjna moc tego pojęcia kultury będzie polegała zatem na tym, aby „odwołując się
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15 Uwaga ta będzie dotyczyła specyficznych „usług sieciowych”, „kanałów komunikacyj-
nych”, takich jak: grupy dyskusyjne, gry internetowe, poczta elektroniczna, pogawędki
internetowe, praca na komputerach zdalnych, transfer plików, udostępnianie informacji
w sieci www. Zob. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007, s. 24.



do [niego] , można było w sposób systematyczny odnajdywać subiektywno-racjo-
nalne uwarunkowania odpowiednio obszernej klasy działań jednostek należących
do określonej społeczności. Źródłem owego uwarunkowania byłaby właśnie kul-
tura jako system przekonań normatywnych i dyrektywnych”16. Dana społeczność,
regulowana kulturą określoną jak wyżej, wyodrębniana jest w trybie funkcjonal-
nym. Jej analiza dokonana z tej perspektywy musiałaby wyodrębnić powszechnie
respektowane w tej społeczności przekonania normatywne i dyrektywalne, two-
rzące subiektywno-racjonalne uwarunkowania podejmowanych w niej działań
„funkcjonalnych względem ustalonego stanu globalnego owej społeczności”17.

Dojście w ramach społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury do sfery działań
(językowych) użytkowników Internetu, przy założeniu, że traktujemy Sieć w jej
niezbywalnym sprzężeniu jako procesu i jako produktu, będzie wymagało skupie-
nia się na wybranych elementach praktyki społecznej danej społeczności (zawsze
warunkowanej jednocześnie funkcjonalnie i kulturowo w sensie subiektywno-ra-
cjonalnym). Przyjmując już wcześniej wyartykułowane założenie, że Internet jest
obecnie „miejscem” zachodzenia ogromnej ilości zjawisk, możemy stwierdzić, że
spośród wymienianych przez Kmitę typów praktyki społecznej badaniu w Interne-
cie podlegałyby właściwie prawie wszystkie18: praktyka językowa, obyczajowa,
artystyczna, praktyka badań naukowych, polityczno-prawna, pedagogiczna, ma-
giczna, religijna i świecko-światopoglądotwórcza.

Tym, co w największym stopniu odróżnia opisaną wyżej koncepcję kultury od
propozycji brytyjskich studiów kulturowych, jest oczywiście silne lewicowe nachy-
lenie tych ostatnich, obecne zwłaszcza w pierwszym etapie ich rozwoju. Wyrażało
się ono już choćby w dookreśleniu najważniejszej relacji, w którą wchodzi kultura,
a mianowicie relacji z władzą. Pojęcie praktyki społecznej jest w kontekście tej rela-
cji interesujące o tyle, o ile pojawia się w jednym rzędzie z pojęciami instytucji
i systemów klasyfikacji, ale w szczególności tych, „poprzez które wpaja się społe-
czeństwu konkretne wartości, przekonania, umiejętności, rutynowe zachowania i
nawykowe formy postępowania”19. Kolejnym jasno wyartykułowanym celem tej
orientacji jest wypracowanie takich sposobów myślenia o kulturze, które dostar-
czyłyby społecznościom (zwłaszcza tym wykluczonym) narzędzi do przeprowadze-
nia społecznej zmiany. Ten rys widoczny jest jako swoista strategia emancypacyjna
w badaniach nad Internetem choćby jeszcze w działalności naukowej Henry’ego
Jenkinsa, mimo że odchodzi on od silnego lewicowego nachylenia studiów brytyj-
skich, z których czerpie inspirację. Zachowuje jednak charakterystyczną dla tej
orientacji tezę o konfliktowym charakterze kultury pojmowanej jako „walka o zna-
czenia”. I wreszcie, inaczej rozumiana kwestia relacji między podmiotem i przed-
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16 J. Kmita, Późny..., op. cit., s. 51.
17 Ibidem, s. 57.
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miotem badania naukowego, której ostra opozycyjność na obszarze studiów bry-
tyjskich uległa zatarciu, a która w wyraźnym określeniu różnych korelatów
poszczególnych typów praktyki społecznej, w tym wyodrębnionej praktyki na-
ukowo-badawczej, w społeczno-regulacyjnej koncepcji jest podtrzymywana.

Próba badania Internetu z perspektywy kulturoznawczej powinna moim zda-
niem uwzględniać wymienione wcześniej podejścia do problemu kultury: stanowi-
sko brytyjskie – kulturalistyczne, antropologiczne oraz ustalenia społeczno-regula-
cyjnej koncepcji kultury. Żadna z tych perspektyw rozpatrywana oddzielnie od
pozostałych nie posiada bowiem wystarczającej mocy eksplanacyjnej, by wyjaśniać
to złożone zjawisko. Koncepcja społeczno-regulacyjna jako jedyna z opisywanych
sytuuje badania nad kulturą na wysokim poziomie ogólności, przyznaje tym bada-
niom status metateorii – i zawsze zmierza do jakiejś ogólnej koncepcji kultury. Tym
samym jest ona w stanie wprawić w ruch ogromne badawcze koło zamachowe i za-
dać niełatwe pytanie o kulturę Internetu – rozpatrując ją poprzez sposoby realizacji
poszczególnych typów praktyki społecznej w Sieci, ale także poszukując kulturo-
wej specyfiki hipermediów w szerszym kontekście strukturalnym. Tworząc za-
sadniczą teoriopoznawczą perspektywę, powinna jednak rozwijać swoje metodolo-
giczne instrumentarium, korzystając z doświadczeń brytyjskich oraz
antropologicznych. Chodziłoby tu przede wszystkim o większe skupienie na samej
językowej i obyczajowej praktyce społecznej podejmowanej przez użytkowników
Sieci, praktyce traktowanej jako działanie i doświadczenie stabilizujące się w formy
audiowizualnej i językowej reprezentacji. W tym miejscu, jak sądzę, pojawia się
największa trudność dla badaczy Internetu, również tych kulturoznawczo inspiro-
wanych. Powraca tu bowiem pytanie: czy możemy mówić o jednej kulturze Inter-
netu, czy też raczej o wielości przecinających się w jego polu kultur lokalnych, szu-
kających w nim nowego obszaru swojej ekspresji? Pytanie to, zadane inaczej,
w miejscu pojęcia kultury sytuujące pojęcie społeczności, zrodziło się już w począt-
kowych fazach badań nad Siecią.

Pierwsze badania próbujące ustalić możliwość występowania i zawiązywania
się społeczności w Sieci skupiały się na korelatach czasowo-przestrzennych, w od-
niesieniu do Internetu wyraźnie się problematyzujących, a traktowanych jako klu-
czowe zarówno w potocznym odczuciu przynależności do danej społeczności, jak i w ba-
dawczej procedurze wyodrębniania społecznościowych wspólnot z uniwersum
społecznego. Traktowanie wspólnie podzielanego miejsca/przestrzeni jako warun-
ku koniecznego dla zawiązania się społeczności wynikało z uznania za niezbywalne
dla wspólnotowych procesów „kompleksowych, społecznych i środowiskowych
konieczności”20, które dana przestrzeń w sobie zawiera. Wspólnie podzielana prze-
strzenność traktowana jest w tym ujęciu jako jedno z najważniejszych źródeł
społecznych powiązań. Problematyczność pojmowania Internetu jako miejsca
w sensie tradycyjnym rodziła wątpliwości co do możliwości mówienia o społeczno-
ściach internetowych. Bez-miejscowość Sieci osłabiała znacząco potencjalnie mogące
z niej wynikać zobowiązania i konieczności, które użytkownicy powinni spełnić,

Internet w optyce kulturoznawczej 37

20 S.G. Jones, Information, Internet and Community. Notes Toward an Understanding of Community
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aby mogli być przez badaczy postrzegani jako społeczności. Mechanizm subskryp-
cji wydawał się dalece niewystarczającym zobowiązaniem – łatwość subskrybowa-
nia rodzi bowiem taką samą łatwość w wypisaniu się ze wspólnoty. Nie przy-
niósłszy pożądanych rezultatów, stosowanie tradycyjnych korelatów procesu
powstawania społeczności przekształciło się w gruntowny program przeformu-
łowania socjologicznych i antropologicznych narzędzi w odniesieniu do badań nad
Siecią. Obie te dyscypliny musiały zmierzyć się z problemem przenoszenia uwagi
badacza z „tego, co dalekie” (plemiona „pierwotne”), na „to, co bliskie” (elementy
społeczeństwa i kultury, w których sami jako badacze jesteśmy zanurzeni). Na
gruncie socjologii konsekwencją tego przeformułowania był zaistniały dylemat
takiego „wtopienia się” w badaną kulturę/społeczność, aby nie zatracić przy tym
własnej, odrębnej tożsamości i autarkii różnego od potocznego języka naukowego
opisu. W rezultacie tych transformacji powstają przynajmniej dwa płodne stanowi-
ska na nowo konceptualizujące przestrzenność Internetu: koncepcja nowej antropo-
logii Marca Augé i wynikająca z niej koncepcja nie-miejsca (non-lieux) oraz postmo-
dernistyczna geografia.

Koncepcja nie-miejsca w swoich najistotniejszych ustaleniach zrównuje to, co
dalekie, i to, co bliskie, oraz zaciera różnicę pomiędzy podmiotem zbiorowym i in-
dywidualnym. Nie-miejscami mogą być miejsca rzeczywiste lub „istniejące tylko
w słowach, symbolach, skojarzeniach, które je ewokują”21. Istotną cechą non-lieux
jest jego maksymalna funkcjonalność, bycie w nim jest nastawione na konkretny cel.
Funkcjonalność i celowość komunikacji w Internecie uznawana jest za niezby-
walną jej cechę, to komunikacja, która „spaja efektywność i społeczny kontakt
w jedno”22.

Podobnie jak przestrzenny, również czasowy korelat kontaktów w Sieci musiał
ulec przeformułowaniu. Czasowość Internetu była rozpatrywana początkowo po-
przez kategorię łączliwości – możliwości nawiązywania kontaktu w czasie rzeczy-
wistym z innymi społecznymi aktorami. Pierwsza wątpliwość badaczy dotyczyła
łączliwości jako podstawy budowania społeczności. Kolejny problem wynikał
z faktu, iż łączliwość w Sieci okazała się niewrażliwa na czas (większość kanałów
komunikacyjnych w Internecie realizuje się poprzez formy komunikacji niesyme-
trycznej)23. Działania użytkowników Sieci względnie ustabilizowane w tekstualne
ślady są więc istotne dla budowania wymiaru społecznościowego tak długo, jak
długo są one czytane24. Dotyka ich rozpoznana przez Waltera Onga jedna z zasadni-
czych cech pisania: niepewność innego interpretującego ewokowaną przez nas wypo-
wiedź, co sprawia, że nasze działanie w Internecie w tym sensie ma zawsze charak-
ter lokalny. Nasuwa się tu więc interpretacja, że to nie potrzeba ciągłej interakcji
(a przynajmniej nie regulowanej już w tradycyjnych czasowych kategoriach natych-
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22 S.G. Jones, Information..., op. cit., s. 11.
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miastowości) staje się podstawą internetowego wymiaru społecznościowego. Idzie-
my do społeczności lub ona przychodzi do nas, kiedy jest coś do powiedzenia. Cza-
sami idziemy do niej, żeby w ogóle zapytać, czy ona jeszcze istnieje25.

Sensownej reinterpretacji korelatów czasowo-przestrzennych dokonuje wspo-
mniana już przeze mnie postmodernistyczna geografia, stawiająca problemy realno-
ści/wirtualności, Internetu jako medium oraz sieciowej konstrukcji tożsamości
w zupełnie nowym świetle. Przede wszystkim wyobrażenia czasowości i przestrzen-
ności są zawsze społecznie konstruowane i nie mogą być traktowane jako ekwiwa-
lenty przestrzeni fizykalnej26. Przestrzenność i czasowość mogą być zatem widziane
jako wymiary abstrakcyjne, obejmujące wszystkie powierzchnie ludzkiego życia lub
– jak by powiedział William Gibson w odniesieniu do cyberprzestrzeni – jako konsen-
sualne halucynacje. Te czasowo-przestrzenne społeczne konstrukcje służą zwłaszcza
temu, aby wszelkie zawiązywane przez nas społeczne relacje mogły ukazywać się
nam w postaci materialnej. Uzgadnianie kształtu tych konstruowanych korelatów
zawsze będzie więc nasycone konfliktem i szamotaniną. Różne ich postacie w Sieci
będą pociągały za sobą różnoraką kwalifikację jednostek: jako społecznego aktora,
medialnego mediatora, figury publicznej, osoby prywatnej zaangażowanej w bliskie
relacje27. Czasowo-przestrzenne konstrukcje zawsze będą więc w pewnym sensie za-
równo zewnętrzne, jak i uwewnętrznione. Będą stanowiły uwewnętrznione medium bycia
w pewnej społeczności i w pewnym nie-miejscu, prowokując pytanie, w jaki sposób
medium zawiera się w społecznych konstrukcjach?

Podobnym tropem podąża Hans Belting, kiedy pyta o funkcję obrazu w perspek-
tywie antropologicznej. Ja przetransponowałabym to pytanie i obierając podobny
punkt wyjścia, zapytała o medium. Antropologia obrazu Beltinga, wspomagana
nową antropologią Marca Augé, antropologiczny fundament swojego podejścia
sytuuje w pojęciu obrazu, wyodrębnianego jako jednostka symboliczna – obraz
zawsze będzie więc zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. W tym sensie obrazy są
zawsze czymś więcej niż tylko efektem percepcji – są rezultatem „osobowej lub
kolektywnej symbolizacji”28. Ta kategoryzacja jest zarazem próbą antropologicz-
nego ugruntowania obrazów w „obszarze ludzkiego spojrzenia i technicznego arte-
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25 Ibidem, s. 8.
26 Zob. E. Soja, Postmodern Georgaphies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, Lon-

don 1989, s. 120.
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Allegro, rozmówcy poproszeni o opowiedzenie, czym jest dla nich ten portal, ad hoc two-
rzyli opisową kategorię rynku, targu, pobliskiego bazaru, na który można „wyskoczyć” i
na którym można „dostać praktycznie wszystko”. Metaforę tę charakteryzowali jako
„poręczną” w poruszaniu się po portalu. Wywiady były częścią projektu badawczego
prowadzonego przeze mnie wraz ze studentami w Instytucie Kulturoznawstwa UAM po-
święconego budowaniu zaufania i wiarygodności na Allegro. Wyniki tych badań zostały
przedstawione na konferencji Channels of Transition, Czech-Polish-Slovak Communication
Conference, 7–9 maja 2009, Brno, w tekście: How the commercial web site become a social ne-
twork site? Social and cultural negotiations of trust, reciprocity and honesty values in Web 2.0.

28 H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007, s. 13.



faktu”29. Ten ostatni, kiedy generuje rzeczywistość wirtualną, tworzy ruch, który
domaga się „zwrotnego sprzężenia z rzeczywistością”30. W przypadku rzeczywisto-
ści wirtualnej owo sprzężenie zachodzi poprzez ostatni z elementów Beltingow-
skiej triady: obraz – aparat obrazu – żywe ciało (zawsze medialne lub mediatyzo-
wane). Kreacja przestrzeni Sieci nigdy więc nie może być tylko zewnętrzna, jest
zawsze aktywnie, symbolicznie konstruowana przez użytkowników, a w tym stop-
niu, w jakim nadal jest związana z ciałem, będzie ona dla nich przestrzenią realną,
zdolną uwidocznić zawiązujące się w niej relacje. Takie podejście do medium Inter-
netu pozwala o nim pomyśleć jako o środowisku, którego cechy konstruują sami
użytkownicy. Stopień, w jakim realnie odczuwają jego obecność, jest również stop-
niem, w jakim realnie istnieją w tym środowisku ich kultury. Tak pomyślany Inter-
net wyraźnie dystansuje się od koncepcji uznających występujący w Sieci „prymat
przestrzeni informacyjnej ponad przestrzenią fizyczną”31, jak również zrywa z poję-
ciem Internetu jako medium transmisji danych. „Bit jest rzeczywiście różnicą,
która czyni różnicę, ale powinniśmy myśleć o niej jako o czymś konkretnym, ze
sprecyzowanymi przestrzennymi i temporalnymi koordynatami. […] Bity zorgani-
zowane w kody konstytuują współcześnie najpotężniejsze środki do wyrażania
naszych intencji i przekształcania ich w działania”32. Wydaje się więc, że kulturo-
znawca zaangażowany w badanie Internetu nie może zbyt daleko odejść lub trakto-
wać z pobłażaniem doświadczeń samych użytkowników. W tym sensie będzie on
spadkobiercą antropologii i socjologii.

Czy Internet jest kulturą? Powiedziałabym raczej, że spotykają się w nim różne
kultury, zarówno te, które przychodzą tam z zewnątrz33, jak i te, które w nim się
tworzą. W tym sensie Internet angażuje zarówno model hybrydyzacji, jak i tran-
skulturowości współczesnych kultur. Ich obecność w środowisku Sieci polega nie
tylko na wytwarzaniu obiektów kulturowych, które możemy poddawać analizie,
wykorzystując narzędzia estetyki, semiotyki, hermeneutyki i teorii badań nad tek-
stualnością. Nie możemy również analizować Internetu jako obiektu, a następnie
podrasowywać tego rodzaju badania konstatacjami na temat jego wymiaru społecz-
nościowego Sieci. Chodziłoby raczej o poszukiwanie modelu dynamicznej analizy,
która uchwyci wymiar hipermediów jako kulturowych obiektów będących jedno-
cześnie nie tyle narzędziami działania, ile symbolicznymi praktykami. Analiza tak
zorientowana musi przyjąć charakter interdyscyplinarny i łączyć metody wypraco-
wane zarówno po zwrocie językowym, ikonicznym, jak i performatywistycznym34.
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30 Ibidem.
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wistycznego przekonująco opisuje A. Zeidler-Janiszewska, Perspektywy performatywizmu,
„Teksty Drugie” 2007, nr 5.



To, co dla mnie w tym projekcie najistotniejsze, to uchwycenie Sieci jako środowiska
działania. Przywołana przeze mnie wcześniej koncepcja społeczno-regulacyjna kul-
tury zawarowuje sobie w nim o tyle istotne miejsce, że przyjmuje postać logicznej
konstrukcji, na gruncie której moglibyśmy rozwijać coś więcej niż tylko aplikację
stanowisk etnometodologicznych i antropologicznych do badań nad mediami – ale
„postawić pytania filozoficzne, które doprowadzą do koncepcji języka odróżnia-
jącej się od projektów gramatyki uniwersalnej czy uniwersalnej pragmatyki”35.
Przedstawienie w szczegółach tego w gruncie rzeczy filozoficznego projektu z całą
pewnością jest materiałem na inny, obszerny tekst. Tymczasem dość powiedzieć, że
rozmiar i trudność takiego kulturoznawczego, interdyscyplinarnego zamysłu nie
musi być zniechęcający, o ile towarzyszyć mu będzie świadomość, iż wszystko, co
w tym procesie zdarzy się po drodze, będzie miało niebagatelną wagę opisu gęstego
sieciowego kulturowego zróżnicowania.
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Magdalena Kamińska

Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii

Czy możliwa jest semiotyka Internetu? W formule Web 2.0 nie daje się on już
dłużej traktować jako „nowe medium”, lecz okazuje się hipermedium łączącym
w jedno „nowe” i „stare” media, w tym film i telewizję. Semiotyka zaś miała nieprze-
zwyciężone do dziś trudności już z analizą tekstu filmowego1. Trudności te nabrały
nowego wymiaru wraz z pojawieniem się i rozwojem coraz bardziej polisemicznej,
serialnej, modalnej, multimedializującej się telewizji2. Oczywiście refleksja semiolo-
giczna niewątpliwie wiele wniosła do ogólnie rozumianego medioznawstwa, szcze-
gólnie w jego teoretycznym wymiarze. Również metody analityczne stworzone przez
semiotyków nie zostały przez filmoznawców ani medioznawców zapomniane. Mimo
to w ostatnich dekadach wskutek krytyki semiotyczno-strukturalnej teorii znaku
i znaczenia przez poststrukturalistów przyciąga ona mniej uwagi i mniej badaczy
mediów chce korzystać z jej dorobku. Problemy postawione przez nią przed bada-
czami kultury pozostają jednak nadal aktualne, co jest być może – wśród niezaprze-
czenie wielu innych – największym sukcesem koncepcyjnym tej dyscypliny. O ich
aktualności może świadczyć choćby wspomniana krytyka jej założeń, która wy-
wołała dyskusję nad ontologią znaku w erze cyfrowej. Dyskusja ta kojarzona jest naj-
częściej z nazwiskiem Jeana Baudrillarda.

Baudrillard już w latach 70. XX wieku zaproponował koncepcję ekonomii poli-
tycznej znaku, która radykalnie przeciwstawiała się założeniom semiologii struk-
turalnej. W jego ujęciu narastająca współcześnie konsumpcyjna wymiana symbo-
liczna opiera się na tworzeniu „wolnych sensów okazjonalnych”. W tej sytuacji
stabilne signifiés nie mogą dłużej istnieć, gdyż nie wiążą się na stałe z signifiants.
Rozwijając tę koncepcję w późniejszych pismach, Baudrillard wyróżnił trzy histo-
ryczne porządki pozorowania, z których ostatni, wykształcony w okresie po II
wojnie światowej, określił jako porządek symulacji i powiązał z narodzinami
i rozwojem technologii informacyjnych, mediów i reklamy. Kultura symulacji ma
być jego zdaniem całkowicie podporządkowana dyrektywie gorączkowego wytwa-
rzania kodów i kodowania. W jej ramach rzeczywistość zmienia się w hiperreal-

1 Por. H. Książek-Konicka, Semiotyka i film, Warszawa 1980, A. Helman (red.), Historia se-
miotyki filmu, t. 1–2, Warszawa 1992–1993.

2 Zob. A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 33–64.



ność3, zaś „zasada symulacji przezwycięża zasadę rzeczywistości i zasadę przyjem-
ności”4. W warunkach symulacyjnej hiperrzeczywistości nie ma miejsca ani na
prawdę, ani też na jej antynomie – fałsz i iluzję. Z powodu opanowania przez logikę
symulacji epokę współczesną, w której nie funkcjonują już dawne strategie odwzo-
rowania, naznacza i definiuje głęboki i ostateczny kryzys reprezentacji i – tym
samym – koniec rzeczywistości5. Współczesne społeczeństwo ma charakter se-
miurgiczny – intensywnie produkuje znaki „puste”, pozbawione referencji6.
W konsekwencji mnożenia się takich znaków następuje „implozja znaczenia”,
a także „śmierć socjalności”7. Według Baudrillarda żyjemy obecnie w ekstazie
komunikacji, która duplikuje zdarzenia i rzeczy (stają się one „piękniejsze od
piękna” i „prawdziwsze od prawdy”), sprawiając, że wchłaniają swoje antynomie
(„piękno wchłania brzydotę”, „prawda wchłania fałsz”). Funkcjonujemy równo-
cześnie w „ekstazie rzeczywistości”, a telewizja jest podstawowym medium tej
ekstazy8. Era telewizji upowszechniła odbiorczą postawę interpasywności. Era
Internetu pogłębiła ją, wprowadzając przymusowość quasi-interaktywności9, która
oznacza dezartykulację wszelkiego dyskursu, ostateczne zwarcie dialektyki signi-
fiant i signifié i, co za tym idzie, definitywny koniec znaku i wartości10. Baudrillard
zdecydowanie przeciwstawił charakterystyczną dla komunikacji zapośredniczonej
komputerowo (CMC – computer mediated communication) operacyjność na ekranie
monitora w czasie rzeczywistym myśleniu i tradycyjnie rozumianemu pismu, które
mają stanowić wyraz niezależności podmiotu, ponieważ wymagają obiektywizacji,
zdystansowania się wobec przedmiotu11. Dlatego powstanie globalnej Sieci spowo-
dować miało zmierzch odpowiedzialności, a tym samym koniec tradycji okcyden-
talnej kultury i cywilizacji, która opierała się pierwotnie na ekwiwalencji i wymia-
nie symbolicznej, a tym samym na wymianie norm moralnych12. Społeczny,
a faktycznie pseudospołeczny system związany z trzecim porządkiem pozorowania
w wyniku swego własnego zaawansowania technologicznego wytworzył opozycję
wobec samego siebie, przez co ujawnił wspomniane „zwarcie” antynomii i warto-
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3 J. Baudrillard, Porządek symulakrów, tłum. B. Kita, [w:] A. Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć,
być. Technologie mediów, Universitas, Kraków 2001, s. 75.

4 Ibidem, s. 78.
5 W pismach Baudrillarda reprezentacja oznacza sytuację, w której znak wchodzi w rolę

ekwiwalentu rzeczywistości. Referencja natomiast oznacza odsyłanie poprzez znak do
tego, co on reprezentuje.

6 J. Baudrillard, Ameryka, tłum. R. Lis, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1998, s. 193.
7 J. Baudrillard, Simulations, translated by P. Foss, P. Patton and Ph. Beitchman, Semio-

text(e), New York 1983, s. 103.
8 J. Baudrillard, Ameryka..., op. cit., s. 177.
9 J. Baudrillard, Przed końcem. Rozmawia Philippe Petit, tłum. R. Lis, Wydawnictwo Sic!, War-

szawa 2001, s. 7.
10 J. Baudrillard, Porządek symulakrów..., op. cit., s. 66.
11 J. Baudrillard, Przed końcem..., op. cit., s. 44.
12 Ibidem, s. 47.



ści13. W ten sposób człowiek Zachodu ostatecznie utracił wartość użytkową, war-
tość wymienną, a także wartość – znak, która uległa rozproszeniu wskutek swej
cyfrowej, niezróżnicowanej cyrkulacji.

Krytycy koncepcji Baudrillarda zauważają, że we współczesnym zmediatyzowa-
nym świecie życia symboliczna wymiana, kultura i komunikacja funkcjonują prze-
cież nadal; co więcej, nadal stanowią one rdzeń kultury w ogóle14. Spostrzeżenia
autora Symulakrów i symulacji wydają się jednak godne uwagi jako szczególnie dobit-
nie wypunktowujące jedną z najważniejszych zmian kulturowych wywołanych
przez mediatyzację i cyfryzację świata społecznego Zachodu – zmianę rozumienia
znaku i znaczenia. Żeby zapytać, czy możliwa byłaby semiologia Internetu, nale-
żałoby najpierw zadać pytanie, czym byłby ów hipotetyczny e-znak. Rozumienie
procesu semiozy kształtowane jest dziś przez specyficzne rozumienie rzeczywisto-
ści, oparte na przekonaniu o jej medialnie animowanej modyfikacji wskutek poja-
wienia się możliwości, którą Baudrillard określił mianem symulakryzacji, a którą
można najogólniej opisać jako upowszechniające się wraz ze wzrostem kompeten-
cji audiowizualnej przekonanie o rozpadzie więzi między bios i logos15, a także mię-
dzy bios i imago (tzw. kryzys reprezentacji). Rozpad ten oznacza radykalną reinter-
pretację relacji pomiędzy signifiant i signifié, przez klasyków semiotyki traktowaną
na ogół jako uniwersalna, nie poddająca się przekształceniom wskutek relatywiza-
cji do kulturowego kontekstu. Zmianę ową można zinterpretować, jak Baudrillard i
jego zwolennicy, jako definitywne rozerwanie więzi między znaczonym i zna-
czącym, albo też, jak autorka niniejszego tekstu, jako utożsamienie ich ze sobą16.

Podkreślić trzeba, że świadomość formy i funkcji zmediatyzowanego znaku
kształtuje się stopniowo w konsekwencji regularnego obcowania z mediami, co
w przypadku e-znaku wiąże się z uświadamianiem sobie przez użytkownika specy-
ficznych uwarunkowań CMC i ich konsekwencji. Przyjęcie lub odrzucenie założe-
nia o reprezentacji jest w warunkach CMC kwestią okazjonalnego wyboru, a zatem
wyboru w optyce kulturoznawczej tym bardziej istotnego, że wymagającego ukon-
stytuowania się wspólnoty interpretacyjnej, wypracowania procedur negocjacji
i ustalania znaczeń, angażujących za każdym razem indywidualny i zbiorowy wysi-
łek poznawczy. Kluczowe znaczenie kategorii reprezentacji dla badań nad nowymi
mediami uwypukliło się już w pierwszych studiach z zakresu psychologii, antropo-
logii i socjologii Internetu, do dziś chętnie skupiających uwagę na relacji reprezen-
tacji między awatarem i jego animatorem17. Wywołujący swoistą „panikę moralną”

Memy, signa i sigile. Perspektywy e-semiologii 45

13 Ibidem, s. 66.
14 Por. J. Kmita, Wymykanie się uniwersaliom, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
15 Za: E. Rewers, Podążając za Cassirerem: moc i prze-moc metafory, [w:] Symbol i rzeczywistość,

Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1996, s. 16.
16 Zob.: M. Kamińska, Rzeczywistość wirtualna jako „ponowne zaczarowanie świata”. Pytanie o

status poznawczy koncepcji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
17 Zob. np. R. Schroeder (red.), The Social Life of Avatars. Presence and Interaction in Shared Vir-

tual Environments, Springer Verlag, Berlin 2002; M. White, The Body and the Screen. Theories
of Internet Spectatorship, The MIT Press, 2006; R. Schroeder, A.-S. Axelsson (red.), Avatars
at Work and Play: Collaboration and Interaction in Shared Virtual Environment, Springer Verlag,



i z tego powodu stosunkowo najlepiej poznany spośród e-znaków awatar pojmo-
wany jest przez użytkowników, a także przez niektórych badaczy jako częściowo
niezależny od animatora wirtualny byt18, a równocześnie jest przez nich trakto-
wany jako ikoniczna reprezentacja jego osoby. Stanowi także ważną przesłankę do
ustalania społecznego i wirtualno-społecznego statusu animatora, funkcjonując
w cyberprzestrzeni jako symbol jego przynależności do określonej grupy
i związków z określonym środowiskiem. Morfologia awatara wskazuje ponadto, że
jest on także osobistym logo o charakterze znakowym, do którego użytkownicy
odwołują się w celu ewokacji osoby animatora. Awatar zatem może być określony
jako znak, ale badacz kultury Internetu nie powinien interpretować go jedynie
w kategoriach semiotycznych (np. jednoznacznie zaklasyfikować go jako ikon),
bowiem z powodu konstytutywnej dla CMC niejasności referencjalnej jest on rozu-
miany i traktowany przez użytkowników zarazem jako znak, jako byt i jako symbol.
W języku internautów odzwierciedla się zarówno reprezentacjonistyczna tenden-
cja do utożsamiania animatora z awatarem („właśnie mnie zabili”), jak i narastająca
wraz z poszerzaniem przez każdego z nich indywidualnej kompetencji audiowizu-
alnej świadomość, że awatar może być jedynie świadomie zmanipulowaną per-
soną. Jako przykład tej ostatniej możliwości przywołać można zjawisko tzw. trol-
lingu sieciowego. Troll jest awatarem o referencji celowo spreparowanej przez
animatora, powoływanym jako swoista „persona-najemnik” w celu toczenia wojen
kulturowych w Internecie (flame’ów), funkcjonująca też jako narzędzie strukturyza-
cji społeczności wirtualnej poprzez konflikt traktowany jako „poważna zabawa”.
Konstrukcja trolla opiera się właśnie na nierozstrzygalnej w warunkach komunika-
cji zapośredniczonej komputerowo grze między kategorią „prawdziwej” i „fałszy-
wej” reprezentacji19.

Awatar stanowi zatem specyficzną formułę parasemiotyczną, przekraczającą
zakorzenioną w klasycznych koncepcjach znaku relację między bios, logos i imago.
Analiza jego morfologii i sposobu funkcjonowania uwidacznia uwikłanie znaków
i znaczeń w szczególnie złożone w warunkach CMC relacje referencji i tożsamości,
zdeterminowane przez „nieprzeźroczysty” charakter interfejsu20. W niniejszym ar-
tykule chciałabym jednak zwrócić uwagę na inną, mniej znaną niż awatar, lecz
istotną dla kultury Web 2.0 odmianę e-znaku. Aby ją opisać, trzeba uwzględnić
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2005; T. Boellstorff, Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Hu-
man, Princeton University Press, 2008. Tematyka relacji awatar–animator jest poruszana
właściwie w każdym studium poświęconym kulturowo-społecznym aspektom Interne-
tu, jak choćby w klasycznej już pracy Sh. Turkle, Life on the Screen. Identity in the Age of the
Internet, Simon & Schuster, New York 1995, a z książek tłumaczonych na język polski np.
w P. Wallace, Psychologia Internetu, tłum. T. Hornowski, Rebis, Poznań 2001.

18 Pojęcie bytu wirtualnego przyjmuję za filozofem mediów Michaelem Heimem. Zob. M.
Heim, The Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 132.

19 Więcej na temat trollingu w: M. Kamińska, Flaming i trolling – kulturotwórcza rola konfliktu
we wspólnocie wirtualnej, [w:] M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świe-
cie wirtualnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

20 Za: Sh. Turkle, Life..., op. cit., s. 20.



fakt, że kultura Internetu, stanowiąc obiekt i zarazem przestrzeń badawczą rady-
kalnie odmienną od znanych wcześniej, wymusza zmiany teoretycznego i metodo-
logicznego warsztatu badacza kultury, utrudniając mu stabilizację kategorialną
używanych pojęć, również tę prowadzoną per analogiam. W tej sytuacji w pierw-
szych studiach na temat nowych zjawisk związanych z kulturą Internetu należa-
łoby postąpić w ślad za etnologami interpretacjonistami i odwołać się do „wiedzy
lokalnej”. Typ e-znaku, o którym tu mowa, internauci nazywają memem (ang.
meme). Jak wskazuje omówienie hasła „mem internetowy” zamieszczone w Wiki-
pedii, są oni świadomi faktu, iż określenie to jest neologizmem mającym źród-
łosłów w angielskim słowie memory (pamięć), a ukutym na kształt pojęcia morfemu
i pojęć wobec niego pokrewnych, takich jak sem, fonem, kinem itp. Neologizm ten
wprowadził Richard Dawkins w swym wydanym w roku 1976 Samolubnym genie21,
w którym zawarł wykładnię socjobiologii – współczesnej odmiany neodarwinizmu.
Mem jako jej podstawowe pojęcie stanowić ma hipotetyczną „jednostkę ewolucji
kulturowej”, „kulturowy gen” rzekomo samopowielający się, mutujący i repli-
kujący przez bezpośrednie naśladownictwo, ale w podporządkowaniu zasadom
doboru naturalnego. Bardziej precyzyjnie określany jest jako „zbiór lub element
idei kulturowych, symboli lub praktyk”, które „przenoszą się z jednego umysłu do
innego” przez język, gesty i rytuały, czyli przez semiozę rozumianą jako ewolucyj-
nie udoskonalona forma procedury zapamiętywania. Podkreślić tu trzeba, że socjo-
biologia uważana jest przez współczesne środowiska naukowe w najlepszym razie
za niepotwierdzoną hipotezę, a w najgorszym – za pseudo- czy też paranaukę22. Dla
kulturoznawcy rozstrzygające jest głoszone przez socjobiologów twierdzenie, że
kultura jest jedynie nadinterpretowaną biologią, zaś jej podział na sfery23 jest iluzo-
ryczny, gdyż składa się ona ze swobodnie fluktuujących jednostek (memów) i kom-
pleksów tych jednostek (mempleksów).

Internetowy mem jest przez wielu internautów traktowany jako swoista me-
tafora memu Dawkinsowskiego, czyli wspomnianej hipotetycznej ewolucyjnej
jednostki przekazu kulturowego. Niektórzy z nich, będący równocześnie zwolen-
nikami socjobiologii, uważają mem internetowy za sam mem, a ściślej, za zwizuali-
zowaną w warunkach CMC cyfrową formę memu kulturowego. Podkreślają oni, że
najbardziej charakterystyczną funkcją Web 2.0 jako medium nie jest funkcja trans-
misji tekstów, lecz przechowywania tekstów połączonych i tworzenia powiązań
między nimi, a dzięki temu zwiększania zarówno ich podatności na prze-
kształcenia, jak i trwałości, co można potraktować jako wizualizację procesu rozpo-
wszechniania, replikacji i przechowywania memów. Dostosowany do tego celu
metasystem połączeń ma charakter warstwowy, co ułatwia jego budowanie, ale
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21 Pierwsze wydanie polskie: R. Dawkins, Samolubny gen, Wydawnictwo Prószyński i S-ka,
Poznań 1996.

22 Por. H. i S. Rose (red.), Alas, Poor Darwin. The Case Against Evolutionary Psychology, Harmo-
ny Books, 2000.

23 Por. J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Centralny Ośrodek Upowszechnienia Kultury, War-
szawa 1982, s. 84–84, A.L. Zachariasz, Kultura. Jej status i poznanie, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.



równocześnie utrudnia oszacowanie jego koherencji. Zwolennicy socjobiologii
wierzący w istnienie dosłownie reprezentacjonistycznej relacji między memem
internetowym a kulturowym podkreślają, że charakter warstwowy mają także
same memy. Ma to być spowodowane faktem, że pojedyncze memy wchodzące
w skład mempleksów nieustannie interreagują ze sobą, modyfikując się, by tym
skuteczniej realizować swe partykularne ewolucyjne cele. W tej sytuacji proste,
łatwe do stworzenia i przesłania memy mają ewolucyjną przewagę nad długimi,
narracyjnymi, technologicznie skomplikowanymi, a ich doraźna, uwarunkowana
zbyt wielu czynnikami, by mogła być trafnie oszacowana, „zaraźliwość” okazuje się
bardziej istotna niż użyteczność, sensowność czy staranne opracowanie. Z tego
powodu kultura Internetu jest tak efemeryczna i niezrównoważona, zaś uwaga
użytkownika – selektywna24. Ogólny obraz kultury Internetu, nie przestając być
w pewnym wymiarze homogeniczny, traci jednak w tym ujęciu swój – częściej
zresztą postulowany niż realizowany – walor egalitarystyczny, opiewany przez tak
wielu jej entuzjastów w latach 90. XX wieku25, gdyż zaczyna wytwarzać procedury
wykluczania. Grupy użytkowników nie tylko wymieniają między sobą różne memy,
ale także czynią to na różne sposoby, które są hierarchizowane. Postrzegana z tej
perspektywy kultura Internetu jawi się przede wszystkim jako kultura aktywnego
uczestnictwa: by wymieniać memy i animować awatary, nie wystarczy się „pod-
łączyć”, lecz trzeba się „podłączyć” aktywnie. Jednak aktywność nie jest w tym uję-
ciu rozumiana jako równoznaczna z wytwórczością semiotyczną, lecz wyraża się
przede wszystkim w dobrowolnym i świadomym podjęciu się przez użytkownika
zadania transmisji e-znaków i tworzenia systemowych połączeń służących temu
celowi.

Zgodnie z tą zasadą kreowanie memu internetowego polega niekoniecznie na
wytwarzaniu, a przede wszystkim na aktywnym transmitowaniu za pośrednic-
twem technologii cyfrowej (e-mail, blog, sieci społecznościowe, komunikatory
itp.) pliku lub linka, który odsyła do pewnego tekstu kultury: strony www, klipu
wideo lub animacji, zawiera powiedzenie, żart, pogłoskę, niezwykłego newsa,
kolaż lub oryginalny obraz graficzny czy fotograficzny. Niektóre z tych realizacji
zyskują tak dużą popularność w danym środowisku, że znają je wszyscy jego użyt-
kownicy, a wiele spośród nich zyskało nawet popularność globalną, przekraczając
granice językowe, nadal dzielące Internet26. Mem w trakcie transmisji może się nie
zmieniać, lecz pośrednim potwierdzeniem jego popularności i tym samym wyso-
kiego poziomu „skuteczności” jest fakt wytwarzania przez użytkowników jego
kolejnych wersji poprzez „warstwowe” dodawanie komentarzy, rekontekstualiza-
cje, tworzenie naśladownictw, trawestacji i parodii. Memy internetowe rozprze-
strzeniają się niezwykle szybko i czynią to zawsze nieoficjalnymi kanałami medial-
nymi na zasadzie peer-to-peer. Samym terminem „mem” internauci określają
zarówno każdy pojedynczy przekaz tego typu, jak i ideę, która kryje się za jego
formą, a także sam tryb przesyłania takich komunikatów. Najpopularniejsze memy
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24 G. Marshall, The Internet and Memetics, http://pespmc1.vub.ac.be/Conf/MemePap/Mars-
hall.html.

25 Najbardziej wpływowi spośród nich to zapewne H. Rheingold i M. Castells.



powstają wskutek amatorskiej obróbki cyfrowych obrazów i tekstów w prostych
programach graficznych. Takie nieduże pliki graficzne łatwo jest tworzyć, pobierać
i przesyłać. Zwykle składają się one z kilku elementów o charakterze znakowym,
zapożyczonych ze znanych tekstów kultury popularnej lub internetowej i następ-
nie zrekontekstualizowanych, zmodyfikowanych, zdekomponowanych, uzupełnio-
nych lub sfragmentaryzowanych, np. przez wymianę backgroundu lub foregroundu
lub dodanie komentarza. Przykładem może być popularny w 2008 roku mem This is
Sparta! nawiązujący do słynnej sceny z filmu 300 (reż. Zack Snyder, 2007), której
fragmenty internauci umieszczali w zmienionych kontekstach i przesyłali sobie
nawzajem. Fragmenty te mogły stanowić elementy obrazu i/ lub dialogu lub ich
trawestacje. Cytowanej eksklamacji zaczerpniętej z dialogu filmowego, która
udzieliła nazwy memowi (– This is madness! –Madness?... This is Sparta!) towarzyszyły
często graficznie przetworzone kadry lub fragmenty kadrów z filmu. Jednak przy-
kład „eugenicznej” odmiany tego memu udowadnia, że posłużenie się wizualnym
cytatem nie jest niezbędne, by internauci identyfikowali typ memu i jego pierwo-
wzór. W przypadku memu „eugeniczna Sparta” cytowane zdanie było wkompono-
wywane w przetworzony background zapożyczony ze znaków ostrzegawczych, co
służyło politycznie niepoprawnym, brutalnym żartom z inwalidów27.

W Internecie znaleźć można liczne strony www, które zbierają tego typu obrazy
i w ten sposób popularyzują ważną dla kultury Web 2.0 ideę memów lub tylko
pewne ich odmiany. Strony te określa się mianem vanity sites28. Definicja vanity site
jest budowana przez negację. Terminu tego nie używa się w odniesieniu do stron,
które powstają w konkretnym celu, są tworzone przez firmy lub instytucje, a treści
na nich zamieszczane są interpretowane jako poważne i/ lub użyteczne. Vanity sites
są budowane wedle zasady user-generated content, chętnie odwiedzane przez inter-
nautów w celach czysto rozrywkowych i jako takie dysponują dużymi możliwo-
ściami promowania pewnych form, treści, wreszcie osób29. Jako szczególnie efek-
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26 Można tu podać wiele przykładów, począwszy od prostych graficznych emotikonów, ta-
kich jak powszechnie znany smiley – :-), aż do złożonych kolaży transmedialnych, takich
jak mem zwany przez internautów Loitumą. W kwietniu 2006 roku fragment tradycyjnej
fińskiej piosenki Ievan Polkka w wykonaniu mało znanego poza Finlandią kwartetu Loitu-
ma, a ściślej wycięte z niej dwanaście linijek jazzowej improwizacji wykorzystane zostało
przez anonimowego internautę (prawdopodobnie użytkownika anglojęzycznego image-
boardu 4chan) do udźwiękowienia prostej prezentacji flashowej opartej na zapętleniu
ujęcia z anime Bleach. Ujęcie to przedstawiało dziewczynkę wymachującą w rytm muzyki
trzymanym w ręku porem. Ten krótki, absurdalny klip przesyłany sobie nawzajem przez
internautów podbił globalny Internet, a piosenka stała się popularna (np. jako dzwonek
telefonu komórkowego) i doczekała się wielu trawestacji i rekontekstualizacji.

27 W końcu internauci znużeni zalewem kolejnych trawestacji stworzyli graficzno-fotogra-
ficzny kolaż, na którym filmowy Leonidas, z którego ust „wychodzi” napis This is Sparta!
z dzikim grymasem na twarzy wskazuje mieczem mapę polis starożytnej Grecji, a na niej
– położenie historycznej Sparty.

28 W wolnym przekładzie: „strony bez sensu”.
29 Jeśli te osoby nie są uprzednio znane opinii publicznej, a dzięki upowszechnieniu ich wi-

zerunku poprzez CMC stają się popularne, są również określane jako memy. W Polsce ta-



tywne w dziedzinie produkcji oraz dystrybucji tekstów kultury są obecnie
obiektem zainteresowania specjalistów od reklamy, którzy próbują wykorzystywać
je np. do celów marketingu wirusowego30. Jednak „przechwycenie” memu przez
przemysł kulturowy likwiduje zainteresowanie nim wśród internautów, powo-
dując, mówiąc po Barthesowsku, jego „opróżnienie ze znaczenia”31. Memy jedynie
tak długo są określane jako takie, dopóki zarówno ich forma, jak i tryb dystrybucji
mogą być interpretowane jako tworzone przez anonimowych amatorów dzia-
łających bez konkretnego, przede wszystkim bez merkantylnego celu na względzie,
zaś fakt wykorzystania popularnego memu do celu marketingowego jest łatwy do
rozpoznania, gdyż aby reklama taka spełniała swoja rolę, musi zawierać nie tylko
ów mem, ale również rozpoznawalne odwołanie do firmy i/albo reklamowanego
produktu32.

Przykładem typowej vanity site jest icanhascheezburger.com33 – w chwili obecnej
jedna z najpopularniejszych i najbardziej zasobnych stron poświęconych specyficz-
nemu gatunkowi memu, jakim jest lolkot. Lolkot (lolcat, złożenie angielskiego
słowa cat – kot i popularnego w slangu internetowym akronimu lol – laugh out loud,
śmieję się w głos) to specyficzna odmiana funny pic(ture), czyli internetowego dow-
cipu obrazkowego, powstała na anglojęzycznym imageboardzie34 4chan35. W ciągu
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kie osoby nazywa się „gwiazdami Internetu”. Typowymi gwiazdami polskojęzycznego
Internetu roku 2008 są Gracjan Roztocki i „pani Barbara z klatki B”.

30 Por. A. Sznajder, Marketing wirtualny, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków
2002, K. Pankiewicz (red.), E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klien-
tów i zazdrość konkurencji, Wydawnictwo Helion, 2008.

31 W ujęciu Paula Willisa byłaby to dokonana przez wytwórców dóbr komercyjnych próba
rozbicia spontanicznie uwspólnotawiającej się grupy poprzez przejęcie wytworów pro-
wadzonej przez nią nieformalnej produkcji symbolicznej („podwórkowych znaczeń”) po
to, aby ją wtórnie ustrukturyzować we wspólnotę konsumencką. Zob. P. Willis, Wyobraź-
nia etnograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 94–119.

32 Za przykład może tu posłużyć reklama firmy providerskiej Westnet, przedstawiająca
kota w kołnierzu chirurgicznym ze sformułowanym w lolspeak podpisem: kiciuś satelitar-
ny/transmituje twoją szerokopasmówkę. Trudno pomylić ten poster z lolkotem, gdyż jego
warstwa graficzna jest profesjonalnie opracowana, zaś kompozycja zaburzona: podpis
nie został podzielony na dwa wersy, lecz umieszczony w górnej partii obrazu, gdyż miej-
sce na dole zajmują właśnie loga. Reklama ta nie została umieszczona w żadnej znanej
autorce internetowej galerii lolkotów, co świadczyłoby o tym, że nie jest kwalifikowana
jako jeden z nich.

33 Nazwę stronie dał podpis jednego z najstarszych i najpopularniejszych lolkotów, zawie-
rającego fotografię tłustego kocura z wytrzeszczonymi oczami i otwartym pyskiem. Ten
mem podlegał później wielu trawestacjom i parodiom.

34 Imageboard, zwany także chan (od angielskiego channel), to rodzaj forum internetowego,
którego użytkownicy zajmują się przede wszystkim wymianą i komentowaniem obra-
zów. Pierwsze imageboardy powstały w Japonii, zaś współczesne imageboardy angloję-
zyczne często odnoszą się do japońskiej kultury popularnej, która ma wielu fanów wśród
zachodnich internautów. Wiele imageboardów nie wymaga rejestracji, charakterystycz-
ny jest dla nich brak wyraźnego podziału na wątki na temat i nie na temat (offtopic) oraz
minimalna moderacja. Z tych powodów w odróżnieniu od większości forów tematycz-



ostatnich dwóch lat rozprzestrzeniła się poza to środowisko, przekraczając bariery
kulturowe i językowe36. Zasadniczo podstawę lolkota stanowi przesyłana sobie
nawzajem przez użytkowników cyfrowa, często także cyfrowo przetworzona foto-
grafia kota w nietypowej sytuacji, otoczeniu, entourage’u, „przyłapanego” na wyko-
nywaniu niezwykłych, skłaniających do jego antropomorfizacji czynności czy przyj-
mowaniu niecodziennych póz. W górnej i/lub dolnej partii fotografii znajduje się
napis stanowiący podpis lub komentarz do zdjęcia. W klasycznych anglojęzycznych
lolkotach edytowany jest on przy użyciu białych czcionek sans serif. Podpis lolkota
zawiera odwołanie do innych tekstów kultury, przeważnie popularnej i/lub inter-
netowej, ale nierzadko również elitarnej, wysokiej lub naukowej37. Często bywa
formułowany jako pierwszoosobowa wypowiedź sportretowanego na fotografii
zwierzęcia, wyrażona w charakterystycznym niegramatycznym języku i nieortogra-
ficznym zapisie zwanym lolspeak. Lolspeak naśladuje infantylny język, w którym
właściciele realnych kotów lubią zwracać się do swoich pupili, ale operuje także
elementami pełnego akronimów i skrótów slangu internetowego. Wśród lolkotów
oprócz prostych dowcipów sytuacyjnych, niekiedy nie wymagających nawet pod-
pisu38, a także wysublimowanych kolaży intertekstualnych39 warto zwrócić uwagę
na poszerzającą się grupę lolkotów metapoziomu. Metalolkoty komentują sam
fenomen lolkota40 na sposób meta- lub architekstualny. Jako takie mogą zawierać
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nych, w wymiarze społecznościowym realizujących raczej model Gesellschaft, imageboar-
dy treściowo i formalnie stanowią silva rerum, odznaczają się anarchizmem,
chaotycznością, wyjątkową brutalnością komentarzy i licznymi naruszeniami netykiety.
Mimo to wokół imageboardów kształtują się nie tylko aktywne społeczności wirtualne,
ale i swoiste, partykularne „kultury”, posiadające własne „mitologie”, na które składają
się kreowane i przekształcane przez użytkowników memy. Mają one często postać tzw.
photoshops – fotomontaży i innych kolaży graficznych, zazwyczaj niskiej jakości i niesta-
rannego, amatorskiego wykonania.

35 4chan (www.4chan.org) to istniejący od roku 2003 imageboard poświęcony głównie ani-
me, mandze i kulturze popularnej, znany z semiotycznej kreatywności użytkowników i
politycznej niepoprawności ich wypowiedzi. Na 4chan powstało wiele popularnych me-
mów, jak Loituma, rickrolling i omawiane tu lolkoty. Jego zaledwie 21-letni założyciel,
Christopher Poole, zajął w 2009 roku pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wpływo-
wych osób na świecie ogłoszonego przez tygodnik „Time”. Zob.: http://www.time.com/
time/arts/article/0,8599,1894028,00.html.

36 Wyraża się to nie tylko poprzez umieszczanie lolkotów anglojęzycznych na nieangloję-
zycznych stronach, ale także przez próby translacji. Można tu wskazać przykład strony
http://lolkot.ru, której użytkownicy tworzą rosyjskojęzyczne lolkoty, podpisywane cyry-
licą i nawiązujące do współczesnej rosyjskiej, ale też globalnej kultury popularnej. O ile
wiadomo autorce tego tekstu, polski ekwiwalent lolkota w chwili obecnej nie istnieje.

37 Np. „lolkot Schrödingera”, „lolkot Judith Butler”, lolkoty przywołujące cytaty z Biblii czy
„odgrywające” Śmierć komiwojażera.

38 Np. fotografia kota o demonicznie jarzących się oczach siedzącego na budce dla ptaków.
39 Np. zdjęcie kota z tekstylnymi różowymi uszami królika na głowie i podpisem: kiciuś

Judith Butler/określa swój gender czy grafika utrzymana w konwencji chińskich plakatów
agitacyjnych z połowy XX wieku, wzywająca do podążania za Przewodniczącym Miau.



fotografię innego niż kot zwierzęcia41, człowieka42, przedmiotu43 lub nawet „żad-
nego przedmiotu”, na przykład dowolnej przestrzeni44, która jedynie pośrednio
dzięki przyjęciu swobodnie potraktowanych elementów konwencji ramowej odsyła
do idei lolkota, a poprzez nią również do kota45. Jak można zaobserwować na tym
przykładzie, żaden z dystynktywnych elementów tego rodzaju kompleksu znako-
wego – które w tym wypadku stanowią fotografia kota i podpis o charakterystycznej
strukturze edycyjnej i cechach formalnych – nie zawiera jego znaczenia, zaś ich obec-
ność nie jest niezbędna, aby internauci zaklasyfikowali obraz jako lolkota.

Formalnie przynajmniej klasyczny wariant tego memu można określić jako
kolaż o charakterze tekstualnym. Jako taki posiada on niewątpliwie charakter zna-
kowy. Jednak każdy pojedynczy lolkot funkcjonuje w ramach CMC jako znak sym-
boliczny, a także jako pars pro toto, egzemplifikacja i ewokacja idei lolkota i koncep-
cji memu. Z tego właśnie powodu lolkot, a w jeszcze większym stopniu metalolkot
stanowi także emblemat wtajemniczenia w kulturę Internetu, a w jej ramach –
w subkulturę fanów tej odmiany memu. Transmitowanie i (ewentualne) wytwa-
rzanie tego typu tekstów kultury stanowi wyznacznik przynależności do eksklu-
zywnej grupy internautów, którzy rozumieją ideę memu i dowcip klasycznego lol-
kota. Jego komizm (lolness) wiąże się nie tyle z praktyką „mieszania” mediów, która
jest dziś oczywista dla użytkowników Internetu, ile z rozrywaniem syntagm i zde-
rzaniem heterogenicznych elementów znakowych, języków i kodów46. Kolaż o cha-
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40 Za przykład mogą tu posłużyć lolkoty zawierające fotografie kota o „poważnym” wyrazie
pyska i podpisy imputujące sportretowanemu zwierzęciu apel o zaprzestanie szargania
kociej godności przez internetowe dowcipy. Np.: jestem tylko kotem/przestańcie mnie antro-
pomorfizować; na miłość boską/ przestańcie mnie poniżać, czy po prostu: nie muszę was, ludzie,/
k..., zabawiać.

41 Np. zdjęcie buldoga zasłaniającego łapami pysk z podpisem: kicia mówi że już mnie nie ko-
chasz/ kochasz mnie prawda?

42 Np. zdjęcie człowieka w stroju ninja z podpisem: czy mogę być lolkotem proszę ok dzięki
miau?

43 Np. zdjęcie cheeseburgera z podpisem: czy mogę dostać kotka?
44 Np. pusta ramka motivational picture z podpisem: niewidzialny lolkot. Ta funny pic nawiązuje

do wcześniejszej serii „niewidzialnych” lolkotów, zawierających fotografie kotów w po-
zach sugerujących, że zwierzęta posługują się niewidzialnymi przedmiotami, np. grają w
niewidzialne szachy, jadą na niewidzialnym rowerze czy odśnieżają chodniki za pomocą
niewidzialnej łopaty.

45 Przykładem może być „lolkot Schrödingera” – fotografia zamkniętego kartonowego
pudła, zaopatrzona podpisem: żyję w twojej skrzyni kwantowej/być może. Ten lolkot oprócz
określonej koncepcji teoretyczno-fizycznej nawiązuje do wcześniejszej serii lolkotów,
które przedstawiały koty psocące w różnych miejscach do tego nie przeznaczonych, a
których podpisy były konstruowane według schematu: jestem w twoim.../i robię...

46 Za przykład może tu posłużyć oryginalna czarno-biała fotografia z okresu II wojny świa-
towej przedstawiająca żołnierza Wehrmachtu siedzącego na motocyklu na ulicy znisz-
czonego miasteczka wśród dymiących ruin i... głaszczącego z uśmiechem małego kota.
Zdjęcie to zostało wkomponowane w ramę zapożyczoną z motivational pictures i opatrzo-
ne podpisem: Blitzkrieg./ Kiedy zatrzymujesz się tylko dla kotków.



rakterze „memetycznego” funny pic krzyżuje je, ale także rozdziela, podkreślając
heterogenne pochodzenie elementów, któremu zawdzięcza swą lolness. Świadomie
eksploatujący możliwości tej heterogenii bricoleur ery cyfrowej różni się zatem
znacząco od bricoleura Lévi-Straussowskiego, gdyż zajmuje się nie tylko łączeniem
różnorodnych elementów, ale również – tym samym gestem – ich rozdzielaniem.

Z tego powodu formalny aspekt memu internetowego bardziej adekwatnie niż
przez odwołanie się do pojęcia kolażu można określić poprzez nawiązanie do kon-
cepcji sigilu. Sigil (od łac. sigilum – pieczęć) to znak przypominający monogram,
używany do celów magicznych w wielu nurtach współczesnego, synkretycznego
okultyzmu okcydentalnego. Tworząc sigil, mag wyraża swoje pragnienie poprzez
indywidualny symbol, który konstruuje poprzez połączenie dowolnie przez siebie
przekształconych liter, znaków i symboli zapożyczonych z różnych tradycji i syste-
mów. Sigil jest nie tylko polisemicznym (bri)kolażem, ale także potencjalnie kom-
pleksem transmedialnym – może mieć formę abstrakcyjną, obrazową lub mie-
szaną, łączącą elementy alfabetyczne, runiczne, obrazowe, fonetyczne, akustyczne,
przestrzenne i inne. Tego typu semiotyczne hybrydy, nacechowane znaczeniem
w sposób umowny, lecz nie konwencjonalny występowały już w średniowiecznych
grimoirach jako znaki-imiona duchów służące do ich ewokacji. Współczesną „teo-
rię” sigilu stworzył jednak dopiero Austin Osman Spare (1886–1956), brytyjski
malarz, grafik i okultysta47. Paul Dunn zauważa, że nieprzypadkowo sformułował ją
w momencie pojawienia się pierwszych symptomów zwrotu lingwistycznego,
a także pierwszej fali światowej popularności psychoanalizy48. Współcześnie sigili-
zacja jest jedną z podstawowych praktyk tzw. technomagii, której charakterystycz-
nym elementem jest wykorzystywanie mediów audiowizualnych jako narzędzi
mantycznych i magicznych. Można dodać, że technomagia i technika sigilizacji
zapewne równie nieprzypadkowo stały się popularne w zachodnich kręgach okul-
tystycznych właśnie w latach 80. XX wieku, gdy upowszechniły się komputery oso-
biste, fakt mediatyzacji rzeczywistości społecznej zaczął być badany bez uprzedzeń
wynikających z jednoznacznie negatywnej jego waloryzacji typowej dla ujęć kry-
tycznych, a na gruncie teorii odnotowano pierwsze symptomy zwrotu ikonicznego.

Każdy poszczególny sigil, podobnie jak mem, jest zindywidualizowany poprzez
nacechowanie go unikatowym, transgresywnym w stosunku do konwencji znacze-
niem, a jednocześnie skonwencjonalizowany poprzez akcentowanie niekompaty-
bilności zapożyczonych elementów, z których jest zbudowany. Powstaje w warun-
kach anonimowości, lecz przy zachowaniu świadomości roli instancji autorskiej49,
on sam zaś i jego elementy są zarówno przez twórców, jak i odbiorców-transmite-
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47 Za: U.D. Frater, Practical Sigil Magic. Creating Personal Symbols for Success, translated by I.
Fischer, Llewellyn Publications, 1991.

48 Spare’owska teoria sigilu wyjaśnia skuteczność działania magicznego oddziaływaniem
symbolu na podświadomość. Posługując się kategoriami wypracowanymi w kręgu
semiologii można by powiedzieć, że magiczna aktywacja sigilu następuje wraz z restruk-
turyzacją kodu uważanego za rzeczywistość, a zatem wskutek zaburzenia poczucia rze-
czywistości wiążącego się ze stabilizacją relacji reprezentacji. Zob. P. Dunn, Magic Power
Language Symbol, Llewellyn Publications, 2008, s. 4–11.



rów poddawane wypracowanym wspólnie procedurom wtórnej taksonomizacji
i dalszemu przetwarzaniu (np. na vanity sites czy we współczesnych grimoire’ach).
Natomiast kolaż jest formą twórczości artystycznej i jako takiemu przypisana mu
jest wartość estetyczna oraz ściśle innowacyjny charakter.

Z uwagi na te różnice, analizując e-znak, badacz nie powinien skupiać się
wyłącznie na jego aspektach estetycznych, semiotycznych czy geno- i morfologicz-
nych. Nie wolno mu zwłaszcza zapominać o pełnionej przez mem funkcji signum
„nowego plemienia” ery cyfrowej50. Schemat transmisji danego memu i zbiorowo
wypracowywane sposoby jego odczytania tworzą, jak określają to sami internauci,
„mitologię” danego środowiska, kształtując społeczności wirtualne poprzez budo-
wanie ich partykularnych, efemerycznych kultur, a jednocześnie przyczyniając się,
być może, do powstawania nadrzędnej kultury globalnego Internetu. Nowicjusz
(newbie) nie rozumie memu, zaś mem „przechwycony” przez marketing przestaje
być memem, gdy zostaje mu odebrana funkcja signum i sigiliczny walor wcielania
przyjemności wspólnej zabawy znakami i znaczeniami, która wydaje się jednym
z najważniejszych czynników fundujących i spajających wirtualną społeczność.
Fakt zmiany nazwy i zakwalifikowania użytego w ten sposób e-znaku świadczy, że
funkcja ta nie jest jego dystynktywem drugorzędnym czy wtórnym, lecz konstytu-
tywnym i priorytetowym. Ignorując funkcję signum i sigiliczną morfologię, czyniące
e-znak nie tyle łącznikiem między bios, imago i logos, jak w klasycznych ujęciach
semiotycznych, ile przede wszystkim między tym, co indywidualne, a tym, co
społeczne, badacz straciłby równocześnie z pola widzenia kulturową zmianę, jaką
wciela e-znak, czyli zmianę rozumienia relacji reprezentacji. Po takiej redukcji
e-znak mógłby istotnie zostać przezeń uznany, jak przez Baudrillarda, za znak
„pusty”, „martwy”.

Dlatego właśnie semiologia Internetu, a ściślej komunikacji zapośredniczonej
komputerowo, której specyficzne uwarunkowania wymuszają transformacje i hyb-
drydyzację znanych dotychczas modeli znaku, wydaje się dziś nie tylko możliwa,
ale wręcz niezbędna. By zbadać e-znak, e-semiolog powinien wziąć jednak pod
uwagę o wiele więcej czynników niż to miało miejsce w ujęciach klasycznych,
a mianowicie „przemianę trybu komunikowania, problem obiektywizacji obrazu
w mediach (…), polisemię współczesnych mediów i autonomię odbiorców w do-
borze treści i interpretacji, epistemologiczną „telewizyzację” i „internetyzację”
modeli odbioru przy równoczesnym braku anulacji epistemologii epoki typogra-
ficznej, strukturyzacji rizomatycznej i treści, i odbioru, pamiętać o hybrydyzacji
i intertekstualizacji i metatekstualizacji gatunków medialnych, a także międzykul-
turowym, międzynarodowym i politycznym wymiarze badań nad mediami”51. Jeśli
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chodzi o metodologię, miałby do dyspozycji kilka metod i technik stricte medio-
znawczych lub z pogranicza teorii komunikowania, lingwistyki i literaturoznaw-
stwa (analiza zawartości, analiza dyskursu, zwłaszcza KAD, filozoficzno-literatu-
roznawcza hermeneutyka), lecz powinien także operować wiedzą socjologiczną,
psychologiczną i antropologiczną. Żaden z tych paradygmatów nie powinien być
stosowany pojedynczo, gdyż prowadzi to do redukcjonizmu i zniekształceń. Jeśli
zaś chodzi o integracyjne możliwości klasycznej semiologii, Małgorzata Lisow-
ska-Magdziarz proponuje połączenie jej z analizą dyskursu52. W tym ujęciu kod
wizualny mógłby zostać potraktowany jako język, co umożliwiłoby poszukiwanie
typowych dla dyskursów werbalnych mechanizmów w sferze komunikacji wizual-
nej, a z czasem również – jak w przypadku Barthesowskiej retoryki obrazu – odna-
leziono by zapewne dystynktywne dla zmediatyzowanej kultury współczesnej me-
chanizmy konstruowania znaków i znaczeń.
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Piotr Kędziora

Software studies i remiks w refleksji nad kulturą
cyfrową

Otwartym pytaniem humanistyki pozostaje od lat względnie koherentny
kształt metody badawczej, przy użyciu której możliwe byłoby stawianie tez na
temat kultury rozumianej w sposób najbardziej ogólny. Z drugiej strony rozumie-
nie tej ostatniej w określony sposób staje się podstawą przyjęcia konkretnych
wytycznych dotyczących metod jej badania. Tę różnicę ujęć można odczytywać jako
wynikającą z rozumienia kultury jako świata materialnych przedmiotów podle-
gających wymianie bądź też jako rzeczywistości mentalnej regulującej praktyczne
doświadczenie tworzenia, posiadania i przekazywania (komunikowania) tychże
przedmiotów materialnych, a także przedmiotów myśli.

Problem ten odżywa każdorazowo, gdy na horyzoncie humanistycznej refleksji
pojawia się kolejna propozycja inaugurująca nowy tryb myślenia o społeczeństwie
i kulturze, a zatem aspirująca do bycia swoistym nowym paradygmatem w sensie,
w jakim ujmował to autor Struktury rewolucji naukowych. Każda z tych propozycji
wynika z przyjęcia odrębnej i oryginalnej perspektywy rozumienia podstawowych
pojęć humanistyki, takich jak pojęcie kultury, podmiotu, kulturowej zmiany czy
pamięci. Dawna matryca ulega przewartościowaniu na rzecz nowej, efektywniej-
szej, a jednocześnie nadal zdolnej odnosić się do przeszłych stanów wiedzy matrycy
pojęciowej.

W podobnym duchu ujmować dziś można jedną z propozycji teoretycznych
zwaną software studies (studia nad oprogramowaniem), która stanowi odpowiedź
na teoretyczne zapotrzebowanie złożone ze strony humanistyki nastawionej na
badanie i interpretację kultury zapośredniczonej przez interaktywne media sie-
ciowe, a więc nie kultury mediów, nie interaktywnej praxis i nie kultury społeczeństwa
sieci, tylko tego, co wynika z połączenia owych teoretycznych konstruktów. Software
studies stanowią efekt takiego przekształcenia teoretycznej bazy pojęciowej badań
nad cyberkulturą, aby szerokie spektrum zjawisk dookreślanych takimi terminami,
jak remiks, prosumer, user generated content, Web 2.0, social web i w końcu design zna-
lazły jeden wspólny mianownik. Jest nim pojęcie programu i oprogramowania.
Niniejszy artykuł ma na celu określenie założeń software studies w świetle refleksji
humanistycznej nad globalną kulturą zapośredniczoną przez interaktywne media
sieciowe. Jednocześnie celem jego jest określenie podstaw paradygmatu fun-
dującego perspektywę software’ową. Zasadniczym problemem, przed jakim wobec



niej stajemy, jest zrewidowanie propozycji badawczej, która na bazie technicznie
zapośredniczonych analiz ilościowych pozwala na wysnuwanie wniosków doty-
czących kultury w ogóle. Tym samym, postawione zostanie pytanie, czy badanie nie
odnoszące się w swej analitycznej fazie do sfery wartości może generować tezy jej
dotyczące? Czy stanowiące teoretyczne zaplecze perspektywy software’owej rozu-
mienie kultury jako bazy danych i kreacji jako remiksu staje się jednocześnie celem
intelektualnego namysłu nad cyberkulturą?

Software i software studies

Pojęcie software pierwszy raz użyte zostało przez matematyka Johna W. Turkeya
w 1957 roku jako nazwa „algorytmów kontroli, które są wyabstrahowane z ma-
szyny”1. W ciągu następnych dekad używane było niejednokrotnie w sposób meta-
foryczny, jak choćby przez Jacka Burnhama w artykule z 1968 roku System Esthetics,
w którym autor szukał analogii między pojęciem programu a modelem kreacji
odpowiednim dla sztuki konceptualnej2. Idąc w ślady Manovicha, można by wy-
mienić tu również cały szereg postaci światowej humanistyki oraz świata sztuki,
które w mniejszym lub większym stopniu przewidywały w swych rozważaniach
program rozumiany tak jak dziś. Autorem, do którego koniecznie trzeba się w tym
miejscu odwołać, jest Abraham Moles, nie tylko z powodu jego wielkiej fascynacji
sztuką spowinowaconą z cybernetycznymi systemami wdrożonymi w komputery,
ale również ze względu na fakt, iż kilka dekad temu podjął się próby zarysowania
metodologicznych podstaw cybernetycznej analizy artefaktów przemysłu kulturo-
wego ogarniającego wówczas coraz szersze obszary społeczeństwa masowego. To
zaś kieruje bezpośrednio do pierwszej realizacji założeń studiów nad oprogramo-
waniem, powiązanych w tym przypadku z metodą analizy wizualnej, jaką jest pro-
jekt analizy kulturowej ufundowanej na teoretycznym fundamencie autorstwa
wspomnianego już Manovicha.

Pierwszy raz termin software studies pojawia się w jego Języku nowych mediów przy
okazji omówienia zasady transkodowania, stanowiącej jeden z filarów kultury no-
wych mediów3. Określa ona jej specyfikę w tej mierze, w jakiej wszystko, co za
pośrednictwem nowych mediów może zostać wygenerowane, zmodyfikowane lub
rozdystrybuowane, poddaje się „przyjętym konwencjom komputerowej organizacji
danych”4. Wynikająca z tych konwencji „logika komputerowa” może mieć, zda-
niem Manovicha, znaczny wpływ na „logikę kulturową tych mediów: to znaczy
możemy przypuszczać, że warstwa komputerowa zmieni warstwę kulturową”
w takim sensie, że ze względu na powszechność technologii cyfrowych zmieni ona
„organizację, nowo powstałe gatunki [oraz – P.K.] treść nowych mediów”5. Ponie-
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waż obie warstwy są kompozytowane, powstaje „mieszanka […] tradycyjnych sposo-
bów modelowania świata przez humanistyczną kulturę i właściwych komputerom
środków przedstawiania tego świata”6

Zasada transkodowania odpowiada zatem idei kompatybilności wytworów oraz
narzędzi cyfrowego środowiska. W tym sensie program (software) sytuuje się w
szczególnym miejscu, gdyż to on gwarantuje ową kompatybilność, konstytuuje
transkodowość, a w końcu również zapośrednicza każde działanie. Jako „siła napę-
dowa współczesnych społeczeństw” medialnych, „warstwa przenikająca wszystkie
sfery” funkcjonowania tych społeczeństw, oprogramowanie staje się centralnym
punktem, wokół którego kreślić można analizy i prognozy na temat zglobalizowa-
nej i usieciowionej kultury.

W tym miejscu dodać warto, iż studia nad oprogramowaniem stanowić mają
część namysłu interdyscyplinarnego, łączącego wiele dziedzin nauki we wspólnym
celu, jakim jest badanie „programów jako obiektu rozważań i praktycznych działań
w sferze sztuki, designu, humanistyki, czy informatyki”.7 Ten przywołany pogląd
Matthew Fullera wynika ze szczególnego pojmowania software’u jako nie tylko
algorytmu kontroli, ale również sfery aktywności użytkowników. W tym znaczeniu
Manovich proponuje odkrywać w pojęciu programu dynamiczne „software’owe
performatywy”8.

Myśl tę najpełniej ujmuje jednak Florian Cramer, pisząc, iż „użycie czasowni-
ków to google, to browse, to chat, to download pokazuje, jak praktyka ludzka zrodzona
zostaje z użycia oprogramowania. […] W tym sensie software nie jest już tylko
warstwą algorytmów maszyny, jest zaś czymś, co zakłada interakcję lub powiązanie
z użytkownikami. Ta apropriacja jest czymś więcej niż tylko cybernetyczną inter-
akcją człowiek–maszyna oraz czymś innym niż to, co informatyka i teorie mediów
zredukowałyby do prostych form wskazywania, klikania, reagowania na ogranicze-
nia zaprogramowanego systemu”9.

Tym samym jasne staje się, że studia nad oprogramowaniem, badając programy,
badają jednocześnie modus ich użycia, a więc sposoby, w jakich użytkownicy radzą
sobie z codziennymi problemami, nie zdając sobie sprawy, iż pokonują je w sposób
zależny od danych im narzędzi software’owych. Stąd „współczesne społeczeństwo
może być zdefiniowane jako społeczeństwo programów, zaś nasza kultura może
być określana jako kultura programów, gdyż oprogramowanie zajmuje aktualnie
centralne miejsce w procesach kształtowania kultury w jej materialnym, jak i nie-
materialnym [mentalnym – P.K.] wymiarze”10.
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Dodać należy, iż badanie software’u może lub powinno być również rozumiane
jako badanie tego, co łączy inny software, gdyż jedną z ważniejszych cech tego pro-
duktu ludzkiej myśli jest jego autoreferencyjność.

Oprogramowanie kulturowe (cultural software) i założenia
nowej perspektywy

O wiele bardziej interesującym w tym kontekście problemem jest tzw. oprogra-
mowanie kulturowe, będące w ujęciu Manovicha „podzbiorem aplikacji komputero-
wych pozwalających na tworzenie, publikowanie, dostęp, dzielenie i przetwarzanie
obrazów, filmów, modeli trójwymiarowych, tekstów, map, obiektów interaktyw-
nych, jak i również zestawów tych elementów takich, jak strony internetowe”, bez
względu na to, czy są aplikacjami instalowanymi i uruchamianymi na prywatnym
komputerze, czy też stanowią globalnie dostępną usługę sieciową11. To jego funk-
cjonowanie pozwala nam zrozumieć rolę oprogramowania w kształtowaniu global-
nych trendów kultury audiowizualnej od niezależnych produkcji typu LO-FI po-
cząwszy, a na specyfice fenomenu celebrytów skończywszy. Co interesujące,
w obręb tego oprogramowania wchodzą projekty niegdyś niezależne i wolne od
merkantylnego przeznaczenia, dziś zaś w niebezpiecznym stopniu związane z kil-
koma kluczowymi dla światowego rynku firmami software’owymi, jak choćby
Adobe czy Autodesk12.

W bardziej metaforyczny, jednakże równie ważny sposób posługuje się tym
pojęciem J.M. Balkin, traktując je jako „kulturowe know-how” niezbędne do na-
szego funkcjonowania, zasób wyuczonych i niekoniecznie uświadamianych infor-
macji będących podstawą uczestnictwa w każdym procesie kulturowym13. W po-
dobnym znaczeniu wypowiadają się o „oprogramowaniu” Fuller i Cramer,
traktujący je metaforycznie jako model procesów kognitywnych, a zatem – w ogól-
nym sensie – myślową sferę regulującą każde doświadczenie kulturowe.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwój oprogramowania zmierzający w kierunku tworze-
nia środowisk programistycznych, odpowiadających na zapotrzebowanie użytkow-
ników na aktywne uczestnictwo w generowaniu, dystrybuowaniu i komentowaniu
treści, może – w metaforycznym, nie literalnym sensie – być traktowany jako
narzędzie kulturowej partycypacji. Mówiąc o kreatywnych przemysłach (creative
industries) przesuwających dominantę przemysłu kulturowego widzianego przez
pryzmat frankfurtczyków, mamy na myśli głównie tę oto tendencję zapośredni-
czoną w szczególnym środowisku software’owym. Skupia on wokół siebie tych,
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których Florida nazwał kreatywną klasą: ludzi otwartych na innowacje, szybko
przystosowujących się do nowych możliwości programów, w końcu, nie bojących
się wykorzystywać je do granic zamysłu projektowego ich autorów.

Z drugiej strony tzw. oprogramowanie społeczne (social software) sukcesywnie
zastępuje tradycyjną socjalizację, gdyż nadaje kształt społecznym relacjom rozwija-
nym za pośrednictwem elektronicznego środowiska. Tym samym fenomen Web
2.0 nie byłby możliwy bez odpowiedniego oprogramowania.

Jak widać, program rozumiany jako algorytm, jako praktyka jego użycia oraz jako
model procesów kognitywnych staje się bardzo bliski pojęciu kultury. Sukcesywne
przesuwanie akcentu z formuły „oprogramowania kulturowego” (cultural software)
w stronę „kultury jako oprogramowania” (culture as software) możliwe jest dzięki
specyficznemu podejściu do podstawowych problemów teoretycznych humani-
styki, a dokładniej, do pojęć, które zostają przedefiniowane w ramach rozwijającej
się refleksji nad cyberkulturą. W prospekcie autorstwa Manovicha, określającym
założenia nowej inicjatywy wykorzystania superszybkich systemów komputero-
wych do badań sieciowych zasobów oraz ich kulturowo (i software’owo) uwarun-
kowanych przekształceń dokonujących się w rzeczywistym czasie interakcji milio-
nów użytkowników z globalnym rezerwuarem dostępnych on demand treści, autor
tłumaczy jedną z podstawowych różnic jakościowych, z jaką mamy dziś do czynie-
nia w rzeczonych badaniach kultury.

Słusznie zauważa, że „wcześniej, teoretycy i historycy zdolni byli tworzyć teorie
w oparciu o mały zasób danych”14, czego przykładem mogły być niezliczone „histo-
rie” kina włoskiego czy realistycznego, malarstwa figuratywnego czy renesanso-
wego, muzyki elektronicznej czy opartej na harmonii funkcyjnej itd. Celowo wska-
zane są tu historie nie będące względem siebie alternatywami wykluczającymi.
Innymi słowy, malarstwo figuratywne nachodzi na historię malarstwa renesanso-
wego tak, jak muzyka elektroniczna może być oparta na harmonii funkcyjnej. Ta
oczywistość wskazuje, jak istotna jest różnorodność narracji historycznych nadpi-
sanych ponad zasobem praktyk artystycznych wyselekcjonowanych dla potrzeb
konkretnej z „historii”. Dziś mogą one zostać połączone. W jaki sposób? Dzięki
wielkiej mocy obliczeniowej komputerów i nieograniczonej przepustowości łącz
internetowych, ale także – co najważniejsze – dzięki pojmowaniu kultury jako wiel-
kiego rezerwuaru danych wprawianych w ruch przez użytkowników na całym
świecie. Wskazuje to na bardzo ważne założenie towarzyszące refleksji humani-
stycznej nad kulturą cyfrową, w ramach którego, na wzór myślenia programistycz-
nego, wszystko staje się potencjalnym obiektem zawiązujących się nieustannie
relacji łączących cały ich zasób w sieć powiązań funkcjonalnych i genetycznych.

Takie myślenie „obiektowe”, przy jednoczesnym założeniu nieuchronności
korzystania z software’u, wskazuje, że wszelka historia, każda narracja tworzona
jest gestem software’owego performatywu. Program dostarcza danych, porządkuje
dane, w końcu oblicza moc i kierunek związków i relacji między nimi. W projekcie
analizy kulturowej badania tych obiektów miałyby właśnie objaśnić pewien modus
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podejmowanych czynności programistycznych, odpowiednich dla wszystkich użyt-
kowników sieci.

Rozwój myśli informatycznej i cybernetycznej wskazuje, iż takie podejście nie
jest czymś nowym. Sama architektura komputerów oraz struktura i sposób ich
pracy wymagają wręcz, aby wszystko, co miałoby stać się przedmiotem digitaliza-
cji, a następnie cyfrowego przetworzenia, musiało zaistnieć jako dane. Tym samym
zerwane zostają terytorialne i symboliczne więzy, zaś to, co niegdyś tożsame było
z miejscem i czasem swej genezy oraz z kontekstem owego powstania, dziś posiada
jedynie „jałową” tożsamość operacyjną zapełniającą kompatybilność.

Dużo ważniejszym problemem jest wynikający z tego podejścia sposób rozu-
mienia procesów twórczych. Lev Manovich, kończąc napisany w 2007 roku artykuł
What becomes after remiks?, pozostawił, jak się zdaje, w głębokim zakłopotaniu całą
rzeszę czytelników zwróconych w kierunku problematyki nowych mediów, a do-
kładniej tego, co z ich dominującej dziś roli wynika dla globalnych tendencji kultu-
rowych. Należy do nich właśnie wspomniany remiks, będący zdaniem tego autora,
kluczowym pojęciem, bez którego nie można zrozumieć zjawisk user generated con-
tent czy Web 2.0, nie wspominając przy tym o dominujących formach kreacji zapo-
średniczonych przez technologie cyfrowe (creative industries), z muzyką elektro-
niczną na czele.

Wspomniane zakłopotanie może wynikać z jednego z podstawowych założeń
czynionych w ramach studiów humanistycznych, mianowicie założenia kulturowej
zmiany rozumianej jako jakościowy skok oddzielający dwie następujące po sobie
formacje kulturowe z ich dominującymi, dystynktywnymi cechami. Remiks jako
metafora medialnej fazy kreacji zapośredniczonej przez interaktywne technologie
sieciowe przysparza bowiem szeregu problemów na gruncie filozoficznego konsty-
tuowania novum, jednocześnie redefiniującego to, co przeszłe, tradycyjne i znane.
Można powiedzieć, że w świetle historycznego następstwa kolejnych epok określa-
nych przez odpowiadającą im fazę kreacji, epoka dzisiejsza, definiowana przez
remiks, nie może wypracować już żadnej nowej formy kreacji, co wynika z jego sui
generis natury, gdyż jako remiks właśnie, a zatem czysta modalność i potencjalność
zrodzona z nieskończonego procesu zestawiania wszystkiego ze wszystkim, po-
chłania on każde novum w powszechnej i bezwzględnej „jałowej różnorodności”.
Tym samym, jak chciałby Łotman, „pole minowe” kultury nieustannie rozświe-
tlone jest niekończącą się salwą wybuchów, do której powoli się przyzwyczajamy.
Manovich zauważa to również, skoro pyta nas i siebie o kres stadium remiksu i czyni
to w momencie, w którym de facto stadium to nabiera właśnie tempa.

Można powiedzieć zatem, że studia nad oprogramowaniem nie są możliwe bez
przyjęcia formuły kultury jako wielkiej i nieskończonej bazy danych oraz kreacji
jako zestawiania.

Te dwa założenia dopełniają się względem siebie, co jeszcze bardziej uwidacz-
nia, że oprogramowanie jako przedmiot refleksji humanistycznej pojawia się w od-
powiedzi na efekt jego funkcjonowania jako dominanty współczesnej kultury sieci.
Jest to niewątpliwie problem, gdyż niebezpieczeństwem każdej z inicjatyw badaw-
czych jest postawienie końcowego wniosku w formie: oprogramowanie jest.
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Studia zorientowane na oprogramowanie rozwijają się, podobnie jak wcześniej
studia wizualne, synchronicznie na dwóch poziomach: praktyki badawczej oraz
konceptualizacji zasadniczych założeń tego nowego paradygmatu humanistyki.
Wynika z tego „postulatywny” charakter intelektualnej pracy dookreślania funda-
mentu studiów software’owych, który wywiedziony zostaje z poziomu analizy
nakierowanej na określenie miejsca oprogramowania w procesach kulturowych
zapośredniczonych przez technologie. Prymarne założenie studiów polegające na
ujęciu kultury w jej obiektowym charakterze jako niezmierzonego zasobu jej
wytworów (miejsce oprogramowania sytuuje się wówczas w ich konstytuowaniu
i zmianie) zunifikowanych i zglobalizowanych w procesie digitalizacji, wynikając
z faktu takiego właśnie ich ujęcia w podejściu badawczym, staje się niejako tauto-
logią tożsamą ze wspomnianym stwierdzeniem, iż oprogramowanie jest, działa i ma się
dobrze.

Software istnieje, bowiem zdajemy sobie sprawę z jego roli w kształtowaniu
przekazu medialnego, jak również kanału komunikacyjnego. Oprogramowanie
sytuujemy w centrum badania kultury cyfrowej ujmowanej jako globalny magazyn
kulturowych artefaktów, aby w efekcie potwierdzić, iż owa kultura de facto jest
właśnie taka. Skąd o tym wiemy? Przez oprogramowanie, które ów rezerwuar
wprawia w ruch, a tym samym pozwala nam myśleć nie o magazynie martwych
wytworów kulturowych („nieruchliwość” kulturowych wytworów zawiera wewnętrzną
sprzeczność), a o kulturze właśnie – o czymś spontanicznym, zmiennym i trudno
uchwytnym.

Warto dodać, że studia nad oprogramowaniem nie są w tym całkowicie odosob-
nione. Wydaje się bowiem, iż każda z nowych propozycji teoretycznych i badaw-
czych pojawiających się wokół sfery kultury zmediatyzowanej niesie za sobą ten
sam problem swoistej niejednoznaczności. Przykładem mogą być choćby studia
wizualne w wydaniu bliższym brytyjskim studiom kulturowym, w ramach których
wizualność czy też widzialność będąca przedmiotem pierwszych analiz w ich
ramach wyabstrahowana zostaje do rangi aksjomatu badań kolejnych. Ponownie
mamy tu do czynienia z niebezpiecznym zapętleniem, którego efektem może być
monadyzm takiej propozycji badawczej lub jej radykalizm. Zupełnie inną kwestią
jest przyjęcie studiów software’owych z ich nakierowaniem na oprogramowanie
jako kolejnego zwrotu w humanistyce, choć łatwo zauważyć, iż deklaracja „opro-
gramowanie determinuje proces kulturowy” brzmi niemal identycznie, jak formu-
ła „człowiek myśli obrazami”. Co najważniejsze, taka rywalizacja między visual, per-
formative, affective i od niedawna software za cel swój obiera zawsze pojęcie kultury,
jakie na danym gruncie należy przyjąć. Wizualność, aktywność czy programowal-
ność zawsze staje się zasadą, na jakiej kultura funkcjonuje.

Co jednak w sytuacji, gdy przyjmujemy (nadal), że pojęcie kultury określa sferę
myśli? Oczywiście wielowątkowo powiązaną z rzeczywistością fizyczną, społeczną,
również biologiczną, ale jednak – sferą mentalną? Fuller w Behind the Blip pisze, że
„myślenie (jako proces – P.K.) jest programowaniem”. Myśl jako stan jest zatem
programem. Oto kolejny powód uznania stanowiska studiów software’owych za
projekt otwarty. Wspomniany autor wyraźnie wskazuje, iż obiektem badań stu-
diów software’owych ma być oprogramowanie, nie zaś obiekty i sieć ich wzajem-
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nych powiązań w mozaikowej kulturze. Mamy więc tutaj do czynienia ze stopnio-
waniem: od badań nad programami do programowanych połączeń obiektów
kultury, które to połączenia ujmują je w perspektywie procesów zmiany kulturo-
wej. O ile, jak chce Fuller, software studies mają być transdyscyplinarną propozycją
badań korzystających z dorobku teorii krytycznej, semiotyki, studiów wizualnych
i cybernetyki, teorii informacji, metodologiczne zaplecze jest wystarczająco zdy-
stansowane względem swego przedmiotu badań. Co jednak, gdy – jak chce dla
odmiany Manovich – software studies uprawiać zaczniemy za pośrednictwem soft-
ware’u? Koronnym przykładem jest tutaj projekt analizy kulturowej opartej na
mocach obliczeniowych systemów superkomputerowych, dzięki którym metoda
studiów software’owych ma zostać zrealizowana w sposób najpełniejszy.

Problemem, przed jakim tu stajemy, jest sprawa metodologicznego zaplecza
perspektywy software’owej. Ma ona silne ugruntowanie w pojęciu remiksu. Tym
samym dziedziczy wszelkie wątpliwości, jakie wypływają z tego pojęcia na gruncie
ekonomicznym, prawnym, ale i kulturowym.

Pojęcie remiksu

Jednym z teoretyków odwołujących się do pojęcia remiksu jest Lawrence Les-
sig. Autor Wolnej kultury zajmujący się problemem ekonomiczno-prawnych aspek-
tów własności intelektualnej w kontekście społeczno-kulturowych przemian wyni-
kających z rozwoju technologii cyfrowych i globalnej infrastruktury sieciowej
wskazuje, iż „nigdy wcześniej w naszej historii potencjał rozwoju i odkrywczości
naszej kultury nie był tak silnie kontrolowany i tak słabo wykorzystywany, jak dziś.
[…] Nigdy wcześniej prawo nie ingerowało tak silnie w proces tworzenia kul-
tury”15.

Narodziny społeczeństwa sieciowego, definiowanego przez Castellsa zasadą
informacjonizmu, to „narodziny nowego kapitalizmu, w którym źródłem największej
akumulacji kapitału nie jest już produkcja przemysłowa, ale przetwarzanie sym-
boli, wiedzy, idei”16. To „specyficzne commons, dobro wspólne – kultura” wyzwolić
się może z ograniczeń prawnej kontroli po „przywróceniu instytucji ochrony praw
autorskich pierwotnego znaczenia. […] Prawa te mają, poprzez zapewnienie
ochrony twórcom (a nie głównie koncernom wydawniczym, fonograficznym i fil-
mowym) stymulować twórczość”, jej zaś istotą, jak zauważa Lessig, było zawsze
„połączenie kopiowania, imitacji dorobku już istniejącego z aktami oryginalnej
ekspresji. Jeśli więc twórczość ma kwitnąć, twórcy muszą mieć możliwość legal-
nego korzystania z dorobku innych twórców”17. W takim ujęciu kryje się nie tylko
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krytyczny namysł nad ekspansją sfery ekonomiczno-prawnej w przestrzeń objętą
klauzulą prawa do partycypacji kultury jako dobra wspólnego (common), ale rów-
nież znany z wielu teorii kultury konstrukt myślowy wskazujący jednoznacznie, iż
kultura możliwa jest jedynie tam, gdzie bezwzględnie dana jest w każdym swym
wymiarze całej wspólnocie, bowiem to właśnie wspólnota w swych często nieja-
snych i nie do końca uchwytnych stosunkach społecznych powołuje ją do życia.
Zakłada się tu zatem jej dynamikę, która poświadcza o jej kondycji, a którą
kształtuje potencjał twórczego podejmowania jej spuścizny przez członków wspól-
noty.

Ochrona tak rozumianej twórczości, a więc wolność indywidualnej ekspresji
opartej na wspólnych dobrach symbolicznych to autonomia wolnej kultury, w któ-
rej „miks jest podejmowaniem idei, przedstawień, zbieraniem ich razem i tworze-
niem. Remiks jest zaś praktyką, poprzez którą inni podejmują ów miks i prze-
kształcając go wyrażają na nowo. Kultura jest remiksem. […] Każdy wytwarzając
i tworząc angażuje się w tę praktykę remiksu”18. Kultura jako remiks jest sferą
pozostającą poza regulacjami ekonomiczno-prawnymi, kulturowa „praktyka re-
miksu jest wolna o tyle, o ile jest prawnie nieuregulowana”, przez co jest wyrazem
spontanicznie wykształconego i nieustannie kształtującego się modelu partycypa-
cji kultury tyleż w epoce elektronicznych mediów, co w całej jej historii.

Dziś każdy posiadacz komputera może bezproblemowo „pozyskiwać dźwięki
i obrazy z otaczającej nas kultury i używać technologii do ich remiksowania po to,
aby w efekcie wyrazić siebie za pośrednictwem czegoś zupełnie nowego”, może
również używać jej do „rozpowszechniania efektów tej kreacji w wolnej cyfrowej
sieci tak dalece, jak sobie tego życzy”19. Remiks dla Lessiga jest głównym ogniwem
symbolicznej wymiany w globalnej kulturze mediów, jest prawem jej użytkowni-
ków, dzięki któremu pojęcie technicznie zapośredniczonej komunikacji nabiera
nowego, istotnie kulturowego znaczenia. Jest również zagadnieniem skupiającym
wokół siebie problem prawa własności intelektualnej, stąd twórca Creative Com-
mons znajduje w nim istotny wątek swych rozważań.

Propozycją płynącą z rozważań Lessiga jest ujęcie remiksu jako metafory sto-
sunków wymiany symbolicznej panujących w obrębie medialnych technologii sie-
ciowych. Istotnie, zasada, na jakiej funkcjonuje praktyka remiksu, bliska jest w
pewnym sensie regule kulturowej reprodukcji odpowiedzialnej za utrzymywanie
globalnego stanu kultury, w którym możliwy jest jej rozwój i realizowane jest jej
zadanie wspierania praktyki społecznej wiedzą i doświadczeniem przeszłości. Nie
sposób nie zgodzić się również z tym, że wraz z zacieraniem się tradycyjnych relacji
społecznych oraz wobec nadal silnej pozycji systemu komunikacji masowej w
kształtowaniu społecznej świadomości, remiks jako powszechna praktyka sponta-
nicznej wymiany symbolicznej może dostarczać motywacji do sięgania po kultu-
rową spuściznę. Możliwe jest też, że twórcy działający w myśl wspomnianej zasady
nawiązywania do tradycji celem tworzenia „nowego” faktycznie stworzą novum,
a nie jedynie jego technicznie zestawiony ze znalezionych kawałków ekwiwalent.
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Wydaje się, iż w świetle rozważań Lessiga pojęcie remiksu nabiera charakteru
normatywnego o tyle, o ile wprost kontrastowane jest z restrykcyjnymi praktykami
koncernów przemysłu kulturowego. Nie ulega wątpliwości, iż zamysł dotyczący
ograniczenia praw producentów i wydawców na rzecz praw autora (twórcy) do
własnego dzieła jest słuszny. Jednak postulat powszechnego przyzwolenia na prak-
tykę remiksu wydaje się wykraczać dużo dalej poza granice dopuszczalnej formy
cytatu, zapożyczenia czy apropriacji. Zasadniczo bowiem technicznie zapośredni-
czony remiks granic nie posiada, co więcej, jako metafora kultury jest przecież
historycznie wewnętrznie zróżnicowany w aspekcie czasu, w jakim dopełnia się
cykl symbolicznej wymiany. Współczesne technologie mediów, jako archiwa da-
nych i jako powszechnie dostępne narzędzie ich obróbki czy dystrybucji, gwaran-
tują w zasadzie całkowitą wolność remiksowej kreacji oraz natychmiastowość jej
efektów uzyskiwanych w „czasie realnym” interakcji. Fakt ten nabiera znaczenia,
gdy zgodzimy się, iż za symbolicznym wymiarem kulturowej wymiany jej dóbr
kryje się nie tylko kwestia ich posiadania czy też dostępu do nich, ale również czas,
w jakim ich kulturowo nadana wartość symboliczna zostaje w sposób należyty
„skonsumowana”. Twórca Common Creatives nie rozważa więc kwestii zróżnicowa-
nia faktycznych intencji podmiotów technicznie wspomaganej redystrybucji dóbr
kulturowych. Indywidualną intencją może być choćby zwyczajowe „zbieractwo”
znane z kultury masowej, którego zasadę, iż znaczenie nie ma wartości, zaś
własność na znaczenie, wyznaje każdy z reprezentantów korporacyjnego prze-
mysłu kulturowego – głównego adresata rewizjonistycznych poglądów Lessiga.

W podobny, choć bardziej wielowątkowy sposób pojęciem remiksu posługuje
się Lev Manovich. W szkicowanej typologii modeli kolektywnego autorstwa cha-
rakterystycznych dla ery „nowych mediów” pozycjonuje on remiks względem bli-
skich mu znaczeniowo terminów apropriacji i cytatu. Słusznie wskazując jego
powinowactwo ze światem muzyki, zauważa, iż „w ostatnich latach terminu «re-
miks» zaczęto używać w odniesieniu do innych mediów: produkcji wizualnych,
programowania, tekstów literackich”. Dodaje jednak, że „dopóki w dziedzinie
filmu, sztuk wizualnych, fotografii, architektury i projektowania stron interneto-
wych tworzenie remiksów istniejących prac nie stanie się rutynową praktyką,
dopóty nie zostaną one otwarcie zaakceptowane. Nie powstaną też odpowiednie
terminy, służące opisaniu tych działań i będące odpowiednikami remiksu muzycz-
nego w innych mediach”20.

Takim odpowiednikiem mogłoby być pojęcie „apropriacji”, jednak zdaniem
Manovicha nigdy „nie wyszło ono poza oryginalny kontekst świata sztuki, gdzie
było stosowane we wczesnych latach 80. Używano go w odniesieniu do prac post-
modernistów wykorzystujących przeróbki fotografii – tzw. appropriation art”21.

Wobec współczesnych praktyk twórczych cechujących swoisty model autor-
stwa ery „nowych mediów” „remiksowanie wydaje się terminem lepszym, ponieważ
sugeruje systematyczne przekształcanie źródła. […] Artyści ruchu appropriation
[…] zwyczajnie kopiowali gotowy obraz jako całość, nie remiksując go. Podobnie
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jak w przypadku słynnego urynału Duchampa, efekt estetyczny polegał raczej na
przeniesieniu znaku kulturowego z jednej sfery do drugiej, niż na jakiejkolwiek
jego modyfikacji”22.

Drugim możliwym odpowiednikiem, jaki rozważa Manovich, jest pojęcie „cytowa-
nia”. Tym razem, podobnie jak w przypadku apropriacji, autor Języka nowych mediów
wskazuje jego nieadekwatność, argumentując, iż „o ile remiks implikuje przekształca-
nie całego tekstu, to cytowanie oznacza wstawianie pewnych fragmentów starego tek-
stu (lub tekstów) do nowego. Bardziej przypomina to […] sampling”23.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż praktyka remiksu nie byłaby w ogóle
możliwa, gdyby nie sampling, czyli techniki próbkowania. „Można uznać, że wraz
z techniką samplingu, uprzemysłowione zostały praktyki montażu i kolażu, które
od zawsze znajdowały się w centrum dwudziestowiecznej kultury”24. Stanowi to
wyraz złożonych uwarunkowań historyczno-kulturowych, jakim podlega remiks.
Niesie on za sobą cały bagaż historycznych doświadczeń, bowiem o tyle oparty jest
na technice samplingu, o ile warunkuje go całe spektrum zjawisk artystycznych XX
wieku w technice samplingu skondensowanych.

Nie może być on pojęciem marginalizowanym ze względu na swą źródłową
przynależność do świata muzyki, gdyż „wprowadzenie elektronicznego sprzętu
montażowego […] jeszcze przed końcem dekady uczyniło miksowanie i sampling
zabiegami powszechnymi w produkcji wideo. Praktyki te […] później opanowały
całą kulturę telewizji. Inne narzędzia, takie jak Photoshop (1989), wywarły po-
dobny wpływ na dziedziny projektowania graficznego, ilustracji reklamowej i foto-
grafii. A kilka lat później światowa sieć komputerowa przedefiniowała pojęcie
dokumentu elektronicznego, który stał się mieszanką innych dokumentów”25.
Upowszechnienie tej praktyki w niemal wszystkich dziedzinach produkcji niema-
terialnej opartej na technologiach medialnych po raz kolejny pozwala stwierdzić, iż
„nastała kultura remiksu”26.

W przywołanej tu typografii pojęć remiksu, apropriacji, cytatu, samplingu, mon-
tażu i kolażu uwidacznia się potencjał możliwie najskuteczniejszego niwelowania
terminologicznych niejasności związanych głównie z faktem, iż dziedziny, z jakich
terminy te zostały zaczerpnięte, stanowią zbiór heterogeniczny. Jednocześnie ich
zasób posłużyć może jako narzędzie wewnętrznego zróżnicowania idei remiksu pod
względem historycznym i technologicznym. Sam Manovich wskazuje już trzy możli-
we typy remiksu odnoszące się do różnych sfer i okresów kulturowych.

Zacznijmy jednak od tego, że rosyjski teoretyk pojęcie remiksu odczytuje nie
tylko jako jeden z modeli kolektywnego autorstwa, ale również, podobnie jak
Lessig, jako metaforę całej kultury „nowych mediów”, w której dominuje logika
„estetyki informacji” będąca całkowitym przeciwieństwem logiki modernistycznej
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kultury ery industrialnej27. Ta ostatnia kierowana była „silnym pragnieniem wyma-
zywania tego, co stare, tak wyraźnie widocznym w deklaracjach awangardowych
artystów (szczególnie futurystów). „[…] Kultura i ideologia «industrialnego mo-
dernizmu» chciała rozpocząć jako «tabula rasa» radykalnie dystansując się wobec
przeszłości”28.

Logiką ery cyfrowych mediów i technologii sieciowych kieruje „pragnienie
twórczego łączenia tego, co stare, i tego, co nowe, w rozmaitych kombinacjach.
[…] Kierowany przez hybrydyczną estetykę wycinek (współczesnej kultury – P.K.),
w którym cyfrowa logika sieci komputerowej łączy i przekształca rozmaite logiki
istniejących już form kulturowych […], a który jednocześnie nazywamy nowymi
mediami”, określa Manovich właśnie metaforą remiksu.

We wspomnianym zróżnicowaniu odniesień pojęcia remiksu teoretyk nowych
mediów widzi po pierwsze to, co „od kilku dekad zwyczajowo określamy mianem
postmodernizmu – remiksu wcześniejszych kulturowych treści i form wewnątrz
istniejących mediów i form kulturowych (najlepiej widocznego dziś w muzyce,
architekturze i modzie). Drugim rodzajem jest remiks narodowych i kulturowych
tradycji, przysposobień i wrażliwości mieszających się ze sobą nawzajem, jak rów-
nież poddających się wpływom nowego «globalnie międzynarodowego» stylu.
Mówiąc krótko, chodzi o remiks globalizacji”29.

Trzeci rodzaj remiksu odnosi się do wspomnianej już logiki łączenia rozmaitych
form kulturowych, a więc do kondycji kultury „nowych mediów” w ogóle, a sytuuje
się „pomiędzy interfejsami różnych form kulturowych i nowymi technologiami
software’owymi. Innymi słowy, jest to remiks pomiędzy kulturą a komputerami.
Jego logika jest nowa nie tyle w sensie „modernistycznym”, a więc dążąca do
wymazywania przeszłości, ile wręcz przeciwnie, dotychczas nieznana ze względu
na skalę, w jakiej dziś występuje, prędkość, z jaką postępuje, i ilość komponentów,
jakimi operuje”30.

Propozycją Manovicha jest ujęcie remiksu jako metafory wyrażającej logikę kul-
tury „nowych mediów”, w obrębie której modernistyczna zasada przepracowania
tradycji w imię nadchodzącego novum zostaje całkowicie zawieszona, a której miej-
sce zajmuje logika addytywna oraz komutacyjna. Podlegają jej zarówno obiekty
kulturowe krążące w przestrzeni technicznej pamięci sieciowych mediów, logiki
wszystkich wcześniejszych form kulturowych, jak i całe „kultury” ulegające proce-
som globalizacyjnym. Podobnie jak w przypadku Lessiga, remiks jest tutaj także
praktyką zapośredniczonego technologicznie procesu kreacji redefiniującą dotych-
czasowe poglądy na temat kwestii autorstwa. Jest wyrazem logiki symbolicznej
wymiany dóbr kultury w dobie technologii cyfrowych, określa również model nie-
materialnej produkcji kierowanej nową ekonomią kultury informacji.
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Podsumowanie

Źródłowo określone przez praktykę produkcji muzycznej, a następnie rozwi-
nięte przez zagadnienia rozwoju rynku free software pojęcie remiksu denotuje dziś
ideę dużo wcześniej zarysowaną w teorii kultury. W swej aktualnej formie remiks
może z równym powodzeniem określać stan współczesnej kultury, co zajmować
miejsce samego pojęcia kultury.

Istnieje jednak zasadnicza różnica między pojęciem kultury znanym z teore-
tycznych prób jej zdefiniowania a pojęciem remiksu używanym jako synonim kul-
tury cyfrowej. Pojęcie kultury jest szersze niż pojęcie remiksu, które denotuje prak-
tyki związane z użyciem cyfrowych technologii medialnych i sieciowych. Różnica
ta tkwi w statusie, jaki nadać należy odniesieniu pojęcia świadomości społecznej
regulującej społeczną praktykę.

Oczywiste jest, iż mówiąc o kulturze w ogóle, mówimy ni mniej, ni więcej
o społecznej świadomości regulującej praktykę, w której zawiera się cały zasób
norm i dyrektyw „kanalizujących” na każdym poziomie doświadczenia potencjał
praktyki, jej granice i możliwości.

Rysując analogię między kulturą a remiksem, zmuszeni bylibyśmy przyjąć owo
założenie również w kontekście kultury rozwijanej ponad praktykami zapośredni-
czonymi przez technologie cyfrowe i dzięki nim. Musielibyśmy przyjąć, iż rozbudo-
wywana jest ponad nimi, mocą wspólnotowego wysiłku, świadomość celów i środ-
ków, jakie do nich prowadzą, światopogląd oparty na określonym systemie
aksjologicznym oraz tzw. wiedza praktyczna, której rolą byłoby urzeczywistnianie,
waloryzowanie wartości światopoglądowych, a tym samym wprowadzanie ich
w życie na zasadzie ciągłej cyrkulacji w społecznej tkance.

W tym miejscu należy zapytać o rolę techniki we współczesnych ramach hory-
zontu kulturowego. Wydaje się bowiem, iż to właśnie technika w jej współcze-
snym wydaniu wyznacza granice i możliwości praktyki w niej zapośredniczonej.
Innymi słowy, fakt, iż użytkownik nie musi być ekspertem i tym samym nie jest
zmuszony do dyskursywnego dookreślenia celów i środków ich realizacji, któ-
rych podejmuje się, działając za pośrednictwem techniki, stawia samą technikę
w roli aparatu, który mu je wyznacza przez swą istotę – bycie używanym. W tym
sensie technika zajęła miejsce kultury, a tym samym technika remiksu może być
uznana za synonim kultury.

Sprawa wydaje się tym bardziej istotna, gdy remiks określimy dokładniej jako
praktykę o charakterze twórczym, kreacyjnym. Pojęcie kreacji może być synoni-
mem kultury, a jako takie jeszcze wyraźniej akcentuje to, co w pojęciu kultury i jej
istocie najważniejsze. Ogranicza co prawda jej zakres, pomijając kulturę mate-
rialną, ale nie pomija przy tym faktu jej kulturowo regulowanego powstawania
i rozwijania. W pojęciu kreacji zawiera się to, co dla pojęcia kultury najważniejsze –
jej dynamiczny charakter, poprzez który wyraża się zarówno jej tradycyjność, jak
i odkrywczość, oraz to, w jaki sposób te dwie zasady współgrają ze sobą – odkrywa-
nie nowego na bazie starego, utrwalanie starego na zasadzie odkrywania opartego
na doświadczeniu.
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Taki ruch określany mianem kulturowej reprodukcji, będącej jej globalną zasadą
funkcjonowania, jest w kontekście remiksu również i jego zasadą, tyle że jego
forma uległa przeobrażeniu. Czy nadal bowiem reprodukowana jest kultura w jej
tradycyjnym sensie? Reprodukowana jest kultura, którą zastąpiła technika. Dowo-
dem tego jest, po pierwsze, jej wpływ na znaczące przyspieszenie procesu redystry-
bucji kultury: rozszerzenie możliwości jej rozprzestrzeniania poprzez efektywniej-
szy dostęp i powszechność „narzędzi” jej „konsumowania”, innymi słowy, efekty
stechnicyzowania jej funkcji, po drugie zaś, fakt, iż z mocą tego procesu rozwija się
technika właśnie, to leży dziś niejako w naturze technologicznego rozwoju – roz-
szerzania granic techniki poprzez nieustanne rozwijanie nowych jej funkcji w no-
wych sferach i dziedzinach.

Inaczej mówiąc, w praktyce remiksu kulturowych dóbr zunifikowanych w „tech-
nicznej pamięci” elektronicznych mediów sieciowych rozszerza się w sposób nie-
kwestionowany zakres funkcji, jakie zdolna jest pełnić technika, zaś za ich sprawą
rozszerzać się może kultura w jej symbolicznym wymiarze. Chodzi tu więc o zróż-
nicowanie wpływów, które posiada jedna i druga w obrębie praktyk kreacyjnych, te
zaś zróżnicowane są w stopniu tak dalekim, jak spektrum motywacji kierujących
podmiotem w jego kreacyjnej pracy. Z efektem utrwalenia standardów użycia tech-
niki mamy do czynienia w każdym przypadku. Z efektem rozszerzenia funkcji tech-
nicznych wówczas, gdy praktyka remiksu przekroczy znane schematy i wyznaczy
nowy teren technicznej eksploracji bądź nowy sposób tej eksploracji w istniejącej
już sferze. Z efektem cyrkulacji dóbr kultury mamy do czynienia w każdym z tych
przypadków – sama technika remiksu nie może bowiem być realizowana bez mate-
riału, na którym może zostać użyta. Właśnie ten materiał jest jej miejscem, choć
z jej winy jest on dziś tak nietrwały. W końcu z efektem faktycznej reprodukcji kul-
tury w jej symbolicznym wymiarze mamy do czynienia tam, gdzie waloryzuje się
stricte kulturowa wartość, a technika na powrót staje się narzędziem.

Podsumujmy ten wywód stwierdzeniem, iż istotą relacji współczesnej techno-
logii względem kultury pojętej na sposób tradycyjny jest kondycja podmiotu kre-
acji. Odwołując się do niej, jednocześnie stawiamy ją na najwyższym z możliwych
poziomów niezależności, jak również poddajemy sile całkowicie ją rozsadzającej,
tym samym rysujemy dwie drogi, którymi podążyć może dalszy wywód. To warto-
ści krytyczne wyznaczające cały zakres potencjalnych form ingerencji techniki
w kulturę, ekspansji kultury poprzez technikę, dyslokacji podmiotu, jego tożsamo-
ści, celów i środków ich osiągania w potencjale remiksu czy w końcu integracji toż-
samości autonomicznego podmiotu z osiąganym drogą użycia technicznych narzę-
dzi efektem reprodukcji kulturowej.

W owych granicach mieści się zatem cała praktyka zapośredniczona przez tech-
nologie, od czystej kalkulacji (nauka i technika) po praktykę artystyczną (twór-
czość) w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Pomiędzy nimi sytuuje się właśnie
remiks, praktyka o efemerycznym statusie „techniki kultury”, kreacja nie inwe-
stująca jednogłośnie ani w naukę stojącą za techniką (episteme), ani w kulturę
symboliczną w wąskim sensie, pojęcie niosące całą, przedstawioną tu dwuznacz-
ność wszystkich wykorzystanych dotychczas terminów.
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Współcześnie zarysowuje się zmiana uwarunkowań kreacji dotąd jednoznacz-
nie kojarzonej ze sferą praktyki artystycznej. Nowa, medialna faza kreacji różnicuje
się dzięki nim od artystycznej fazy kreacji o tyle, o ile media, szczególnie media elek-
troniczne, stawiają w całkowicie nowym świetle kluczowe aspekty związane z za-
gadnieniem kreacji. Medialny charakter nowej fazy kreacji wynika z faktu, iż
właśnie za sprawą medialnych technologii wszystkie istotne dla definiowania poję-
cia kreacji aspekty stają się dziś przedmiotem technologicznych uwarunkowań. Ich
przemiany nakazują ponownie zrewidować pojęcie samej kreacji.

Rozwijająca się ponad medialnymi technologiami sieciowymi kultura cyfrowa
stanowi za ich sprawą formę dotychczas nieznaną. Cechują ją nowe modele kultu-
rowej partycypacji, redystrybucji jej dóbr oraz regulacji technicznie zapośredniczo-
nej praktyki społecznej, stąd kreacja jako istotny czynnik kulturotwórczy kiero-
wana być musi nową, nieznaną dotąd i wymagającą dookreślenia logiką.

Współcześnie pojęcie sztuki wydaje się równie nieściśłe, jak omawiane tu poję-
cie remiksu, którym określić można wszelkie przejawy aktywności związanej
z użyciem nowych mediów cyfrowych i sieciowych skierowanej na obiekty o cha-
rakterze kulturowym.

Oba funkcjonują jako metafory, których odniesieniem jest dana praktyka, ale
i cały jej kontekst. W pojęciu (metaforze) sztuki za sprawą różnorodności praktyk
twórczych mieści się cały zasób odwołań czynionych przez określoną praktykę
artystyczną. Sztuka a polityka kulturalna, sztuka a świat mass mediów, sztuka
a globalizacja – pojęcie sztuki scala owe możliwości w jeden zestaw kontekstowego
osadzenia „sztuki w świecie”. Sztuka a kicz, sztuka a niesztuka, sztuka a brak
autora, sztuka a brak dzieła, sztuka a brak sztuki – wyznaczają przestrzeń, w której
wraz z artystycznym gestem następuje jego samounicestwienie. Można zgodzić się
na ów stan rzeczy, choćby z uwagi na pouczenie, którego źródłem jest sztuka i po-
szukujący artyści.

Zwróćmy się ponownie w kierunku remiksu. Analogiczne zawieszenie czy-
nione jest przezeń wobec całego kontekstu, w jakim się pojawia. Kontekst, czyli
znaczenie zawieszone przez sztukę stało się dziś sztuką właśnie i uznawane. Zna-
czenie (odniesienie do „zewnątrz”) zawieszone przez remiks jest niczym innym,
jak tylko remiksem. Wszystko, czego dotknie remiks, staje się nim.

Jaka zatem jest różnica? Co stoi za przeświadczeniem, że wymagana jest dziś
redefinicja pojęcia kreacji, której punktem docelowym jest właśnie eksplikacja
pojęcia remiksu? Dlaczego rezygnować z tak rozumianego pojęcia sztuki?

Odpowiedzią na te pytania jest określenie ostatniej instancji, jaką sztuka czyni
swym fundamentem – intencji autora, zamysłu twórczego, celu artystycznego
wyrazu ujętego w pewnej formule, w jakiej mieści się odpowiedź na priorytetowe
po co?, zaś w drugiej kolejności jak? Jest nią więc stwierdzenie, iż zasadą sztuki jest
proces, w jakim indywidualny akt twórczy odnosi się do kulturowego (histo-
ryczno-funkcjonalnego) kontekstu, natomiast jego efekt – dzieło – na ów kontekst
jest zdolne i jest skłonne aktywnie wpływać. Zasadą twórcy jest zatem być świado-
mie „w kulturze” częścią maszyny jej dynamicznego rozwoju „dla kultury”. Twórca
jest więc ogniwem kulturowej autoreferencji, a kreacja jest jej dynamiką.

Software studies i remiks w refleksji nad kulturą cyfrową 71



Remiks działa w sposób analogiczny, jednakże tu intencję autora ściśle warun-
kuje technologia, za pośrednictwem której kreacja staje się faktem. Remiks czyni
swym fundamentem „potencję technologii”, wykalkulowany „reżim twórczy” –
eksploatację, kawałkowanie i zestawianie, jałowy (pusty) cel ludycznego angażu
ujętego w „formule”, w której mieści się odpowiedź na priorytetowe jak fajnie?,
a w drugiej kolejności, z jakim globalnym skutkiem?

Stajemy dziś przed problemem wywołanym przez założenie, iż gwarancja
pełnego dostępu do informacji musi być zapewniona wszystkim. Chodzi o dostęp:

(1) instytucjonalnie kontrolowany (dookreślany) poprzez idee łączące ludzi
(tworzące społeczności naukowe, artystyczne) urzeczywistnione w statutowych
dyrektywach regulujących zorganizowane i podejmowane przez grupę działania;

(2) „powszechny”, wolny od określonego statutowo celu. Oznacza to (A) brak
spójnego programu działań (określonych co do przedmiotu poszukiwań, określo-
nych co do zamysłu przetworzeń), (B) potencjał wykształcania się nowych celów
na bazie praktyki (nie odwrotnie!), (C) możliwość spontanicznego organizowania
się wokół nich w nietrwałe, tymczasowe grupy, (D) możliwość manipulowania
celem działań, programowania doświadczenia przez dostarczanie celu, (E) możli-
wość przeformułowania „wolnego”, w sensie ambitnego eksperymentu poszuki-
wawczego (potencjalnie zdolnego do wypracowania własnych celów i tymczaso-
wych grup), w doświadczenie każdorazowo kierujące się ku drodze najprostszej,
najbardziej dostępnej, najlepiej znanej, (F) możliwość utraty zdolności do abstra-
howania „rezerwuaru myśli” i skupienia uwagi tylko na tym, co na podstawie okre-
ślonych celów istotne, możliwość utraty zdolności do ujmowania tego, co wy-
abstrahowane z zasobu jako „struktury głębokiej”. W końcu oznacza to również
możliwość zagubienia się w wielości i różnorodności, w efekcie czego celem staje
się samo nieustanne eksplorowanie i eksploatowanie zasobu w poszukiwaniu
skrytego „gdzieś” celu owych działań: cel uświęca środki, tymczasem środki uświę-
cają cel, by w końcu środki uświęciły środki, a cel świętował brak celu.

Batalia dotycząca kwestii powszechnego dostępu do informacji ma miejsce od
samego początku rozwoju technologii cyfrowych. Wówczas priorytet w rzeczonym
rozwoju przypadał strukturom wojskowym, później zaś naukowo-akademickim.
Jedne informacje udostępnione być nie mogły, inne – nie musiały, gdyż, jak przy-
puszczano, nie znalazłyby odbiorcy, który byłby nimi zainteresowany. Jednocześnie
sam rozwój technologiczny nie pozwalał na pełną, w sensie globalnym, dostępność
informacji.

Od momentu, gdy technologie komputerowe stały się powszechne (za sprawą
aplikacji systemu wizualnej komunikacji w ramy interakcji z maszyną oblicze-
niową) i wystarczająco efektywne, by podołać wyzwaniu uobecniania siebie na
ekranie w formach graficznych oraz archiwizowania i udostępniania przetwarza-
nego „materiału”, problem dostępu do informacji uległ przemianie o tyle, o ile
przesunięciu uległy zasadnicze akcenty stawiane niegdyś ponad obronnością i bez-
pieczeństwem czy postępem naukowo-technicznym.

Kiedy za sprawą cyfrowych technologii informacją staje się wszystko, co do-
tychczas ufundowane było w heterogenicznych formach uobecniania w materii
i w myśli, kiedy procesom digitalizacji ulega cała spuścizna kulturowa, od muzyki,
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sztuk wizualnych poprzez sformalizowane zasady ich tworzenia, całe programy
estetyczne i „badawcze” wszelkich sztuk i nauk, aż po rozmaite konceptualizacje
wprost wdrożone w system technologiczny, dokładniej, w system komunikacji
człowieka z maszyną, kiedy więc (tylko) informacją jest już wszystko, co dotych-
czas pozostawało w ścisłym związku z własnym kontekstem nadającym znaczenie,
również kulturowa nadbudowa sensów określająca ramy tego, co symboliczne,
wówczas kwestia dostępu do informacji staje się problemem kultury, a nie tylko
techniki i jej roli w stanowieniu praw naukowych i geopolitycznych.
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Kamila Ogorzały

Konstruktywistyczno-systemowe perspektywy
w badaniu mediów masowych

Gdyby sięgnąć po publikowane w ostatnim czasie oceny kondycji dzisiejszego
medioznawstwa w Polsce jako dyscypliny naukowej1, można dostrzec, że przecho-
dzi ono kryzys. Mówi się przede wszystkim o nieadekwatności dziedziny do ba-
danego przedmiotu, a wtedy nie da się uniknąć wrażenia, że filozofowie, antropo-
lodzy czy kulturoznawcy badający media lepiej znają się właśnie na filozofii,
antropologii czy kulturze aniżeli mediach. Z drugiej strony wskazuje się na brak
spójnej myśli teoretycznej, wypracowanej aparatury pojęciowej czy przejrzystej
metodologii właściwej medioznawstwu.

Poniżej zaproponowano perspektywę teoretyczno-epistemologiczną, którą ze
względu na swój zasięg dałoby się potraktować jako ujęcie paradygmatyczne. Zary-
sowana zostanie wciąż słabo u nas rozpowszechniona konstruktywistyczno-syste-
mowa koncepcja mediów, oparta na Luhmannowskiej teorii systemów społecznych
(porządkującej relacje pomiędzy mediami a innymi systemami społecznymi, rów-
nież porządkiem kulturowym) oraz konstruktywizmie jako perspektywie poznawczej.

Ontyczny fundament stawianym tu hipotezom dostarcza teoria systemowa2. Da
się ją określić jako rodzaj metateorii, ujmuje ona bowiem rzeczywistość w sposób
całościowy, równocześnie jednak nie pomijając jej dynamiki. Innymi słowy, syste-
mizm stawia sobie za cel możliwie precyzyjne wyodrębnienie przedmiotu badań od
tych procesów, zachowań czy zjawisk, które stanowią jego otoczenie, zachowując
przy tym poziom abstrakcji wymagany względem wysoce kompleksowych obiek-
tów, jakimi są media, polityka, gospodarka itd. Pozwalając jednocześnie spojrzeć na
problem w skali makrospołecznej, nie traci się z oczu kontekstu, w którym zanu-
rzony jest badany obiekt, co bywa pułapką badań szczegółowych. O ile bowiem

1 Por. np. M. Lisowska-Magdziarz, Dyskurs – semiotyka – wspólnota interpretacyjna. W stronę
modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów, „Global Media Journal
– Polish Edition”, 2006, nr 1, online, protokół dostępu: http://www.globalmediajour-
nal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska-Magdziarz-Zawartosc-dyskurs-
semiotyka.pdf, data dostępu: 25 kwietnia 2007.

2 Z racji ograniczeń objętościowych poprzestanę tylko na zasygnalizowaniu pewnych ry-
sów charakterystycznych teorii systemowej, kładąc głównie nacisk na teorii systemów
społecznych oraz mediów jako systemu przede wszystkim.



inne perspektywy posiłkują się pewnymi pojęciami jako ideami przewodnimi
(takimi jak „kapitał/kapitalizm”, „informacja/społeczeństwo informacyjne”, „ry-
zyko/społeczeństwo ryzyka”, „przeżycie/społeczeństwo przeżyć” itd.), z czego
powstaje jakby literacka nauka, „dobra w formie, ale zła w treści”3, w teorii syste-
mów społecznych następuje łączenie tych pojęć w sieć, a do tego potrzebne jest
pojęcie systemu. Odwołując się do występujących w społeczeństwie zależności sie-
ciowych, nie zaś przyczynowo-skutkowych, ma ona o wiele większy potencjał
wyjaśniający aniżeli ujęcia czynnikowe. „Nie jest tak, że wartość semantyczna
jakiegoś pojęcia czy idei wywołuje działanie, lecz tak, że przygodność wielu poja-
wiających się pojęć i idei pokazuje, że może być różnie, że może być inaczej, ta róż-
norodność semantyczna stymuluje aktywność”4. Ponadto zakładając, że systemy
społeczne nie składają się z ludzi (czy zbiorów ludzi), ale z międzyludzkich
powiązań komunikacyjnych, stoi w opozycji do antropocentrycznie zorientowanej
nauki o komunikowaniu czy mediach, w których podmiot ludzki stanowi przeważ-
nie punkt wyjścia, jak również nadrzędny obiekt poznania5.

Z drugiej strony wykorzystuję tu osiągnięcia wciąż mało rozpowszechnionego
w Polsce konstruktywizmu. Akcent położono na jego Luhmannowskiej wersji zwa-
nej konstruktywizmem systemowym, choć źródła konstruktywizmu wskazują na
jego interdyscyplinarny charakter6. Pośród rozwijanych dziś nurtów z jednej strony
wymienia się szkołę Niklasa Luhmanna i teorię systemowego konstruktywizmu
określaną mianem konstruktywizmu operacyjnego, z drugiej zaś szkołę Siegfrieda
J. Schmidta z jego radykalnym konstruktywizmem jako podstawą dla empirycz-
nego literaturoznawstwa, choć wspomniane orientacje nie są dziś jedynymi. Pod-
stawą łączącą każde myślenie konstruktywistyczne jest przekonanie, że ludzka
wiedza nie dotyczy tzw. świata obiektywnego, lecz konstruktów stworzonych przez
umysły ludzkie, a według Luhmanna – przez systemy, jednak wiedza rozumiana
w charakterze wynalazku, nie zaś odkrycia praw świata okazuje się pożyteczna jako
sposób przystosowania się do stawiającej opór rzeczywistości. Konstruktywiści
jakiej bądź orientacji przenoszą także akcenty z takich pojęć, jak „przedmiot”, „rze-
czywistość”, „tekst”, na komunikację społeczną wytwarzającą owe „przedmioty”,
„rzeczywistość”, „tekst”7.
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3 Rozmowa Niklasa Luhmanna z Gerhardem Johannem Lischką, tłum. W. Wojtowicz, [w:] E. Kuź-
ma, A. Skrendo, J. Madejski (red.), Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, Kra-
ków 2006, s. 27.

4 E. Kuźma, Teoria systemowego konstruktywizmu Niklasa Luhmanna, [w:] E. Kuźma, A. Skren-
do, J. Madejski (red.), Konstruktywizm..., op. cit., s. 20.

5 Co ważne, założenie to odnosi się do społeczeństwa pojmowanego jako całość lub/i sys-
temów społecznych i w żadnym wypadku nie wyklucza relacji osobowych; zob. np. N.
Luhmann, Semantyka miłości: o kodowaniu intymności, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2003.

6 Korzeniami konstruktywizm tkwi w cybernetyce (Heinz von Foerster), w psychologii
rozwojowej i mowy (psycholog kognitywista Ernst von Gasersfeld), w biologii oraz
neurobiologii (biolog Humberto R. Maturana i neurocybernetyk Francisco J. Varela).
Konstruktywizm szczególnie zaznaczył się w obszarze języka niemieckiego i również
współcześnie to teren znamienny dla jego rozwoju.



By przyporządkować teorię mediów masowych ogólnej teorii nowoczesnego
społeczeństwa, potrzeba wystarczająco abstrakcyjnych instrumentów teoretycz-
nych. W dalszej części tekstu dzieje się to przez założenie, że media masowe są jed-
nym z systemów funkcyjnych nowoczesnego społeczeństwa8, który jak wszystkie
inne zawdzięcza wzrost swojej wydajności wydyferencjonowaniu, operatywnemu
zamknięciu i autopojetycznej autonomii systemu. Wychodząc od koncepcji opera-
tywnego konstruktywizmu, Luhmann traktuje media masowe jako funkcjonalnie
zdyferencjonowany subsystem współczesnych społeczeństw, w którym centralny
mechanizm stanowi proces tworzenia rzeczywistości, gdyż „rzeczywistość mediów
masowych jest rzeczywistością drugiego stopnia porządku”9. Mówi się tutaj rów-
nież o rodzaju tworzonej przez system mediów „rzeczywistości tła” dla wszystkich
innych komunikacji, ponieważ odnieść mogą, a nawet muszą się do niej także inne
niż media systemy społeczne. Środki masowego przekazu nie odbijają realnie ist-
niejącej polityki, gospodarki, „świata rozrywki” itd., ale konstytuują jego obraz
z własnych elementów. Gdyby odwołać się do klasycznego autopoiesis, polega to na
reprodukcji komunikacji z rezultatów komunikacji. Nie znaczy bynajmniej, że
media nie mają powiązań ze środowiskiem zewnętrznym albo brak im zależności
materialnych czy informacyjnych od innych systemów, a raczej, że nie asymilują
składowych z otoczenia, lecz tworzą je i organizują same w sobie na zasadzie obser-
wacji i/czy symulacji, albo, mówiąc inaczej, łączą tematy innych systemów ze swo-
istym dla siebie kodem. Nierelewantne okazują się więc tutaj również popularne
dziś koncepcje mediów jako podwyższających transparentność życia publicznego,
mediów kontrolujących świat polityki, mediów ujawniających rzeczywistość itd.

W systemowym opisie mediów masowych nie powinno też zabraknąć odpowie-
dzi na pytanie, jak w ogóle możliwe stało się wydyferencjowanie ich jako systemu,
bo przecież w społeczeństwie każda komunikacja jako taka może nawiązywać do
każdej innej komunikacji, a warunkiem niezbędnym pozostaje wyłącznie związek
sensu między nimi. Według Luhmanna, „[...] należy wyjaśnić, jak przerywa się
takie tematycznie bliskie możliwości nawiązania, i to przerywa w sposób, który
pozwala przeciągać granice i wewnątrz tych granic budować kompleksowość sys-
temu cząstkowego poprzez wyodrębniony rodzaj komunikacji”10, innymi słowy: co
umożliwiło tę efektywną dyferencjację, która w dalszej kolejności w dogodnych
warunkach doprowadziła do emergencji systemu. Z punktu widzenia możliwości
ewolucji komunikacji dla konstruktywnego wyróżnicowania się mediów ze spo-
łeczeństwa rozstrzygającą determinantą okazało się wynalezienie technologii upo-
wszechnia, dzięki której media mogą obyć się bez osobowych interakcji pomiędzy
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7 Por. ibidem, s. 5.
8 System społeczny nie jest przy tym kategorią jedynie teoretyczną, ale przysługuje mu

nieredukowalna do innych „ontologia” w tym sensie, że da się je opisać jako konstrukto-
ra/dekonstruktora rzeczywistości za sprawą komunikacji.

9 N. Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt 1995, za: M. Fleischer, Corporate identity
i public relations, Wrocław 2003, s. 43; por. też: N. Luhmann, The reality of the mass media,
tłum. K. Cross, Stanford 2000.

10 N. Luhmann, The reality..., op. cit, s. 15.



uczestnikami komunikacji, a wręcz skutecznie wykluczają je z niej w ten sposób, że
nawet jeśli przyjęty jest społeczny oddźwięk na to, co wydrukowane czy wyemito-
wane, powodzenie celowej komunikacji medialnej już od tego nie zależy. Na tej
drodze w obszarze mass mediów powstać może autopojetyczny, samoorganizujący
się system, który nie opiera się już na pośrednictwie interakcji pomiędzy uczestni-
kami (a nawet jeśli do niej dochodzi – tu choćby: kontakt telefoniczny, mailowy,
zapraszanie osób publicznych do studia itd. – nie ma ona charakteru specyficznie
medialnego; zresztą w dalszej kolejności i tak włączana jest w autopoiesis systemu;
służy do jego reprodukcji, a nie do kontaktu systemu z otoczeniem). W ten sposób
właśnie dochodzi do operatywnego zamknięcia i w konsekwencji reprodukcji
własnych operacji (wewnątrz granic sensu), już bez użycia ich do wytworzenia
interakcyjnych kontaktów z wewnątrzspołecznym otoczeniem, lecz – zamiast tego
– orientując się na właściwe systemom rozróżnienie samoreferencji i referencji
obcej.

Każdy z podsystemów społeczeństwa wypracowuje i posługuje się własnym
kodem – dwustronną formą, rozróżnieniem – nieprzetłumaczalnym na kody in-
nych systemów. Jako dwuwartościowy kod każdej komunikacji medialnej da się
zaproponować za Luhmannem wiodącą w mediach masowych dyferencję „infor-
macja – brak informacji” (albo „informatywność – brak informatywności”). „Infor-
macja” zaś to „jakiekolwiek rozróżnienie, które przy jakimś późniejszym wydarze-
niu powoduje powstanie rozróżnienia”11. Tak rozumiana informacja, jako „różnica,
która czyni różnicę”, da się wyjaśnić dwuczęściowością pojęcia informacji. Z jednej
strony operacyjnie zamknięty system społeczny rejestruje różnicę w swoim otocze-
niu jako odchylenie od tego, co już znane, z drugiej natomiast (w konsekwencji
pierwszego) – na zasadzie integracji z tym, co dla dalszych operacji wymagane jest
jako stan systemu – następuje zmiana w strukturze samego systemu. Obie te ope-
racje zachodzą wewnątrz tych samych systemowych granic. Media masowe reali-
zują w społeczeństwie ową dualną strukturę reprodukcji i informacji. Preferując
informację, która przez publikację traci wartość zaskoczenia, ta ciągle przekształca-
na jest w „nie-informację”; poprzez ewolucję mediów masowych stale dochodzi do
specyficznie pojmowanej dezaktualizacji informacji. Można też przypuszczać, że
najistotniejszą cechą szczególną kodu „informacja – nie-informacja” jest jego
odniesienie do czasu. Informacje w mass mediach nie dają się powtórzyć; kiedy
tylko zmieniają się w wydarzenie, stają się nie-informacją. Wiadomość podawana
po raz drugi zachowuje wprawdzie swój sens, ale traci wartość informacji. Jako
faktyczny efekt cyrkularnej aktywności mediów polegającej na nieustannym wy-
twarzaniu i interpretowaniu irytacji (pobudzenia) przez aktualne powiązanie
z informacją powstają opisy świata, według których orientuje się nowoczesne
społeczeństwo. Media masowe podnoszą i „przechwytują” więc irytację, swoisty
niepokój społeczeństwa, i przez to kształtują zdolność do zdobywania informacji,
ciągłą otwartość na to, co aktualne.

Oczywiście wszystkie systemy socjalne wyodrębniają interesujące dla siebie
informacje i o tyle też są w stanie odróżniać albo próżnię „nie-informacji” (czyli
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informacje niezakodowane), albo informacje zakodowane inaczej. Ale tylko system
mediów masowych reflektuje tę dyferencję, by rozpoznać, jakie operacje należą do
systemu, a jakie do niego nie należą. Informacja w mediach i dla mediów jest zatem
wartością pozytywną, desygnowaną; to właśnie za jej pomocą system określa moż-
liwości własnego operowania.

W odniesieniu do żadnego z systemów społecznych, także mediów masowych,
nie da się mówić o „odbiciu rzeczywistości” w procesie obserwacji, lecz tylko i wy-
łącznie gwarantowaniu funkcji systemu w oparciu o komunikację, a zatem pew-
nym typie działania samoreferencyjnego. Co zaś tyczy się funkcji środków maso-
wego przekazu powiązanych w system, jest nią umożliwienie samoobserwacji
społeczeństwu. Media masowe torują więc innym systemom socjalnym drogę do
wzajemnej (samo-)obserwacji i dyrygują nią. Inaczej: manifestacje systemu me-
diów służą do interpersonalnej konstrukcji rzeczywistości „reszcie” społeczeństwa.

Jeśli media to narzędzia konstrukcji rzeczywistości, wyjaśnienia wymaga zna-
czenie, w jakim w dalszej części tekstu używane będzie pojęcie rzeczywistość. Klu-
czowe wydaje się tu rozróżnienie pomiędzy realnością z jednej a rzeczywistością
z drugiej strony. „‘Realność’ dotyczy niezależnego – od istnienia życia, od obszaru
psychicznego, od człowieka – świata fizykalnego, bez względu na to, czy jest on
ludzkiemu poznaniu dostępny, czy też nie12 [...] ‘Rzeczywistość’ obejmuje nato-
miast wszystkie formy subiektywnych i intersubiektywnych zjawisk ‘realności’.
‘Rzeczywistość’ oznacza zatem obszar kognitywny, konstruktywny i kolektywny
[...] konstrukty posiadają elementy, cechy i właściwości, które nie są [...] bezpo-
średnio sprowadzalne do istniejących i oddziałujących ofert realności. Konstrukty
te opierają się co prawda na realności, ta jednak nie jest bezpośrednio poznawalna
i nie musi być w tych konstruktach ani jednoznacznie reprezentowana, ani te kon-
strukty nie muszą się składać wyłącznie z elementów tak rozumianej i tak zapo-
średniczonej (oferowanej) realności”13. Realność (jeśli już) nigdy nie jest pozna-
walna wprost, choć hipotetycznie przysługuje jej cecha obiektywności. Dzieje się
tak, gdyż poszczególne systemy wytwarzają własną strukturę poznania, według
swoich indywidualnych potrzeb. Trudno zatem mówić o podobieństwie czy tożsa-
mości realności w stosunku do rzeczywistości poznającego: „W procesie postrzega-
nia nie możemy zajrzeć za owo postrzeganie i porównać to, co postrzegamy, z tym,
czego jeszcze nie postrzegamy, by móc ocenić obiektywność lub prawdziwość
(prawdę) tego, co postrzegamy”14.

Sięgając do konstruktywizmu jako orientacji metodologicznej, nie przyjmuje się
tu jego radykalnej wersji, wedle której za tym, co określono jako rzeczywistość, nic
nie istnieje. Operatywny konstruktywizm, w przeciwieństwie do jego radykalnej
wersji, nie wątpi w żadnym wypadku w istnienie otoczenia. W przeciwnym razie
nie miałoby sensu pojęcie granicy systemowej, które wymaga, by istniała także
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13 Ibidem.
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„druga strona”. Teza operatywnego konstruktywizmu nie prowadzi zatem do
„utraty świata” i nie kwestionuje istnienia „realności”. Ponadto rzeczywistość
bazuje na biologicznym systemie organizmów oraz społecznym systemie zacho-
wań i interakcji. Bez nich nie ma rzeczywistości, ale i rzeczywistości nie da się do
nich sprowadzić bez reszty. Uczestnicy komunikacji bezznakowego (budowanego
według reguł sensu) zapośredniczenia nie mają jednak do tego żadnego wglądu, bo
„[...] ani działania, ani działający nie są dani jako fakty empiryczne. Nie można
przecież zobaczyć ani usłyszeć granic (a tym samym jednostki) jakiegoś działania
czy działającego. W każdym przypadku chodzi o instytucjonalnie czy kulturowo
naładowane konstrukty”15.

Charakter znakowy rzeczywistości, a tym samym znaczenia, rozwijany jest na
poziomie bardziej kompleksowego systemu: systemu kultury. Kultura rozumiana
jest tutaj jako system znakowy (generowana przez i generująca znaki), który bazuje
na komunikacji jako modusie organizacyjnym, a tym samym obejmuje wszystkich
członków społeczeństwa. Jest systemem (w rozumieniu teorii systemów) otwar-
tym, dynamicznym i nieodwracalnym, mającym charakter funkcjonalny i relacjo-
nalny. Ponadto traktuje się ją tutaj jako system spajający i warunkujący „wymien-
ność” semantyzacji pomiędzy systemami. (Druga) rzeczywistość jest zatem
kulturą, ale nie w rozumieniu ogólnego, społecznego systemu otwartego, lecz
w znaczeniu manifestacji tego systemu, konkretnych realizacji znakowych16. Sys-
tem ogólny (kultury) nie jest bezpośrednio obserwowalny, jedyne, co można zaob-
serwować, to rezultaty jego funkcjonowania.

Przedmiotem zainteresowania staje się więc nie tyle realność, ile rzeczywistość,
z przysługującymi jej cechami, zwana też (dla odróżnienia od tej pojmowanej zdro-
worozsądkowo) drugą rzeczywistością17. Wyłaniająca się z manifestacji medial-
nych rzeczywistość, poprzez generowane i składające się na nie komponenty,
odsyła do mniemań, postaw, nastawień, jest dana w postaci różnych jej demonstra-
cji budowanych zgodnie ze specyficznym kodem systemu na poziomie społecznym
i przysługującym dyskursem na poziomie kulturowym. Nie sposób o niej mówić
jako o „rzeczywistości obiektywnej”, co najwyżej właściwych dla niej cechach
intersubiektywności i kolektywności. Zgodnie więc z ujęciem Luhmannowskim
bezpodstawne staje się też pytanie, jak media masowe wypaczają rzeczywistość
poprzez rodzaj i sposób jej przedstawiania. To wymagałoby pewnej obiektywnie
dostępnej, wolnej od konstrukcji, poznawalnej sfery, przywrócenia więc – według
Luhmanna – „starego kosmosu esencji”.18 Wszystkie operacyjnie zamknięte sys-
temy na płaszczyźnie własnych operacji muszą wytwarzać indywidualne indyka-
tory realności, z których nie mogą zrezygnować, bo nie dysponują one żadną inną
możliwością. Z podobnego stanowiska na konstrukcję rzeczywistości wynika
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istotna przesłanka epistemologiczna, że widzenie i rozpoznanie konstrukcji moż-
liwe jest o tyle, o ile jest to obserwacja drugiego stopnia porządku. Mówiąc inaczej,
musimy obserwować obserwowanie mediów. Obiektem obserwacji mediów są
własne obserwacje lub obserwacje innych obserwatorów, bo „konstruktywność
naszej rzeczywistości zauważamy dopiero wtedy, kiedy obserwujemy to, jak obser-
wujemy, działamy i komunikujemy. [...] W tym kontekście postrzeganie i poznawa-
nie [pierwszego stopnia – przyp. K.O.] nie dostarczają wiernych odzwierciedleń
środowiska [...], w żadnym wypadku jednak nie są one podejmowane w sposób
dowolny, gdyż w postrzeganiu, poznaniu i działaniu obserwujące systemy są
«włączone» w ich historię gatunku, jak również dotychczasowe doświadczenia,
wiedzę, komunikację, normy, konsensus itp. Konstruktywne różnicowania wytrzy-
mują próbę nie w bezpośrednim porównaniu ze środowiskiem [lecz w ten sposób –
przyp. K.O.], że system obserwujący kontroluje rekursywnie [to znaczy przez
obserwację swych obserwacji lub przez obserwację innych obserwatorów – przyp.
K.O.] swe założenia na temat rzeczywistości z uwagi na ich konsystentność, łączli-
wość i skuteczność”19. Wobec tego rzeczywistość jest tu rozumiana jako model rze-
czywistości i model dla rzeczywistości, obowiązujący w danym społeczeństwie.
Dopiero w takim świetle należy widzieć konstrukcję rzeczywistości realizowaną
w mass mediach i przez nie. Jeśli przyjrzeć się zagadnieniu z drugiej strony,
wyglądać to może tak, jak sformułował to Siegfried Schmidt: „Rzeczywistość
zatem w społeczeństwie ukształtowanym przez media masowe jest coraz częściej
tym, co konstruujemy jako rzeczywistość za pomocą mediów”20.

Mass media stanowią więc ofertę dla innych systemów komunikacyjnych, ini-
cjując ich konstrukcje rzeczywistości. Zarówno indywidualne, jak i socjalne kon-
strukcje rzeczywistości, społeczne przemiany i ciągła zmiana orientacji normatyw-
nych dokonują się głównie w ramach komunikacji opartych na mediach, przy czym
systemy medialne stają się coraz bardziej usieciowione i refleksyjne. Zarówno myś-
lenie konstruktywistyczne, jak i wersja teorii systemów socjalnych zaproponowana
przez Luhmanna – podobnie jak koncepcje postmodernistyczne – zwracają uwagę
na to, na co pozwala społeczeństwu refleksyjny system medialny. Wszystkie formy
masowej komunikacji medialnej łączy tworzenie warunków do dalszej komunika-
cji, warunków, które przy okazji „nie muszą być komunikowane”. Wytwarzana
w ten sposób pamięć dla społeczeństwa jako całości sprawia, że przy każdej kolej-
nej komunikacji można oczekiwać znajomości określonych założeń o realności, bez
specjalnego ich wprowadzania.

Ze względu na cechy systemu mediów masowych dla komunikacji medialnej
i tworzonej w nich rzeczywistości typowe są związki „kondensacji, konfirmacji,
generalizacji i schematyzacji”21, które nie występują w tym, o czym się komunikuje,
i leżą u podstaw obowiązującej w mediach selekcji. To, co zostaje przez media
zidentyfikowane, zamknięte jest równocześnie w schemacie lub połączone ze sche-
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matem już określonym: „Kondensaty sensów, tematy, obiekty powstają, by sfor-
mułować to w innym pojęciu, jako «wartości własne» systemu komunikacji
mediów masowych. Wytwarzane są one w rekursywnym związku operacji syste-
mowych i nie mogą liczyć na to, że otoczenie je potwierdzi”22.

Schematy medialne służące komunikatorom do zaznaczenia odniesień ich kon-
struktów do rzeczywistości to z jednej strony wzorce wiadomości (rozumiane tu
jako całościowe strategie), z drugiej – różne formy przekazu (warianty kształtowa-
nia)23. Da się je określić jako „programy tworzenia inwariantów, z których korzysta
się przy produkcji, pośredniczeniu, recepcji i opracowywaniu ofert medialnych”24.
Służą one społeczeństwu do regulacji tego, co obowiązuje w nim jako rzeczywiste
i nierzeczywiste. Schematy medialne można by potraktować jako odpowiednik
Luhmannowskiego „martwego punktu”25: obserwator postrzegając różnicuje, ale
nie może równocześnie zajrzeć poza to różnicowanie. Oferty medialne różnią się
między sobą dzięki całościowej strategii odniesień do rzeczywistości (modalność
referencyjna), jej tematycznemu zakresowi, w końcu dzięki kształtowaniu i pre-
zentacji oferty medialnej (jej estetyki i stylistyki)26.

Przyjmujący perspektywę konstruktywistyczną Georg Ruhrmann wylicza ele-
menty cechujące wiadomości odnoszące się do wydarzenia. Są to: rozwojowość
(wydarzenie zakończone warunkuje wiadomość lepszą z punktu widzenia mediów
jako obserwatorów); jednoznaczność (preferowane wydarzenia zwarte); nieco-
dzienność; wymowa (rozumiana jako ciężar gatunkowy wydarzenia); charakter
niespodzianki; społeczna „kariera” (wiadomości); relatywna wariancja tematu
(przewaga wiadomości heterogennych); odpowiedź na społeczne oczekiwania;
personalizacja; w końcu – negatywność wydarzenia (im bardziej negatywny wy-
dźwięk wiadomości, tym uchodzi ona za lepszą)27.

Luhmann również przytacza właściwości rzeczywistości konstruowanej przez
mass media; w jego typizacji przybierają one postać selektorów28. Wymienia je w
stosunku do wiadomości, przy czym wygłaszane przez media opinie również
muszą wykorzystywać owe selektory, tyle że niejako w sposób wtórny. Po pierwsze
informacja musi być nowa, zrywając z istniejącymi oczekiwaniami, a efekt zasko-
czenia wzmocniony nieciągłością. Jako nowość często rozumiane są także historie
o charakterze przejściowym, takie jak choćby reformy, afery, o których codziennie
można donieść coś nowego. Luhmann pisze też o seryjnej produkcji nowości;
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wówczas można by mówić o czymś takim, jak standaryzacja nowości i ich wzajem-
nym nadbudowywaniu się. Po wtóre media preferują konflikty. Zaletę konfliktów
da się wyjaśnić ich odniesieniem się do samowytworzonej w ten sposób niepewno-
ści, co z kolei rodzi napięcie i typowo medialną skłonność do spekulacji po stronie
rozumienia komunikacji. Wśród kolejnych selektorów wymieniono preferowane
przez media ilości (a także ich zestawianie), co może zwiększać „ciężar” informa-
cyjny na przykład wielkich liczb w stosunku do wydarzeń zawężonych miejscowo
bądź/i czasowo. W dalszej kolejności wagę informacji nadaje lokalne odniesienie,
tyle że im dystans większy, tym informacja w tym wypadku musi zostać kompenso-
wana przez nietypowość, dziwaczność wydarzenia. Szczególną uwagę mediów
przykuwają także przekroczenia obowiązujących norm, przy czym chodzi tutaj
przeważnie nie tyle o naruszenie prawa, ile przede wszystkim przekraczanie moral-
ności, a coraz częściej – politycznej poprawności. Przekraczanie norm przybiera
przeważnie formę jednostkowych przypadków, Luhmann wskazuje też, że normy
są wrażliwsze na odchylenia aniżeli fakty, których oczekiwanie reguluje rozróżnie-
nie prawdopodobne/nieprawdopodobne. Wybór przykładów przekraczania norm
do relacji następuje, gdy te dają się powiązać z ocenami moralnymi i umożliwiają
przypisanie komuś uznania, respektu lub lekceważenia. To pozwala mediom na
podtrzymywanie i reprodukcję dwustronnego kodu moralności, moralnej wrażli-
wości po stronie społeczeństwa. By moralność mogła się jednak odnawiać dzięki
mediom, potrzebne są do tego właśnie wystarczająco spektakularne przypadki.
I dalej – dla wyróżnienia przekraczania norm oraz wyrobienia sobie stanowiska po
stronie odbiorców media ograniczają się do działań i działających, natomiast próba
odsłonięcia kulisów zdarzenia, przypisania motywacji, spekulacja służą do „prze-
mieszczania” czyichś zasług i przewinień. Nawiązując swobodnie do Maksa We-
bera, Luhmann pisze, że działania konstytuowane są dopiero przez typizujące
rozumienie, nie są zaś dane jako empiryczne fakty. W ten sposób Luhmann wyja-
śnia funkcję mediów masowych jako kulturowo instytucjonalizujących działania;
da się to zrozumieć jako „przekopiowywanie” wzorców działania pomiędzy media-
mi a tym, co w praktyce codzienności prezentowane jest jako rzeczywistość, tym
samym zaś – oswajanie i odbudowywanie działania niecodziennego. W ten sposób
reprodukowane jest zainteresowanie osobami jako tymi, od których działań czy
decyzji „zależy” przyszłość; jak wyjaśnia to Luhmann, tą drogą osoby w mediach
stać się mogą symbolami nieuchwytnej przyszłości. Kolejnym selektorem jest
domaganie się aktualności, powodujące koncentrowanie się w komunikatach na
pojedynczych zdarzeniach. Równocześnie jednak żąda się rekursywności owych
pojedynczych zdarzeń, co z kolei w komunikatach późniejszych powoduje przypi-
sywanie wydarzeniom typowego znaczenia albo umieszczanie w takim kontekście
narracyjnym, którego kontynuacja jest możliwa. I kolejne: dzięki temu, że media
przeglądają się same w sobie „jak w lustrze”, także wyrażenie opinii może być trak-
towane i rozpowszechniane jak samo wydarzenie. Również komentarze mogą stać
się okazją do krytycznego opiniowania, a krytyka – do kolejnych wyrażanych w
mediach komentarzy. Tym sposobem media masowe mogą podnosić swoje indywi-
dualne uwrażliwienie i dopasowywać się do zmian w wyprodukowanej przez nie
same opinii publicznej. I na koniec: wszystkie wymienione tutaj selektory są
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wzmocnione i uzupełnione poprzez istnienie instytucji, które rozwijają w tymże
celu własne nawykowe rozwiązania w zakresie selekcji i dopasowywania informacji
do sposobu ich prezentacji, przy czym – ze względu na istotne ograniczenia czasowe
i przestrzenne (chodzi na przykład o dostępną przestrzeń w prasie) – kryteria te
nabierają charakteru bezrefleksyjnego; w innym wypadku zbyt obciążyłyby pracę.

Konstruktywista Siegfried Schmidt z kolei wskazuje na jeszcze jedną intere-
sującą kwestię dla wytworzenia „realności” konstrukcji mediów – zwrotność.
Według Schmidta jest ona odpowiedzią na możliwość sprawdzenia norm auten-
tyczności w mediach, problemem bowiem staje się, jak zapewnić wiarygodność
ofert informacyjnych, a także ustalić miarodajność dokonywanej selekcji, nie tracąc
przy tym możliwości kierowania opiniami. Zwrotność objawia się tym, że media
jako media reagują na swoje produkty – na przykład wytwarzaną i manifestowaną
wobec nich nieufność ze strony publiczności – ustanawiając w ten sposób nie tylko
otwartość, ale i „przedstawiając, że przedstawiają” oraz „przedstawiając, jak trzeba
się w nich przedstawiać, aby zostać przedstawionym”29. Następuje tu niejako
wytwarzanie i potwierdzanie publiczności w tym procesie samoodniesienia me-
diów, dzięki któremu media nie tyle stają się bardziej wiarygodne, ile sprawiają, że
ich wiarygodność staje się niemożliwa do zanegowania. „Kto chce dziś podważyć tę
wiarygodność, musi to uczynić w mediach, a tym samym potwierdza ich (mediów)
prawdziwość i niezawodność. [...] nie trzeba wierzyć mediom, ale nie można
zaprzeczyć, że mają one moc wiążącą”30.

Kryterium obiektywności w systemie mass mediów nie jest prawda, ale przy-
datność/użyteczność oraz wiarygodność. Obiektywność jest tutaj rozumiana jako
intersubiektywne porozumienie co do tego, jak rzeczywistość powinna być kon-
struowana przez dziennikarzy. Te kryteria z kolei redukują systemową komplekso-
wość. Media jako system regulują się poprzez stały przepływ komunikacji, a stabili-
zują dzięki typowi selekcji wiadomości, przy czym w kontroli selektywności media
pozostają autonomiczne. Sami dziennikarze natomiast rozumieją swoją rolę nie
tyle jako konstruowanie rzeczywistości, ile jej odwzorowywanie.

Systemizm ułatwia wgląd w „ontologię” mediów, precyzyjnie określając pole
systemowe komunikacji medialnej, bliska jej perspektywa konstruktywistyczna
warunkuje przede wszystkim epistemologię, nie da się jej wszak potraktować jako
definicyjną metateorię dla zespołu zagadnień media/mass media/komunikacja/
komunikacja medialna. Spójność pomiędzy tymi dwoma poziomami powinna
zapewnić koncepcja dyskursów. Odwołanie się do niej wynika z przesłanki, że
wszędzie tam, gdzie występują znaki, a tym samym znaczenia, generowane są dys-
kursy i oddziałują kształtowane przez nie obrazy świata. Manifestacje systemu
mediów (nie tylko w postaci tekstów) organizuje przede wszystkim porządek dys-
kursywny powstały na poziomie systemu kultury, społeczny daje tylko podstawę
do ich powstawania, upubliczniania oraz uprawomocniania31. Dyskurs jako jeden
z ważniejszych elementów kultury jest „systemowym repertuarem znaków, a do-
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kładniej – interpretantów oraz organizujących go reguł i norm”32. Na dyskursy
składają się więc zjawiska znakowe, które z jednej strony mają swą materialną
strukturę, z drugiej natomiast swoistą dla siebie składnię oraz określone reguły.
Dyskurs jest uwarunkowanym kulturowo sposobem, w jaki dana subkultura zabie-
ra głos w kulturze, zapewniając spójność w posługiwaniu się zastanym lub nowym
repertuarem konstruktów komunikacyjnych. „Wymieniane, dopasowywane, kon-
frontowane, negocjowane itp. podczas komunikacji konstrukty nie powstały prze-
cież w pustej przestrzeni, nie wzięły się z niczego, lecz konstruowane są już pod-
czas produkcji, przez zastosowanie filtrów danego dyskursu (i filtrów jego obrazu
świata) oraz w zależności od konstrukcji dokonywanych już dotychczas”33.

Dyskurs nie zależy od woli jednostek (ludzi), jego reprodukcja rządzi się
własnymi prawami; jego normatywności nie da się także wyprowadzić z norma-
tywności obowiązującego systemu językowego. Dyskursy da się potraktować jako
nieodzowne nawyki wypowiadania się. To zinstytucjonalizowane, a przez to ujed-
nolicone sposoby społecznego mówienia o tyle, o ile są one sprzężone z działania-
mi i w ten sposób zdolne do wytwarzania relacji władzy, wykształcone w różnych
dziedzinach praktycznego życia, tzn. gałęziach działania, powstałych w konsek-
wencji społecznego podziału owych działań i przez ten podział znormalizowane
oraz odpowiednio zinstytucjonalizowane. Instytucjonalizacja jest równocześnie
specjalizacją, stąd na przykład można mówić o dyskursie prawniczym, politycz-
nym, religijnym, politycznym dyskursie medialnym itp. Odwołując się do Foucaul-
ta, można powiedzieć, że dyskursy różnią się ukształtowaniem formacji (przed-
miotów, strategii, pojęć, modalności wypowiedzi), lecz posiadają elementy
wspólne składające się na interdyskurs (specyficzny dyskurs społeczeństwa jako
całości, pośredniczący i integrujący poszczególne dyskursy w obrębie kultury jed-
nostkowej i stanowiący o ich kulturowej spójności).

Ze względu na cechującą systemy społeczne strukturalną otwartość media
masowe czerpią tematy z innych układów socjalnych, łącząc je ze swoim specyficz-
nym kodem. To, że pomimo operatywnego zamknięcia, nie „odrywają się od”, nie
„wypadają” ze społeczeństwa, zabezpieczane jest właśnie przez nieodzowne dla
komunikacji tematy; w ten sposób ciągle podtrzymywana oraz reprodukowana jest
komunikacyjna otwartość. Społeczeństwo wytwarza „problemy”, które wymagają
„rozwiązań”, te z kolei rodzą kolejne „problemy” do „rozwiązania”. W daleko
idącym uproszczeniu tym właśnie sposobem tematy są wciąż odtwarzane, a media
mogą po nie sięgać i „rozwiązując problemy” – wszak jest to możliwe tylko na
poziomie funkcyjnych systemów społecznych, nie zaś społeczeństwa rozumianego
jako całość – transformować je. Ich obserwacje nadają znaczenie stanom rzeczy,
ponieważ rozpowszechniane są wraz z roszczeniem do uwagi i rozumienia. Ale
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tworzenie konstruktów w interdyskursie, doprecyzowanie i przekształcanie przez
zróżnicowane dyskursy podsystemów społecznych, „przechwytywanie” ich oraz
specyficzne dla danego medium „łamanie”, a następnie ich udział w tej wzbogaco-
nej postaci komunikacji interdyskursowej przebiega wciąż równocześnie, ma cha-
rakter usieciowiony i jest sprzężone zwrotnie. Jakikolwiek temat to rzecz jasna nie
wytwór własny systemu mass mediów. Jest on przez nie tylko podejmowany, póź-
niej jednak w pewien sposób opracowywany i poddawany karierze tematycznej,
której nie można wyjaśnić poprzez czyjeś działania czy wypowiedzi albo komuni-
kację choćby pomiędzy politykami a ich elektoratem czy artystami a ich fanami. Jak
wyjaśnił to Luhmann, „tematyzacja działań i osób przejmuje szczególną funkcję
maskowania granic systemowych i tym samym różnic w sposobach operowania
różnych systemów34.

Ulegając bezkrytycznie przeszczepianym na nasz grunt, modnym koncepcjom
mediów z jednej strony, z zaangażowaniem wieszcząc nowy wspaniały świat
nowych mediów i skupiając się przede wszystkim na ich technicznych możliwo-
ściach, bardzo łatwo zgubić konieczny w nauce paradygmatyczny rygor. Tych kilka
zasygnalizowanych założeń konstruktywistyczno-systemowych narzuca dyscy-
plinę badaczowi, coraz sprawniej da się operacjonalizować na gruncie wielu dyscy-
plin, w końcu stanowią dobry fundament do badań empirycznych, a wówczas
możliwość wyrządzania szkody nauce wydaje się niewielka. Bez względu na roz-
miar ekspansji mediów i ich ewolucję media wciąż przecież oferują możliwe do
przebadania komunikaty, na które składają się konstrukty o kognitywnym, inter-
subiektywnym, kulturowym charakterze. Każde badanie zawartości mediów musi
uwzględniać z jednej strony specyfikę obserwowania mediów jako systemu spo-
łecznego, ich funkcjonalne różnicowanie i selektory rzeczywistości, które dałoby
się nazwać jakościami typowo medialnymi, z drugiej natomiast dyskursywną pozy-
cję, z której się do nas „mówi” i która jest drugą najważniejszą zmienną kształtu-
jącą rzeczywistość wyłaniającą się z mediów. W perspektywie zarysowanej teorii,
dzięki której możliwe staje się steoretyzowanie fenomenu mediów oraz konstruk-
tywizmu jako propozycji poznawczej, problemem jest bowiem nie to, o czym się
komunikuje, lecz to, jak komunikowanie to przejawia się, jakie zastosowane strate-
gie generują tak, a nie inaczej przebiegające komunikacje, jakie konkretnie mecha-
nizmy służą selekcji określonych symboli – spośród wszystkich możliwych do
pomyślenia kompleksowych znaków i ich kombinacji, które ludzie mogą tworzyć –
i organizują je na pewne sposoby, w przeciwieństwie do ogromnej liczby innych
możliwości, a w dalszej perspektywie jak te funkcjonalizują się w obrębie większej
grupy komunikatów.
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Eugeniusz Wilk

Między genealogią a genologią.
Tropy Foucaultowskie w refleksji
nad gatunkami medialnymi

Tzvetan Todorov rozpoczął swój znany esej O pochodzeniu gatunków zdaniem:
„Zajmowanie się dziś jeszcze gatunkami literackimi może wydać się stratą czasu
lub wręcz anachronizmem”1. Czy podobną wątpliwość można dzisiaj formułować
wobec refleksji medioznawczej? Czy zajmowanie się gatunkami medialnymi ma
dziś sens? Przez długie lata refleksję genologiczną wyznaczała przede wszystkim
tradycja badań literaturoznawczych; gatunek traktowano tutaj przeważnie jako
zespół norm i konwencji wewnątrztekstowych2. Już jednak w przywołanym arty-
kule Todorov przekracza granicę tekstu i wprowadza pojęcie instytucji oraz ideologii
jako nieodzownych punktów odniesienia pozwalających pełniej ujmować proble-
matykę genologiczną. Po pierwsze: „za pośrednictwem instytucjonalizacji gatunki
funkcjonują społecznie”3. Po drugie: „istnienie pewnych gatunków w jakimś społe-
czeństwie i ich brak w innym są symptomatyczne dla danej ideologii”4. A zatem
rozpatrywane jest nie tylko funkcjonowanie gatunków literackich w określonych
obiegach literackich, ale uwzględniane zostają ich szersze konteksty kulturowe,
społeczne i ideologiczne. Dominującym kierunkiem staje się na gruncie literaturo-
znawstwa kulturowa teoria gatunku literackiego5. Podobną tendencję obserwu-
jemy na gruncie filmoznawstwa6, gdzie wyraźnie widać odchodzenie od estetycznej
i tekstualnej tylko perspektywy na rzecz ujęcia kulturowego. Symptomatyczne jest
tutaj stanowisko Stephena Neala, który w swej klasycznej już pracy twierdził, że
gatunki filmowe nie mogą być postrzegane tylko jako formy tekstualnej kodyfika-
cji, lecz należy je określać raczej jako systemy orientacji, oczekiwań i konwencji,

1 T. Todorov, O pochodzeniu gatunków, tłum. A. Labuda, [w:] K. Bartoszyński, M. Głowiński,
H. Markiewicz (red.), Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackie-
go”, t. II, Wrocław 1988, s. 206.

2 Zob. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970.
3 T. Todorov, O pochodzeniu..., op. cit., s. 212.
4 Ibidem.
5 Zob. R. Sendyka: W stronę kulturowej teorii gatunku, [w:] M.P. Markowski, R. Nycz (red.),

Kulturowa teoria literatury, Kraków 2006.
6 Zob. Gatunek, [w:] A. Helman (red.), Słownik pojęć filmowych, t. 10, Kraków 1998, s. 43–91.



które krążą między przemysłem, tekstami i widzami7. Ten punkt widzenia przej-
mują w dużym stopniu teoretycy telewizji. John Fiske – najbardziej „wpływowy”
autor ostatnich dziesięcioleci wśród badaczy telewizji – twierdzi, że gatunek tele-
wizyjny jest w gruncie rzeczy praktyką kulturową, dzięki której wprowadzany jest
pewien ład w obszarze tekstów i znaczeń będących w obiegu w naszym kręgu kul-
turowym – przy czym decydująca jest perspektywa producentów oraz widowni.
Podobne stanowisko zajmuje Jane Feuer. Jej propozycje są bardzo dobrze znane
badaczom telewizji. Przypomnijmy zatem w możliwie największym skrócie, że
autorka proponuje, by badać gatunki telewizyjne z trzech perspektyw: estetycznej,
rytualnej oraz ideologicznej8. Badania estetyczne ograniczone są do perspektywy
wewnątrztekstowej i dotyczą systemów konwencji obecnych w przekazach telewi-
zyjnych, które traktowane są w gruncie rzeczy jako idiolekty. Badania rytualne z ko-
lei „ujmują gatunek jako wymianę pomiędzy przemysłem a publicznością, poprzez
którą wyraża się kultura9. To najistotniejsza chyba konstatacja Feuer wyrażona
w sposób wprawdzie bardzo lapidarny dotyka jednak kwestii podstawowej: udzia-
łu publiczności, jej systemów oczekiwań w kształtowaniu gatunków telewizyjnych.
Swoiste sprzężenie zwrotne istniejące między przemysłem, instytucją a publiczno-
ścią jest postrzegane jako kluczowy mechanizm leżący u podstaw funkcjonowania
kultury popularnej. Warto odnotować tutaj opinię Wiesława Godzica, który pisze,
że „badanie gatunków telewizyjnych to w istocie badanie kultury i tworzącego ją
społeczeństwa”10. No i wreszcie trzecia perspektywa: badań ideologicznych. „Na
poziomie tekstualnym – twierdzi Feuer – gatunki reprodukują dominującą ideolo-
gię systemu kapitalistycznego”11. Ta lakoniczna uwaga wskazuje oczywiście na bar-
dzo szerokie pole badań medioznawczych. Aspekt ideologiczny ma – jak pokazują
to chociażby liczne studia brytyjskich kulturoznawców – istotne znaczenie dla
identyfikacji gatunkowej przekazów telewizyjnych.

Wszakże nie perspektywa badań ideologicznych – rozwijanych przecież od kilku
dziesięcioleci w obszarze kultury popularnej (w tym w medioznawstwie i filmo-
znawstwie) – wydaje się obecnie najbardziej obiecująca. Taką perspektywę wyzna-
czają coraz wyraźniej koncepcje zaliczane do tzw. krytycznej analizy dyskursu12.
Prace powstające w tym kręgu w znaczącym stopniu pozostają w polu inspiracji
i oddziaływania Foucaultowskiej koncepcji dyskursu. W swoim podejściu archeolo-
gicznym Foucault koncentruje się przede wszystkim – jak wiadomo – na relacjach
między systemem reguł formacyjnych, praktykami dyskursywnymi i strukturami
dyskursywnymi. To jest droga, którą podążają medioznawcy tworzący podstawy kry-
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7 S. Neal, Genre, London 1980.
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9 Ibidem, s. 137.
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11 J. Feuer, Badania..., op. cit., s. 138.
12 Zob. E. Wilk, Krytyczna analiza dyskursu – konteksty, [w:] R.W. Kluszczyński, A. Zeidler-Ja-
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tycznej analizy dyskursu medialnego. Okazuje się, że ta właśnie perspektywa może
być również efektywnym sposobem badań nad gatunkami medialnymi. Takie podej-
ście deklaruje m.in. Jason Mittell, twierdząc, że jest rzeczą sensowną i „użyteczną, by
traktować gatunki jako praktyki dyskursywne”13. Autor wskazuje równocześnie na
perspektywę Foucaultowską jako na najbardziej inspirującą i przydatną przy rozwi-
janiu problematyki genologicznej. Aby badać dyskursy gatunkowe – twierdzi Mit-
tell – powinniśmy raczej koncentrować się na praktykach gatunkowych, które prze-
cież zawsze są osadzone w określonych kontekstach kulturowych i, co ważne,
dookreślają i kształtują same teksty. Ten punkt widzenia – jeśli mówimy tutaj o in-
spiracjach Foucaultowskich – jest wyraźnym nawiązaniem do Archeologii wiedzy, do
sformułowanej tam koncepcji dyskursu, w której chodzi przede wszystkim o dookre-
ślenie relacji między regułami formacyjnymi, praktykami dyskursywnymi i struktu-
rami dyskursywnymi. Jednak Mittell nie poprzestaje tylko na tej perspektywie.
Nawiązuje też do „genealogicznego” podejścia, które Foucault wypracował, jak wia-
domo, pod wyraźnym wpływem koncepcji Nietzscheańskich. „Władza i wiedza –
pisze Foucault w Historii seksualności – dochodzą do swego określenia w dyskursie”14.
To fundamentalne stwierdzenie leżące u podstaw myślenia Foucaulta o procesach
społecznych i historycznych. Domaga się jednak uwzględnienia tego, co autor Histo-
rii seksualności napisał nieco dalej: „Założyć należy istnienie złożonej i niestabilnej
gry, w której dyskurs stanowić może zarazem instrument i skutek władzy, lecz także
przeszkodę, zawadę, punkt oporu i zapowiedź opozycyjnej strategii”15. Czy zaska-
kująca zbieżność z koncepcją preferowanej lektury tekstów telewizyjnych Stuarta
Halla (i trzema strategiami odbioru: dominującą, negocjującą i opozycyjną)16 jest
kwestią li tylko przypadku? To nie jedyna zbieżność i zarazem potwierdzenie istnie-
nia „fundamentów Foucaultowskich” we współczesnym medioznawstwie i genolo-
gii medioznawczej. Wspominany wcześniej Jason Mittell wyraźnie podkreśla, że
praktyki gatunkowe (inaczej mówiąc, aktualizowanie się wzorców gatunkowych)
muszą być lokowane w szerszym polu kontekstów kulturowych i relacji władzy.
A zatem nieodzowne staje się – zdaniem autora – „badanie gatunków jako wiązek
procesów dyskursywnych, które przebiegają przez teksty, publiczności i przemysł
dzięki specyficznym praktykom kulturowym”17. Idźmy tropem Foucaulta. W prze-
strzeni, w której „spodziewamy się odnaleźć źródło dyskursów, zasadę ich pęcznie-
nia i ich ciągłości – pisze autor Porządku dyskursu – trzeba raczej rozpoznać grę nega-
tywną cięcia i rozrzedzania dyskursu”18. To bardzo znamienne i ważne stwierdzenie.
Pozostaje jednak pytanie o warunki, w których staje się ono szczególnie uprawnione.
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Zatrzymajmy się przy sformułowaniu Foucaulta: „gra negatywna cięcia” – to dobry
punkt wyjścia do przemyślenia, jak w istocie przebiegają zmiany zachowań komuni-
kacyjno-językowych w obrębie telewizji. Praktyki dyskursywne, które tutaj możemy
obserwować, odnoszą się do zróżnicowanych gatunkowo przekazów telewizyjnych
i charakteryzują się bez wątpienia bogatym repertuarem zastosowanych sposobów
komunikacyjnych. Kształtowane są one w istotnym stopniu przez odniesienie do
publiczności, instytucji medialnych, przemysłu i sfery technologii. Jesteśmy na polu
wyjątkowo złożonych zależności. Jeden z czołowych przedstawicieli krytycznej ana-
lizy dyskursu medialnego Norman Fairclough twierdzi19, że istnieją ścisłe związki
między instytucjami i praktykami dyskursywnymi, a różne instytucje zmierzają do
tego, by uczestniczyć we wspólnych praktykach dyskursywnych. Z kolei poszcze-
gólne praktyki dyskursywne mogą oddziaływać na wiele różnych instytucji. Warto
też w tym miejscu przypomnieć stanowisko Andrew Tudora, który pisał: „Na-
dawcy, publiczność i media pozostają w stosunkach wzajemnych w strukturze
społecznej i kategoriach kulturowych – tworzą instytucje. Rozumienie tej instytu-
cji wymaga zrozumienia tych relacji”20. W podobny sposób ujmują te kwestie Nel-
son Phillips, Thomas B. Lawrence i Cynthia Hardy21, którzy (podobnie jak Fairc-
lough) widzą ścisły związek między tekstami, dyskursami i instytucjami, jednak
stoją na stanowisku, że teksty stają się dyskursami przede wszystkim dzięki
kształtującej funkcji gatunków, które w ten sposób stają się ważnym narzędziem
praktyk dyskursywnych. Z kolei dyskursy, dla wspomnianych autorów, są kategorią
bezpośrednio mającą wpływ na powstawanie instytucji. Innymi słowy, instytucje
traktowane są jako efekt takiego funkcjonowania tekstów w przestrzeni społecz-
nej, w którym na plan pierwszy wysuwają się standaryzujące matryce gatunkowe.
Gatunki zatem to specyficzny rodzaj praktyk dyskursywnych odwołujący się do
obecnych w tej przestrzeni norm i kategorii społecznych (w znaczeniu, jakie tym
terminom nadali Berger i Luckmann). Rozumowanie Phillipsa, Lawrence’a i Hardy
jest o tyle istotne, że pokazuje miejsce matryc gatunkowych w działaniu złożonych
praktyk społecznych i kulturowych, które ostatecznie zmierzają do powstawania
instytucji. Wspomniani autorzy nazywają te procesy instytucjonalizacją.

Relacje między polem dyskursu i instytucji nieuchronnie kierują nas zatem
znów w stronę Foucaulta. Chodzi o to pole, które autor nazywa „społecznym przy-
swajaniem dyskursów”22. Czynnik instytucjonalny i podporządkowany mu czynnik
technologiczny sprawiają, że zasada koherencji znaczeń i zasada ciągłości zostają w
dużej mierze podważone, by dać widzom możliwość „negatywnej gry cięcia i roz-
rzedzania dyskursu”23. W ten sposób dyskursy stają się wobec siebie nieciągłymi
praktykami. A zatem widzowie, odbiorcy przekazów medialnych, nie zmierzają do
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odkrywania sedna („jądra”) dyskursu. Raczej zdani są na konfrontowanie się
z „przypadkową serią jego znaczeń”24 ujawniających może nie tyle określony rodzaj
regularności, ile wyznaczających jego granice. Jeśli konsekwentnie podążymy dalej
tym tropem i spróbujemy przybliżyć kategorie Foucaulta do sfery medialnej, to
okaże się, że mamy kolejną możliwość oglądu dyskursu medialnego, u którego
podstaw leżą25: zdarzenie (rozumiane jako przeciwieństwo tworzenia), seria (poj-
mowana jako zaprzeczenie jedności), regularność (będąca negacją oryginalności)
oraz potencjalności znaczeń. Powyższe punkty graniczne pozwalają definiować –
w polu oddziaływania instytucji i technologii – gatunkowe praktyki dyskursywne.
Cztery fundamenty (według Foucaulta) europejskiej myśli i tradycji (odkrywane
i opisywane w ramach intensywnie uprawianej historii idei), czyli: znaczenie, orygi-
nalność, jedność, kreacja zostają dramatycznie porzucone na rzecz nowych wyznacz-
ników kształtujących również medialne praktyki dyskursywne: a więc seryjność,
regularność, doraźną znaczeniowość i swoistą potencjalność znaczeniową aktuali-
zującą się w poszczególnych praktykach. Dyskursy medialne podlegają jako swo-
iste „produkty” przemysłu medialnego i instytucji medialnych seryjności, która
jest gwarantem efektywności ekonomicznej, finansowej. Regularność jest z kolei tą
prawidłowością, którą Lilie Chouliaraki określa jako „schemat znaczeniowy” (ang.
regime of meaning). „Termin ten – pisze wspomniana autorka – oznacza zamknięte
pole możliwych związków znaczeniowych wykazujących pewną regularność pod
względem wzajemnego łączenia się i powtarzania oraz, w konsekwencji, pod
względem form wiedzy i tożsamości, które związki te wytwarzają w swoim me-
dium”26 [podkr.: E.W.]. Tak rozumiany „schemat znaczeniowy” jest dla autorki
równoznaczny z pojęciem gatunku (genre’u) medialnego. To podejście wydaje się
bardzo obiecujące. Odsłania istotne (chociaż, jak widzimy, nie jedyne) cechy tych
praktyk dyskursywnych, które dają się ująć w ramy gatunkowe i charakteryzują
przede wszystkim używane formuły syntaktyczne. Równocześnie jednak cechy te
są istotne dla wymiaru pragmatycznego, dla sfery odbioru, gdyż – jak słusznie
zauważa Chouliaraki – mają one bezpośredni wpływ na „formy wiedzy i tożsamo-
ści” właściwe dla danego medium. To ważna kwestia. Dotyczy bowiem zasad
leżących u podstaw kompetencji (w tym przypadku audiowizualnej) regulującej
przecież także normy genologiczne oraz tego, co szerzej można określić jako ideolo-
giczną matrycę gatunkową i co w gruncie rzeczy jest mechanizmem oddziaływania
społecznego i kulturowego mediów audiowizualnych.

Doraźna zdarzeniowość to cecha immanentnie związana właśnie z mediami
decydująca w istotnym stopniu o tym, czym kierują się instytucje medialne przy
selekcji faktów rejestrowanych i komentowanych w poszczególnych programach
i serwisach. Swoista „kultura newsów”27 pozostaje w ścisłym związku z proliferacją
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tekstów i praktyk dyskursywnych w mediach. Doraźna zdarzeniowość pozostaje
jednym z kluczowych wyznaczników genologicznych. I wreszcie potencjalność
znaczeniowa oznacza radykalne otwarcie dyskursu medialnego na aktywność od-
biorcy/widza. Prace z kręgu brytyjskich studiów kulturowych reprezentowane
przede wszystkim przez teksty Raymonda Williamsa, Davida Morleya i Stuarta
Halla uświadamiają nam, że pola znaczeń, które wypełnione są przez odbiorców,
nie ograniczają się jednie do Ingardenowskich „miejsc niedookreślenia”, do uzu-
pełniania pewnych pól w sztywno konstruowanych schematach syntaktyczno-se-
mantycznych, gdyż aktywność i kreatywność odbiorców jest rodzajem przetwarza-
nia („prze-pisywania tekstu” – jak określiłby to Roland Barthes) od podstaw
zasadniczych porządków semantycznych tekstu audiowizualnego. Strategie: nego-
cjująca, a nade wszystko opozycyjna – są tutaj przekonywającym argumentem za
takim właśnie podejściem. Autorzy brytyjscy wskazują – jak wiadomo – zwłaszcza
na społeczne i kulturowe racje jako na czynniki w decydującym stopniu mające
wpływ na postawy odbioru widzów telewizyjnych – w tym sensie uwzględniają
instytucjonalne uwarunkowania komunikacji medialnej. W mniejszym natomiast
stopniu brali oni pod uwagę determinanty technologiczne tej komunikacji. Wyjąt-
kiem był Raymond Williams, który zwracał uwagę na ścisły związek i złożone rela-
cje między technologią telewizji a zróżnicowanymi formami aktywności kulturo-
wej i społecznej28. Jeśli na polu praktyk dyskursywnych poszukujemy odpowiedzi
na pytanie, czym jest gatunek medialny, to kwestie technologiczne z pewnością
muszą zostać uwzględnione w większym stopniu. Obiecujące pod tym względem
wydają się propozycje badawcze Iana Hutchby’ego, autora, który z pewnością
w sposób konsekwentny podejmuje problematykę technologicznych uwarunko-
wań komunikacji medialnej i wyraźnie podkreśla istotną obecność „śladów techno-
logicznych” w znaczeniotwórczych aktach praktyk dyskursywnych. Dotyczy to
przede wszystkim komunikacji werbalnej, która odbywa się dzięki interfejsom
technologicznym. Autor opisuje tę komunikację, odwołując się do idei „stechnolo-
gizowanych interakcji” [ang. technologized interactions]. Chodzi tutaj o podstawowy
problem: na ile praktyki dyskursywne są konfigurowane przez komunikacyjne i in-
terakcyjne technologie. W swych pracach, a szczególnie w książce Conversation and
Technology. From the Telephone to the Internet29 Hutchby klarownie ujawnia wpływ
interfejsów na kształt zmediatyzowanych przekazów werbalnych. Ten sposób po-
dejścia podziela zresztą sam Norman Fairclough, który podkreśla, że procesy, które
on z kolei nazywa technologizacją dyskursu [ang. technologisation of discourse], pozo-
stają w centralnym polu oddziaływania sił współtworzących formy dyskursów i in-
stytucji. Technologizacja dyskursu – pisze Fairclough – „konstytuuje potężne siły
mające wpływ na standaryzację i normalizację praktyk dyskursywnych”30. Tropy,
które odkrywamy dzięki Foucaultowi, okazują się ciągle inspirujące. Dotyczy to
również pytań o gatunki medialne.
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29 I. Hutchby, Conversation and Technology. From the Telephone to the Internet, Cambridge 2001.
30 N. Fairclough, Technologisation of Discourse, [w:] C.R. Caldas-Coulthard, M. Coulthard

(red.), Texts and Practices. Readings in Critical Discourse Analysis, London–New York 1996, s. 74.



Marcin Składanek

Cyfrowy compositing.
Kultura audiowizualna jako kultura designu

Dynamika rozwoju oraz zakres zastosowania technologii cyfrowych w proce-
sach komunikacyjnych sukcesywnie potwierdzają prawomocność takich strategii
definiowania nowych mediów, które wychodzą z założenia, iż nowe media to nie
jedynie zbiór określonych narzędzi oraz praktyk komunikacyjnych (np. media in-
teraktywne, gry komputerowe), ale przede wszystkim nowy etap rozwoju techno-
logii medialnych w ogóle. Taka perspektywa, rozwinięta szczegółowo przez Lva
Manovicha w Języku nowych mediów1, prowadzi w naturalny sposób do uznania za
niezbędne badań, które szczegółowo analizują transfer od mediów analogowych do
mediów cyfrowych, a tym samym pokazują sposoby, w jakie technologie cyfrowe
przeobrażają obecne praktyki komunikacyjne i strategie estetyczne oraz jak ze zde-
rzenia „nowych” i „starych” praktyk powstają nieznane dotychczas obszary komu-
nikacji i nowego rodzaju reprezentacje medialne. Warto w tym miejscu podkreślić
szczególne znaczenie analiz „niskiego poziomu” – tzn. takich, które za punkt wyjś-
cia przyjmują zmianę na poziomie narzędzi produkcji medialnej, przekładającą się
w kolejnych krokach na zmianę strategii formalnych oraz praktyk komunikacyj-
nych. Wydaje się, że właśnie na tym poziomie dokonała się zmiana o charakterze
rewolucyjnym. O ile bowiem na poziomie dystrybucji oraz procedur odbiorczych
nadal mamy do czynienia z mediami analogowymi (druk, kino, telewizja), to jed-
nocześnie trudno dzisiaj znaleźć obszar produkcji medialnej, w którym by się nie
posługiwano reprezentacjami cyfrowymi oraz komputerowymi narzędziami ich
przetwarzania.

W tekście tym staram się sprostać wyżej postulowanym wymaganiom. Wycho-
dząc od analizy logiki cyfrowego compositingu2 próbuję następnie wskazać istotne
implikacje tego procesu dla kształtu oraz strategii konceptualizacji współczesnej –
w dużej mierze już cyfrowej – kultury audiowizualnej. Stawiam tezę, iż istotne
przesunięcia na poziomie praktyki tworzenia komunikatów medialnych, w dużej

1 L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypriański, Warszawa 2006.
2 Pojęcie compositing w polskim piśmiennictwie używane jest bądź to w wersji oryginalnej,

bądź tłumaczone jest jako „kompozytowanie”. Ponieważ dotychczasowe próby translacji
pojęcia nie wydają mi się adekwatne, pozostawiam je, zgodnie z powszechną praktyką,
w wersji oryginalnej.



mierze będące pochodną powszechnego użycia technologii cyfrowych, skłaniają
do spojrzenia na obecną kulturę audiowizualną z perspektywy kultury designu.
Chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jest moim celem redefiniowanie
pojęcia „kultury audiowizualnej”, a tym bardziej poddawanie krytyce procedur
badawczych, jakie powoływane są dla analizy tego fenomenu. Jestem głęboko prze-
konany, iż najlepszą strategią definiowania zjawisk o tak wielkiej złożoności jest
strategia stałego rekonstruowania siatki krzyżujących i nakładających się na siebie
pojęć (Wittgensteinowska zasada podobieństwa rodzinnego pojęć). Nie idzie więc
o zastępowanie jednych kategorii czy dyskursów innymi, ale o uzupełnianie per-
spektywy opisu kultury nowych mediów. Pojęcia konstruowane w tym celu, takie
jak na przykład „cyberkultura”, „kultura partycypacji/interakcji”, „społeczeństwo
sieciowe” czy „kultura konwergencji”, wspólnie, a nie we wzajemnej izolacji bu-
dują obraz wielowarstwowych zależności, procesów, strategii, wartości współczes-
nej kultury. Dlatego też jeśli w tytule tego tekstu używam sformułowania „kultura
audiowizualna jako kultura designu”, to moją intencją jest argumentacja na rzecz
włączenia kultury designu w pole badań kultury audiowizualnej. Wydaje się bo-
wiem, że w obliczu rozwoju technologii cyfrowych oraz kulturowej wagi tzw. prze-
mysłu kreatywnego, perspektywa projektowania użytkowego staje się niezwykle
istotnym kontekstem analiz współczesności. Staje się kontekstem – warto tu
zaznaczyć – sukcesywnie marginalizowanym na gruncie badań kultury audiowizu-
alnej, czego przyczyn należy upatrywać zapewne z jednej strony w ufundowaniu
tych badań w estetyce dzieła sztuki, przede wszystkim tradycji semiotyczno-struk-
turalnej oraz teorii krytycznej, a z drugiej strony – w rozproszeniu i „niedoj-
rzałości” studiów nad designem, które dopiero dzisiaj uzyskują wyrazistość.

Cyfrowy compositing

Pojęcie cyfrowego compositingu z reguły pojmuje się w dwojaki sposób. W ogól-
nym rozumieniu oznacza ono proces integracji przynajmniej dwóch reprezentacji
wizualnych pochodzących z różnych źródeł w jeden spójny obraz, jedną przestrzeń,
środowisko 3D czy jedno ujęcie. Obiektami procesu compositingu mogą być wszel-
kie dostępne człowiekowi reprezentacje medialne – zarówno wizualne, jak i audial-
ne, statyczne oraz temporalne, przestrzenne (2 lub 3D) oraz pozbawione wymiaru
przestrzennego, generowane przez komputer (grafika i animacja komputerowa)
oraz rejestrowane (fotografia, film, wideo). Natomiast w węższym rozumieniu,
które w środowisku projektantów jest powszechniej stosowane, cyfrowy composi-
ting jest definiowany jako ściśle określony etap procesu produkcji w animacji kom-
puterowej lub postprodukcji w filmie aktorskim wzbogaconym o cyfrowe efekty
specjalne (DVFx). W ramach tego etapu uzyskany wcześniej materiał kompono-
wany jest zarówno w wymiarze przestrzennym – określenie pozycji obiektu w
kadrze, jak i temporalnym – czas i rodzaj ekspozycji obiektów, pozycja i ruch wirtu-
alnej kamery. Popularne aplikacje do cyfrowego compositingu, takie jak Apple Shake
czy Eyeone Fusion, oferują ponadto szereg narzędzi korekty obrazów – na przykład
poprzez procedury rotoskopii (wymazywanie zbędnych elementów) czy transfor-
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macji i skalowania (uzyskanie dokładnie spasowanego, spójnego materiału). Com-
positing w węższym rozumieniu jest więc etapem następujących po sobie kolejno
procesów: modelowania i animacji postaci, przedmiotów, zjawisk fizycznych; ren-
deringu modeli i scen (tzn. zdefiniowania źródeł i parametrów światła, tekstur,
cieni); procesów, w których tworzone są dwuwymiarowe ilustracje tła (doma-
lówki). Z kolei etapami następującymi po compositingu są przeważnie finalny retusz
i korekcja kolorów, montaż, dogranie ścieżki dźwiękowej.

Cyfrowy compositing pojmowany jak wyżej, czyli jako jeden z etapów procesu
tworzenia komunikatów medialnych, jest jedynie uszczegółowieniem – ze względu
na potrzeby niezwykle złożonych projektów jak współczesne produkcje kinowe –
procedur nieodłącznie towarzyszących tworzeniu wszelkich cyfrowych reprezenta-
cji. Większość autorów podejmujących zagadnienie compositingu cyfrowego zgodnie
podkreśla, iż jego ogólna logika – tzn. kompozycja obiektów w środowisku pro-
gramu graficznego w oparciu o zespół określonych narzędzi manipulacji – jest po
prostu logiką grafiki i animacji komputerowej w ogóle3. Compositing jest zatem pro-
cedurą charakterystyczną dla technologii nowych mediów (resp. mediów cyfro-
wych), ponieważ może być implementowana w każdej aplikacji graficznej. Adobe
Photoshop – program powszechnie wykorzystywany do pracy z grafiką bitmapową,
statyczną i dwuwymiarową – może znacznie różnić się na poziomie oferowanych
funkcjonalności od programów do tworzenia grafiki i animacji trójwymiarowej
(np. 3D StudioMax, Maya, Cinema 4D), które z kolei oferują inne narzędzia niż
programy do animacji 2D (np. Adobe Flash). Jednocześnie wszystkie wymienione
tu programy ufundowane są na wspólnej logice działania, jaką jest logika cyfro-
wego compositingu.

Do jakich zatem aspektów sprowadza się wspomniana logika compositingu?
Ograniczę się tutaj jedynie do trzech kluczowych i wzajemnie się dopełniających
zasad: obiektowości, manipulacji na obiektach oraz pracy w zintegrowanym środo-
wisku graficznym.

a) Obiektowość. Logika pracy na obiektach oznacza, iż dany projekt kompono-
wany jest z niezależnych modułów, które mogą tworzyć układy wielopoziomowe.
Każdy układ złożony jest więc sumą pozostających w określonych relacjach i hie-
rarchicznie ustrukturowanych komponentów, które można swobodnie prze-
kształcać bądź to osobno, bądź w zbiorach. Pojęcie obiektu jest przy tym bardzo
szeroko rozumiane – obiektami mogą być reprezentacje wizualne lub audialne, sta-
tyczne lub temporalne. Podstawowymi wyznacznikami obiektowości są przede
wszystkim pozycja na scenie oraz w relacji do innych obiektów kompozycji; następ-
nie pozycja w hierarchii obiektów i możliwość zastosowania przekształceń. Warto
tu podkreślić, iż obiektowość jest zasadą konstytutywną dla technologii kompute-
rowych w ogóle. W grafice komputerowej obiektami będącymi na samym dole hie-
rarchii są elementy tworzące obraz – piksele w grafice bitmapowej oraz ścieżki,
kształty, werteksy w grafice wektorowej. Jednocześnie większość współczesnych
programów komputerowych tworzonych jest za pomocą obiektowych języków
programowania (np. C++, Java, ActionScript 3.0), które w procedurach konstru-
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owania nawet najprostszych układów wymagają od programistów zdefiniowania
klasy obiektu(-ów), przypisania mu pewnych atrybutów, określenia zakresu i me-
tod jego działania oraz relacji, w jakie może wchodzić z obiektami przynależącymi
do innych klas. Metodologia obiektowa oznacza zatem zawsze konstruowanie śro-
dowiska złożonego, wielowarstwowego oraz dynamicznego. Jest to przy tym tyleż
konstruowanie, co odtwarzanie naszego, tj. ludzkiego, sposobu postrzegania i poj-
mowania świata, który w pierwszym rzędzie podlega kategoryzacji przedmiotowej.
Racjonalizując rzeczywistość, sprowadzając ją do układu relacyjnie powiązanych
obiektów, czynimy ją bardziej operacyjną, podatną na manipulacje oraz prze-
kształcenia i tu zapewne należy szukać źródeł „obiektowej logiki” tworzenia świa-
tów cyfrowych.

b) Manipulacje na obiektach. Stopień złożoności przekształceń, jakim mogą być
poddawane obiekty w procesach compositingu cyfrowego, jest niezwykle szeroki –
od prostej korekty obiektu polegającej na dodaniu lub usunięciu pikseli czy ścieżek
poprzez procedury transformacji obiektów, takie jak skalowanie, rotacje, znie-
kształcenia, scalanie lub podział obiektów, aż po stosowanie złożonych filtrów,
korekcję kolorów czy tryby mieszania warstw projektu. Różny może być również
zakres stosowania tych przekształceń – może być nim poddawany konkretny
obiekt lub zbiór obiektów, a poprzez zastosowanie masek warstw także fragment
obiektu. Dodatkowo jeśli animację komputerową potraktujemy jako szczególny
przypadek transformacji obiektu, to zakres manipulacji należy rozszerzyć o wszel-
kie wymiaru ruchu – czas ekspozycji, kierunek ruchu, rytm, choreografia, przyspie-
szenie. Trzeba tu jednocześnie zaznaczyć, iż spektrum tych przekształceń jest
znacznie szersze, ponieważ, animowane mogą być nie tylko przedmioty i postacie,
ale też zjawiska fizyczne, oświetlenie czy kamera (tzw. wirtualna kamera).

c) Praca w zintegrowanym środowisku graficznym. Ze względów natury prak-
tycznej, takich jak dostępność obiektów oraz łatwość zarządzania i manipulacji na
nich, fakt istnienia oraz niezwykłej dynamiki rozwoju aplikacji graficznych ma klu-
czowe znaczenie. Oferują one bowiem interfejs zapewniający możliwość kontroli
każdego niemal wymiaru finalnej realizacji. Kontrola ta – poza wyjątkowymi przy-
padkami – odbywa się ponadto w czasie rzeczywistym, podług zasady WYSIWYG
(What You See Is What You Get). Jeśli zaś idzie o konstrukcję, logikę działania narzę-
dzi zarządzania obiektami oraz przekształceniami na nich, to większość aplikacji
graficznych ufundowana jest bądź to na układach warstw (layers), bądź na układach
węzłowych (nodes)4. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z układem jedno-
wymiarowym, linearnym – warstwy, na których umieszczane są obiekty, oraz
manipulacje na nich (np. zastosowane filtry) znajdują się jedna nad drugą. Nato-
miast w przypadku układów węzłowych struktura projektu odwzorowywana jest
w postaci dwuwymiarowego grafu skierowanego o strukturze drzewa, w którym
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finalna postać projektu reprezentowana jest jako pień, natomiast gałęzie (węzły)
przedstawiają komponenty projektu oraz dokonywane na nich manipulacje. Wizu-
alny tryb pracy z projektem, szereg wbudowanych i intuicyjnych w użyciu narzędzi
tworzenia oraz możliwość zwiększenia funkcjonalności aplikacji o dodatkowe roz-
szerzenia (pluginy), możliwość importowania i eksportowania komponentów
z jednego programu graficznego oraz swoboda w korygowaniu i cofaniu wprowa-
dzonych modyfikacji (testowanie poszczególnych rozwiązań) pozwalają na uzyska-
nie optymalnego efektu, który zgodny jest z pierwotnymi intencjami.

Kultura audiowizualna jako kultura designu

W jaki sposób opisany powyżej w rudymentach proces cyfrowego compositingu
zmienia obraz współczesnej kultury audiowizualnej? I czy zakres owych zmian
uprawnia do spojrzenia na kulturę audiowizualną z perspektywy designu? Odpo-
wiedź na tak postawione pytania zostanie sprowadzona do trzech punktów, w któ-
rych jednocześnie wskazane zostaną trzy istotne (choć zapewne nie jedyne) wy-
miary kultury designu. Będą to następujące wyróżniki:
1. kultura designu jako kultura stylizacji,
2. kultura designu jako zbiór ufundowanych społecznie praktyk,
3. kultura designu jako meta-design.

Powyższa lista wskazuje, iż design pojmuję tutaj przede wszystkim jako (punkt
1) układ określonych strategii estetycznych, będących (punkt 2) efektem zbioru
określonych praktyk uwarunkowanych i osadzonych w kontekście społecznym,
które (punkt 3) posiadają dającą się opisać logikę działania. Owo zastrzeżenie jest
istotne, ponieważ nader często – również na gruncie badań kultury audiowizualnej
– design definiowany jest w opozycji do sztuki wysokiej, muzealnej, nieużytkowej.
Taka perspektywa jest – w moim przekonaniu – wątpliwa, po pierwsze ze wzglę-
dów natury metodologicznej, gdyż jej przyjęcie automatycznie generuje problem
granicy między sztuką czystą oraz stosowaną, a tym samym rodzi pytanie o defini-
cje obu stron wyznaczanej opozycji. Co ważniejsze jednak, takie podejście wydaje
się podejściem redukcyjnym, ponieważ z jednej strony abstrahuje od różnorakich
uwarunkowań powstawania i społecznej recepcji tzw. „sztuki wysokiej”, a z drugiej
– sprowadza sztukę designu wyłącznie do jej wymiaru użytkowego. Stosując tę stra-
tegię definiowania designu i jednocześnie stawiając tezę, iż współczesna kultura
audiowizualna staje się w sporym zakresie kulturą designu, musiałbym skupić
się jedynie na podkreślaniu użytkowego, przemysłowego, marketingowego i kon-
sumpcyjnego charakteru współczesnej kultury. Naturalnie takie spojrzenia jest
uprawnione i będę dalej zwracał uwagę również na ten wymiar kultury, ale jedno-
cześnie jest to przecież tylko fragment obrazu współczesności, jak również frag-
ment opisu tego, czym jest design. Pełniejszy obraz analizowanych tu fenomenów
uzyskać można, jak sądzę, stosując pragmatyczną perspektywę znoszącą binarne
podziały na sztukę wysoką i użytkową. Holistyczne ujęcie problemu pozwala – bez
zbędnych ograniczeń wynikających z przyjęcia ścisłych typologii, a jedynie poprzez
analizę uwarunkowań, kontekstów, strategii formalnych, środowisk i mechani-
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zmów, w jakich funkcjonują oba zbiory praktyk społecznych – odsłonić ich fak-
tyczną dynamikę, zakres oddziaływania, podobieństwa i różnice.

Dlatego też moją intencją w kolejnych częściach tego tekstu jest argumentacja
na rzecz tezy, iż za sprawą technologii i mediów cyfrowych praktyki społeczne
właściwe kulturze designu stają się znaczącym rysem globalnie rozumianej kultury
audiowizualnej. Stawiając kwestię otwarcie: ekspansja logiki komputerowych na-
rzędzi tworzenia przekazów medialnych oznacza ekspansję logiki praktyk designu.

Kultura designu jako kultura stylizacji

Jednym z motywów przewodnich analiz współczesnej, postmodernistycznej
kultury jest akcentowanie jej heterogeniczności. Istotnie, kultura audiowizualna
jawi się nam dzisiaj wyraźnie jako otwarta i dynamiczna przestrzeń odniesień, jako
obszar swobodnych stylizacji formalnych, w którym nie jest możliwa dominacja
jednej strategii estetycznej (np. realizmu czy iluzjonizmu).

Z pewnością wiele przyczyn odmiennej natury odpowiada za taki stan rzeczy,
wydaje się jednak, iż szczególnie istotnym czynnikiem są tutaj możliwości, jakie
w zakresie stylizacji dają technologie cyfrowe. Jak starałem się wcześniej pokazać,
współczesne narzędzia cyfrowego compositingu tworzą środowisko projektowania,
które sukcesywnie znosi wszelkie bariery i ograniczenia dla kreatywności twórców.
W tym miejscu warto odnieść się do pojawiającego się w naturalny sposób kontr-
argumentu, który odwoływałby się do wielości strategii stylizacyjnych, które na
przykład w kinie pojawiły się na długo przed upowszechnieniem technologii cyfro-
wych. Ograniczając kwestię jedynie do compositingu, należy podkreślić, iż istotnie –
przynajmniej od lat 50. – procedura łączenia obrazów filmowych czy „wklejania
obiektów” w przestrzeń kadru była wykonywana technikami optycznymi, ale był to
proces niezwykle trudny i pracochłonny. Polegał on na (często ręcznym) maskowa-
niu każdej klatki filmu tak, aby poprzez wykorzystanie kopiarek optycznych uzy-
skać finalny obraz będący złożeniem dwóch oddzielnie nakręconych scen. Ta
technika została znacznie usprawniona dzięki wideo i tzw. kluczowaniu, czyli auto-
matycznemu „wycinaniu” (tj. maskowaniu) powierzchni ekranu o błękitnym kolo-
rze (technologia blue screen), przez co stała się dostępna dla realizacji telewizyjnych.
Jednak dopiero cyfryzacja mediów sprawiła, iż procesy compositingu i manipulacji na
obrazach będące dotychczas domeną jedynie określonych gatunków filmowych
(np. film science-fiction) i wybranych realizacji telewizyjnych (np. wideoklipy), stały
się powszechnie stosowane. Zatem to względy natury praktycznej – szybkość
pracy, niskie koszty oraz skala i wiarygodność efektów, jakie można uzyskać – zde-
cydowały o tym, że współcześni twórcy coraz częściej poddają swoje prace daleko
idącym stylizacjom,

Dodatkowo swoboda odniesień stylistycznych oraz tworzenia w oparciu o ist-
niejące strategie formalne nowych rozwiązań nigdy nie była tak łatwa, jak dzisiaj,
również ze względu na dostępność referencji. Mam tu na myśli przede wszystkim
dostępność tekstów oraz praktyk kulturowych. Lata 90. przynoszą w tym wzglę-
dzie, głównie za sprawą Internetu oraz dynamiki rozwoju rynku wydawniczego,
zmianę o charakterze rewolucyjnym. Podobny charakter ma poszerzenie dostępno-
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ści komponentów projektowania – bibliotek zdjęć, ilustracji, fontów, animacji,
scen filmowych, modeli 3D, tekstur, dźwięków, skryptów, templatek. Niemałe zna-
czenie dla otwartości i dynamiki współczesnej kultury ma również dostępność
samej wiedzy, tzn. reguł oraz procedur projektowania. Tysiące drukowanych i in-
ternetowych podręczników czy wideo-tutoriale pokazujące krok po kroku proce-
dury uzyskiwania określonych efektów stylizacyjnych (od bardzo prostych do tych
stosowanych w zaawansowanych produkcjach kinowych) sprawiają, iż akces do
profesji projektanta, a tym samym branie czynnego udziału w tworzeniu kultury,
nigdy nie miał tak demokratycznego charakteru, jak dzisiaj.

O ile kwestią nie wywołującą – jak sądzę – kontrowersji jest fakt ufundowania
współczesnej, heterogenicznej kultury audiowizualnej w rozwoju technologii cyf-
rowych, o tyle osadzenie jej w strategiach estetycznych designu może rodzić pewne
wątpliwości. Tym bardziej, że na gruncie badań kulturowych dość powszechnie
(szczególnie po publikacji Języka nowych mediów Manovicha) przyjmuje się, iż
sztuka mediów cyfrowych wywodzi się przede wszystkim – niemalże na zasadzie
ewolucji – ze sztuki kina czy wideo. Taka genealogia strategii estetycznych nowych
mediów została chętnie przyjęta zapewne również dlatego, iż samo pojęcie „kul-
tury audiowizualnej” przeważnie definiowane było/jest w perspektywie języka
kina. Nie przekreślając cennej i rozpisanej na wiele ważnych prac argumentacji
dowodzącej słuszności takiej perspektywy, wydaje się zasadne podkreślenie, iż
źródeł języka mediów cyfrowych należy szukać również w strategiach formalnych
wykształconych na gruncie bądź praktyk posiadających już swoją długoletnią tra-
dycję i jednoznacznie sytuowanych w dziedzinie designu, bądź w nowych prakty-
kach, które w ów kontekst od początku się wpisują. Mam tu na myśli po pierwsze
sztukę projektowania graficznego (graphic design), która narodziła się wraz z kinem,
a której strategie kompozycyjne, typograficzne, reguły fotomontażu, doboru kolo-
rów i wizualizacji danych zostały wprost przejęte przez projektantów stron WWW
jako wyznaczniki języka komunikacji wizualnej. Kolejnym punktem odniesienia
była animacja użytkowa (motion graphic design), która z kolei wyznaczyła reguły
kompozycji temporalnej, tzn. czasu i rodzaju ekspozycji obiektów na scenie, chore-
ografii ruchu, rytmu oraz ruchu kamery. Dodatkowo pojawienie się mediów inte-
raktywnych zaowocowało powstaniem nowych dziedzin projektowania, których
design do tej pory nie obejmował, czyli projektowania interakcji (interaction design)
oraz projektowania architektury informacyjnej (information design).

Argumentując na rzecz wagi dziedziny designu dla współczesnych strategii styli-
zacyjnych, nie sposób pominąć faktu, iż pierwsza konceptualizacja postmoderni-
stycznego przełomu, definiowanego jako otwarcie na wielość – heterogenicznych
i posiadających różnorakie konotacje i odniesienia – stylistyk pojawiła się właśnie
na gruncie designu. Program przekroczenia monostylistyki modernizmu (tzw. stylu
międzynarodowego) i sprowadzenia jej do roli, którą pełni ona dzisiaj, czyli jednej
z wielu strategii estetycznych, pojawił się w latach 60. właśnie na gruncie designu –
równolegle w architekturze, wzornictwie przemysłowym oraz grafice użytkowej.
Od tego momentu historia designu jest już historią stylizacji, a kategoria stylu staje
się kategorią podstawową, która wyznacza lokalnie (w ramach danej stylizacji)
reguły projektowania oraz system wartościowania i oceny projektu. Powołam
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się tutaj na autorytet Ricka Poynora, znanego komentatora projektowania gra-
ficznego. Jego słowa zdają się celnie opisywać nie tylko dziedzinę grafiki, ale
współczesną kulturę audiowizualną w całości: „Wykruszenie się starych granic
(modernistycznych – M.S.) spowodowało rozkwit nowych hybrydycznych form
i tylko tym można wyjaśnić zmiany widoczne w designie ostatnich lat, kiedy nabrał
on charakteru sztuki autoekspresyjnej. Zanik autorytetów sprawił, że postulaty
uniwersalności, kompetencji, ustalonych sposobów zachowania się i niezłomnych
zasad są coraz mocniej kwestionowane i niemożliwe do utrzymania, przynajmniej
w sferze kultury. […] Prace graficzne zainspirowane przewartościowaną koncepcją
autorstwa – która sprzeciwiała się założeniom modernistycznym – stały się «pew-
niejsze siebie», oryginalne w sposobach wyrażania, a nawet ekstremalne. Dzisiej-
szy design odznacza się także szerszym zakresem możliwości stylistycznych od nie-
formalnego podejścia zainspirowanego powrotem do źródeł – podziwianego za
energię i antyprofesjonalizm – po prawdziwie wirtuozowskie formy prac tworzo-
nych w technice komputerowej, przesuwające granice projektowania graficznego.
Złożoność konstrukcji, która od samego początku wyznaczała pracom postmoder-
nistycznym kierunek ich przyszłego rozwoju i która w szczytowym momencie
doprowadziła do entuzjastycznego nieprzestrzegania reguł i do paradoksalnego
łączenia znaków bez znaczeń, dziś znajduje swój wyraz w robiących ogromne wra-
żenie, wypełnionych szczelnie detalami projektach, mających jednak wyraźne zna-
miona profesjonalizmu”5.

Strategie stylizacji są w praktykach designu dodatkowo umocnione przez mecha-
nizmy marketingowe (zróżnicowanie, nowość), co prowadzi do powstania „rynku
stylistyk”, który obecnie przybiera interesującą postać specjalizacji studiów projek-
towych w tworzeniu realizacji opartych na wybranych rozwiązaniach stylistycz-
nych.

Kultura designu jako zbiór społecznie ufundowanych praktyk

Jeśli przełom postmodernistyczny oznacza koniec monostylistyki, znaczących
przełomów ideologicznych, wielkich narracji całościowo ujmujących procesy kul-
turowe czy może nawet koniec historii kultury pisanej głównie z perspektywy
wybitnych, autorskich i autonomicznych dzieł sztuki – to współczesna kultura jawi
się odtąd jako zbiór powiązanych relacyjnie i uzależnionych do wielu kontekstów
praktyk i strategii kulturowych, z których żadna nie uzyska nigdy przewagi nad
innymi. Warto jednak z powyższej diagnozy, tak powszechnie akceptowanej, wy-
ciągnąć wnioski natury metodologicznej. Wydaje się bowiem, że w świetle tak za-
rysowanej perspektywy postrzegania kultury audiowizualnej konieczne jest uzu-
pełnienie dominującej jak dotąd perspektywy hermeneutyczno-językoznawczej
(relacja autor–tekst kultury–odbiorca) oraz arcydzielnej (estetyka dzieła sztuki)
o taką perspektywę badawczą, a raczej o wiele perspektyw badawczych, które
dostarczałyby narzędzi pozwalających na wieloaspektową analizę praktyk komuni-
kacyjnych i estetycznych z uwzględnieniem szerokiego spektrum kontekstów, w ja-
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kich one funkcjonują – społecznych, kulturowych, antropologicznych, politycz-
nych, ekonomicznych, produkcyjnych oraz technologicznych.

O ile jednak istotnie badania designu (design studies) nie mogą pomijać tego sze-
rokiego kontekstu uwarunkowań, ponieważ w naturalny sposób uwikłany w nie
jest sam przedmiot badań, nie oznacza to jeszcze, że to właśnie perspektywa desi-
gnu musi okazać się istotnym źródłem metodologicznych odniesień dla szeroko
pojętych badań kultury audiowizualnej. Kwestia jest dość złożona i z pewno-
ścią nie sposób dzisiaj udzielić tu wiążących odpowiedzi. Wiele zależy od teore-
tycznej i metodologicznej konstrukcji studiów nad designem, która, jak wspomi-
nałem na wstępie, kształtuje się na naszych oczach. Ciekawą propozycję przynosi
tu tekst Guya Juliera From Visual Culture to Design Culture6, który wychodzi od argu-
mentacji przemawiającej za niewystarczalnością paradygmatu studiów kultury
wizualnej (visual culture studies) dla celów analizy współczesnych fenomenów kultu-
rowych, w kolejnym kroku zaś kreśli wstępny zarys szerokich studiów nad desi-
gnem. Pozostawiając otwartą kwestię statusu przyszłych badań kultury audiowizu-
alnej, chciałbym wskazać na dwie przesłanki przemawiające za tym, iż niezależnie
od tego, jaki kształt badania te przybiorą, trudno w ich ramach będzie pominąć
dziedzinę designu, resp. praktyk projektowania.

Pierwszy argument przemawiający za tą tezą jest znacznie donioślejszej natury
niż kolejny. Związany jest on z tzw. „nową przestrzenią designu” (new design space),
która wyznaczana jest przede wszystkim przez media interaktywne. Za sprawą ich
pojawienia się procesom projektowania – tzn. procesom celowego kształtowania –
podlegają już nie tylko wyglądy przedmiotów, przestrzeń miasta czy komunikaty
(teksty) medialne. Dzisiaj, projektując interfejsy systemów interaktywnych projek-
tuje się de facto relacje międzyludzkie, zarówno te prywatne, jak i publiczne. Naj-
ważniejszą jednak konsekwencją owej zmiany jest w moim przekonaniu potrzeba
rozszerzenia znaczenia pojęcia „medium”. Media interaktywne przestają być bo-
wiem wyłącznie nośnikiem tekstów (całości znaczeniowych do zinterpretowania),
a stają się głównie środowiskami codziennych aktywności społecznych. Projekto-
wanie mediów nie oznacza już wyłącznie tworzenia komunikatu, ale wiąże się rów-
nież z zaprojektowaniem przestrzeni informacyjnej, w której ów komunikat się
pojawia. Tym samym strategie formalne, estetyczne, stylistyczne stają się nieod-
dzielne od kontekstu użycia, ponieważ ów kontekst nie jest już czymś zewnętrz-
nym wobec danej realizacji medialnej, a staje się jej komponentem i musi również
zostać zaprojektowany. W tym miejscu warto ponownie zaakcentować potrzebę
szerszej formuły badań współczesnej kultury. Media interaktywne stanowią tu
dobry przykład punktu granicznego, ponieważ ich analiza nie może być już ograni-
czona wyłącznie do analizy znaczeń – formalnych, intertekstualnych oraz ideolo-
gicznych uwarunkowań konstrukcji znaczeniowych. W mediach interaktywnych
mamy do czynienia z odbiorcą, który jednocześnie jest użytkownikiem. Projektanci
mediów interaktywnych nie tworzą wyłącznie komunikatu, ale również projektują
działanie użytkownika. „Nowa przestrzeń designu” wymaga więc nowej dziedziny
designu, której zakres byłby szerszy od tego, który wyznaczony jest strategiami
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komunikacji wizualnej. Kształtuje się ona dzisiaj w dwóch wymiarach: po pierwsze
na poziomie konkretnych praktyk projektowania mediów interaktywnych, w któ-
rych widać coraz większą świadomość odrębności designu interaktywnego od gra-
fiki i animacji użytkowej; po drugie, na gruncie HCI (Human-Computer Interaction) –
interdyscyplinarnego programu badawczego, który stanowi teoretyczne zaplecze
praktyk projektowania interakcji. HCI jest dobrym przykładem dziedziny badań,
która w poszukiwaniu reguł oraz wyznaczników projektowania interfejsów użyt-
kownika sukcesywnie rozszerza zakres swoich metodologicznych odniesień, wy-
kraczając znacznie poza przyjęty pierwotnie paradygmat badań kognitywnych oraz
nauk o komputerach. HCI stanowi obecnie niezwykle szeroki i dynamiczny zbiór
perspektyw badawczych ufundowanych w psychologii poznawczej, informatyce,
designie, naukach społecznych i lingwistyce.

Drugi argument na rzecz uwzględnienia w badaniach kultury audiowizualnej
dziedziny designu wynika z faktu ekspansji ekonomicznego kontekstu praktyk pro-
jektowania, tzn. przemysłu kreatywnego. Jest on dzisiaj jedną z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się gałęzi gospodarki i sukcesywnie inkorporuje kolejne
obszary produkcji medialnej. O ile jednak komercjalizacja, konsumpcyjny charak-
ter współczesnej kultury są bezsporne, o tyle przestrzegałbym przed jednoznacznie
negatywną oceną tego stanu rzeczy. Szczególnie bowiem ten obszar produkcji
medialnej, który związany jest z technologiami cyfrowymi, jest niezwykle otwarty
i niepodatny na praktyki monopolistyczne. W przeciwieństwie do silnie skoncen-
trowanego rynku mediów tradycyjnych (prasa, telewizja, kino) produkcja mediów
cyfrowych realizowana jest w przeważającej mierze przez niewielkie studia, które
legitymując się skromnym portfolio prac, mogą mimo to liczyć na udział w wyso-
kobudżetowych projektach. Dzięki powszechnemu dostępowi do wiedzy oraz
narzędzi projektowania sektor nowych technologii stał się niezwykle konkuren-
cyjny, innowacyjny oraz kreatywny i to on głównie wyznacza dynamikę rozwoju
współczesnego designu, którego przyszłość wydaje się bardzo obiecująca. Na ten
fakt zwraca uwagę cytowany już wcześniej Rick Poynor: „Postmodernistyczni pro-
jektanci graficzni są głęboko zaangażowani w kulturę konsumencką, która w coraz
bardziej pomysłowy sposób wykorzystuje design do identyfikacji produktu i do
stwarzania klientom nowych pokus. Jednak projektanci z pewnością czują się przy
tym swobodniej niż dotąd, i mogą w sposób nieskrępowany kwestionować, sprze-
ciwiać się albo przewartościowywać rolę, jaką pełnić będzie designer w przy-
szłości”7.

Kultura designu jako meta-design

Meta-design (projektowanie procesu projektowania, metodologia procesu pro-
jektowania) wyznacza niezwykle ciekawy kontekst dla współczesnych praktyk pro-
jektowania, stając się jednocześnie obszarem równie interesującej debaty nad sta-
tusem designu. Ograniczę się tutaj jedynie do zasygnalizowania trzech kwestii,
które są wspólne dla większości współczesnych praktyk tworzenia realizacji me-
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dialnych, a które bezpośrednio wynikają z możliwości, jakie oferuje technologia
cyfrowa zarówno projektantom, jak i odbiorcom/użytkownikom.

a) Wspólna logika projektowania cyfrowego. Podkreślany przeze mnie wcze-
śniej fakt istnienia wspólnej logiki pracy w większości programów graficznych pro-
wadzi do swoistej konwergencji metodologii, narzędzi oraz procedur projektowa-
nia. Rozwój rynku aplikacji przetwarzania obrazu cyfrowego wyraźnie prowadzi do
powstania niewielkiego zbioru potężnych narzędzi, których zakres wykorzystania
wykracza poza jeden typ medium. Adobe Photoshop jest powszechnie używany
w każdym sektorze produkcji medialnej – od druku poprzez strony WWW i re-
klamy telewizyjne aż po hollywoodzkie produkcje kinowe. Adobe Flash, program
stworzony do projektowania dynamicznych, animowanych stron WWW, stał się
standardowym narzędziem tworzenia wszelkiego rodzaju animacji 2D, dlatego
bardzo często można zobaczyć w telewizji kreskówki wykonane za pomocą tego
właśnie programu. Środowiska modelowania i animacji 3D, takie jak Maya, Cine-
ma 4D czy 3D StudioMax, wykorzystywane są powszechnie do tworzenia gier
komputerowych, filmów animowanych, efektów specjalnych w filmie aktorskim
czy grafiki na potrzeby stron WWW. Zatem obszar produkcji medialnej wszelkiego
typu staje się dzisiaj w znacznym zakresie jednolitą przestrzenią – wspólne są
narzędzia mające podobną logikę działania i podobne interfejsy, wspólny jest
zakres kompetencji projektantów, co pozwala im tworzyć realizacje dla różnych
mediów, wspólna jest również przestrzeń wymiany wiedzy z zakresu projektowa-
nia. Będąca pochodną cyfrowości konwergencja narzędzi oraz procedur projekto-
wania stanowi z kolei podstawę dla konwergencji strategii estetycznych, a w kolej-
nym kroku do konwergencji mediów, choć naturalnie procesy te nie muszą mieć
miejsca. Szczególnie interesującym zjawiskiem jest konwergencja strategii este-
tycznych pochodzących z różnych mediów, która prowadzi do powstawania
swoistych stylistyk intermedialnych. Przeniesienie specyficznej stylistyki gier
komputerowych na stronę internetową; wykorzystanie montażu filmowego w kon-
struowaniu narracji gier komputerowych; organizacja przestrzeni obrazu telewi-
zyjnego podług zasad właściwych projektowaniu graficznemu (kompozycja,
układy typograficzne); odwołanie się w filmie aktorskim do charakterystycznej dla
współczesnej animacji komputerowej stylistyki hiperrealizmu – z pewnością po-
dobnych przykładów cytatu intermedialnego można by podać znacznie więcej.

b) Samoświadomość designu. Stale poszerzany zakres oddziaływania designu
przekłada się na wzrost świadomości zadań i funkcji społeczno-kulturowych, która
powinna towarzyszyć projektowaniu użytkowemu. Nie przypadkiem jednym
z głównych motywów współczesnych debat nad statusem designu jest kwestia tzw.
designu zrównoważonego (sustainable design), czyli takiego, który poszukuje roz-
wiązań, technologii i materiałów, które z jednej strony byłyby ekologiczne, a z dru-
giej przyczyniałyby się do niwelowania drastycznych różnic między bogatą północą
a biednym południem. Debata ta, szczególnie ożywiona w dziedzinie architektury,
przynosi już konkretne i wymierne efekty w postaci projektów tanich i wykorzy-
stujących powszechnie dostępne surowce domów dla ludności krajów trzeciego
świata. Trzeba bowiem pamiętać, iż tempo rozwoju współczesnej cywilizacji jest
obecnie tak ogromne, iż zmiany o charakterze globalnym mogą być również pro-
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jektowane, planowane i realizowane. Przykłady tych tendencji łatwo odnaleźć na
gruncie designu interaktywnego, by wspomnieć chociażby historię paradygmatu
projektowania określanego jako Ubicomp (ubiquitous computing). Postulaty Ubi-
comp – ścisła integracja technologii interaktywnych z rzeczywistością fizyczną,
przełamywanie barier istniejących pomiędzy przestrzenią wirtualną (przestrzenią
ekranu monitora) a przestrzenią realną, osadzanie technologii interaktywnych
w naturalnym dla człowieka kontekście jego codziennych aktywności – są obecnie
postrzegane jako główne wyznaczniki kierunku, w jakim zmierza rozwój technolo-
gii komputerowych. Jednocześnie warto pamiętać o tym, iż Ubicomp od kilkunastu
już lat, tj. od pierwszych jego konceptualizacji w publikacjach Marka Weisera8, jest
przedmiotem niezwykle szeroko zakrojonego programu badawczego, który reali-
zowany jest przez dziesiątki potężnych centrów naukowo-badawczych (m.in. przez
wielce zasłużony dla rozwoju technologii interaktywnych Xerox PARC). Podobnie
rzecz się miała z poprzednimi paradygmatami projektowania procesu interakcji
rozwijanymi sukcesywnie w ramach HCI, które w konsekwencji doprowadziły do
powstania graficznych interfejsów użytkownika (GUI), multimedialnych syste-
mów hipertekstowych (w tym WWW) czy interaktywnych przestrzeni komunika-
cji międzyludzkiej.

c) Projektowanie środowisk kreatywnych. Na gruncie HCI najbardziej po-
wszechną wykładnią pojęcia meta-design jest ta, która wiąże się z postulatami pro-
jektowania systemów otwartych, dostosowujących się do indywidualnych potrzeb
użytkowników oraz – co ważniejsze – stwarzających możliwości ich kreatywnego
wykorzystania. Elisa Giaccardi oraz Gerherd Fischer9 – dwójka badaczy z Center for
Lifelong Learning and Design (University of Colorado), którzy wspólnie rozwijają
koncepcję meta-designu – podkreślają szczególne znaczenie tego drugiego postulatu.
Gdyby bowiem ograniczyć meta-design wyłącznie do postulatu dopasowania sys-
temu do użytkownika, pozostalibyśmy w paradygmacie projektowania zorientowa-
nego na antycypację – przewidywanie kształtu projektu najlepiej odpowiadającego
potrzebom użytkownika. Meta-design miałby w tym przypadku status podobny do
metodologii projektowania uczestniczącego (participatory design)10, a w efektach
zapewne nie odbiegałby daleko od wyników badań nad adaptywnymi hiperme-
diami (adaptive hypermedia). Idzie tu jednak o coś więcej – celem jest bowiem do-
starczenie użytkownikom narzędzi, które pozwalają im przejąć inicjatywę, umoż-
liwiając na tworzenie nowych rozwiązań, nowych strategii komunikacyjnych,
nowych tekstów. Co ciekawe, w swoich pracach Giaccardi i Fischer odwołują się do
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8 M. Weiser, The Computer for the Twenty-First Century, „Scientific American”, September
1991, s. 94–104; M. Weiser, Creating the invisible interface, [w:] ACM Conference on User In-
terface Software and Technology, UIST, 1, 1994.

9 G. Fischer, E. Giaccardi, Meta-design: A framework for the future of end user development, [w:]
H. Lieberman, F. Paternò, V. Wulf (red.), End User Development: Empowering People to Flexi-
bly Employ Advanced Information and Communication Technology, Dordrecht, The Nether-
lands, 2004.

10 Metodologia projektowania, która określa procedury zaangażowania potencjalnych
użytkowników w procedury projektowania systemów, przedmiotów itd.



Gene’a Youngblooda, który już w roku 1986 podczas wykładów na Ars Electronica
w Linzu11 jako jeden z pierwszych użył pojęcie meta-design w podobnym znaczeniu.
Youngblood zdefiniował meta-design jako strategie pozwalające przekroczyć trans-
misyjny charakter kultury masowej, ponieważ ich celem nie jest generowanie tre-
ści, ale tworzenie kontekstu, w którym treść może się pojawić i w którym ludzie
mogliby prowadzić „kreatywny dialog” (creative conversations). Warto tu wspomnieć
kolejny punkt odniesień dla wyżej wymienionych autorów, jakim były prace Roya
Ascotta12 – szczególnie jego koncepcja projektowania poprzez strategie „zasiewa-
nia” (seeding). Wydaje się, iż w pewnym zakresie idea meta-designu realizowana jest
obecnie w praktykach kulturowych – na przykład w portalach społecznościowych
(youtube.com, flickr.com) czy strategiach game patching.
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Magdalena Wołek

Podejrzane spojrzenie. Hermeneutyka
sposobów przedstawiania nowych mediów

Filozofia nowych mediów, o ile można używać takiego terminu, jest tworem
szczególnym. Jeśli bowiem nazwa filozofii nowych mediów miałaby oznaczać jakąś
autonomiczną dziedzinę łączącą w sobie elementy filozofii, kulturoznawstwa,
socjologii, semiotyki, informatyki itp., to w świetle ponad dwóch i pół tysiąca lat
dziejów najstarszej z nauk, filozofia nowych mediów ze względu na niemal jedno-
czesne powstanie przedmiotu jej zainteresowań i jej samej jest wydarzeniem bez
precedensu. O ile co bardziej szczegółowe kwestie w badaniach filozoficznych (jak
np. język, państwo, sztuka, technika) często charakteryzują się czasową określono-
ścią swych przedmiotów, to żaden z tych fenomenów na dobrą sprawę nie powstał
w toku historii człowieka, lecz każdy stanowi o istocie ludzkiego bycia albo przy-
najmniej do tego pretenduje. Np. filozofia techniki definiuje człowieka jako tego,
który posługuje się narzędziami, filozofia sztuki jako tego, kto ma zdolność two-
rzenia artystycznych artefaktów, filozofia państwa ujmuje człowieka jako zwierzę
polityczne. Dlatego żaden z tych fenomenów nie powstał na jakimś etapie antropo-
logicznej historii, lecz kształtował ją od samego początku. Stąd wynikałby szcze-
gólny status filozofii nowych mediów jako odrębnej dziedziny, dziedziny, której
przedmiot nie konstytuował od zawsze historii bycia ludzkiego, ale ukonstytuował
się całkiem niedawno w jego ramach.

Ten szczególny stan rzeczy sugeruje, że w wypadku filozofii nowych mediów
możemy mieć do czynienia albo z pewnym skrótem myślowym, oznaczającym
interdyscyplinarne badania nad zjawiskami medialności drugiej połowy XX wieku,
albo z jakąś subdyscypliną. Jeśli mówimy tu o subdyscyplinarności, to należałoby
zadać pytanie o macierzystą dziedzinę filozofii nowych mediów – czy jest nią antro-
pologia, kulturoznawstwo czy jeszcze coś innego?

Rozmaitość podejść w badaniach nad nowymi mediami wskazywałaby, że
mamy tu do czynienia z inter- czy transdyscyplinarnością, której jedyną cechą
wspólną niejednokrotnie wydaje się sam przedmiot dociekań. Mimo całej feerii
ujęć problemu, które czasami nie tylko nie dają się do siebie sprowadzić, ale i czę-
sto nie korespondują ze sobą, można wyróżnić wspólne im, a przez to określające
w jakimś stopniu badania nad nowymi mediami sposoby mówienia, sposoby nazy-
wania poszczególnych zjawisk. Do najbardziej znanych i powszechnych toposów
tego rodzaju należy ujmowanie zjawiska nowej medialności w kategoriach rewolu-



cji, przewrotu czy radykalnej zmiany1. Wynika to zapewne z jednej strony z mło-
dego wieku i skali fenomenu nowych mediów, który z drugiej jednak strony wydaje
się nie do końca uzasadniać „manieryzm” wielu wypowiedzi na ich temat.

Nowomedialną rewolucyjność przedstawia się na tle innych, wcześniejszych
rewolucji, które radykalnie wpłynęły na zmianę sposobu pojmowania rzeczywisto-
ści. Zwykle tłem są tu rewolucje techniczne, tj. wynalezienie pisma2, druku3, rewo-
lucja przemysłowa4, wynalezienie fotografii5, telewizji6 czy wideo7. Rzadziej nato-
miast wymienia się rewolucje polityczne czy religijne. Niemniej jednak taki sposób
mówienia, być może nawet wbrew intencjom mówiących, niesie w sobie pewną
wizję historii rozwoju ludzkości, która opiera się na spostrzeżeniu Marksa doty-
czącym rewolucyjnego charakteru zmian8. Ta maniera ujmowania przedmiotu
badań w kategoriach kolejnych rewolucji przemyca do rozważań określony, ale nie
zawsze kontrolowany schemat myślenia. Opisując powstanie nowych mediów i je-
go skutki jako dziejowe wydarzenie, które z trudem może równać się z innymi
(choć nie przestaje być ich konsekwencją), sugeruje się istnienie jakiejś dialektyki
dziejowej, a o ile wydarzenie to wpływać ma na sposób postrzegania rzeczywisto-
ści, to tym samym przesądza się sprawę związków bytu i świadomości na korzyść
marksizmu9.

Innym pokrewnym sposobem mówienia o rewolucji nowych mediów jest opisy-
wanie jej w charakterze przełomu i przeciwstawianie jej (jak ma to miejsce chociaż-
by w koncepcji symulakrów Baudrillarda10) wszelkim dotychczasowym zjawis-
kom11. Ujęcie to jeszcze bardziej potęguje wyobcowanie współczesnego człowieka
i daje się, choć z trudem, porównać z opisami przełomu, jakim było np. wprowa-
dzenie chrześcijaństwa. Topos rewolucji w tej odmianie akcentuje bezprecedenso-
wość i zakres zmian dokonujących się na wszystkich płaszczyznach bycia ludz-
kiego, przeciwstawiając je wszystkiemu, co znane dotychczas12. Schemat myślenia,
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1 Przedstawiając tę metaforę za pomocą schematów kognitywnych, można by ją zapisać w
następującej postaci: POJAWIENIE SIĘ NOWYCH MEDIÓW JEST REWOLUCJĄ.

2 W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s.
113–159; J. Derrida, O gramatologii, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999, s. 39–51.

3 W. Ong, Oralność..., op. cit., s. 160–185.
4 A. Toffler, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Warszawa 1997, s. 167–191.
5 W. Benjamin, Mała historia fotografii, tłum. J. Sikorski, [w:] idem, Anioł historii. Eseje, szkice,

fragmenty, Poznań 1996, s. 105–124.
6 M. McLuhan, O mediach, [w:] E. McLuhan, F. Zingroe (red.), McLuhan. Wybór tekstów,

tłum. E. Różalska, J. Stokłosa, Poznań 2001, s. 404.
7 F. Jameson, Czytanie bez interpretacji: postmodernizm i tekst wideo. tłum. E. Stawoszczyk,

[w:] A. Gwóźdź (red.), Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001, s. 309–340.
8 K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, [w:] Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1947, s.

168–200.
9 Zaznaczam, że nie mam zamiaru wartościować tutaj ani żadnej z teorii nowych mediów,

ani też koncepcji Marksa czy Adorna i Horkheimera, a jedynie wskazać na ukryte, często
nieuświadomione założenia wynikające nie tyle z przyjętej metodologii, ile ze sposobu
mówienia o współczesnych mediach.



który zostaje narzucony przy okazji wyrażania się za pomocą tego toposu, przypo-
mina swą strukturą rozważania Spenglera czy Ortegi y Gasseta na temat zarania
nowej epoki, choć nie musi podzielać ich pesymizmu.

W obu ujęciach kwestii nowych mediów jako rewolucji, czy to będącej zasa-
dą rozwoju, czy bezprecedensowym przełomem mamy do czynienia nie tyle z kon-
statacją i opisem faktu rewolucji bądź przełomu, ile z sugestią wynikającą ze spo-
sobu mówienia13. Filozofia nowych mediów nie zajmuje się docelowo problemami
ich historycznego statusu, jednak pozwala, by określenia, jakich używa, definiowa-
ły ten status niejako za nią14.

Często granica między zastosowaniami obu tych topik jest trudna do wytycze-
nia nawet w obrębie badań jednego autora, jak ma to miejsce u klasyka i pioniera
nowomedialnych dociekań Marshala McLuhana. „Telewizja jest nowym począt-
kiem – pisze McLuhan – podobnie jak sam wynalazek pisma. Film jest w pewnym
sensie ostateczną fazą gutenbergowskiej rewolucji, ponieważ film jest formą me-
chaniczną, a nie elektroniczną”15. Tym samym McLuhan przedstawia ciąg rewolu-
cji, które pozostają ze sobą to w związku analogii (pismo/telewizja), to w związku
fazowego następstwa (druk/film). Odnajdujemy tu wizję szeregu rewolucji, z któ-
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10 „Poprzez zniesienie wszelkiej referencyjności, a nawet gorzej – za sprawą jej sztucznego
zmartwychwstania w systemach znaków, w tym materiale bardziej rozciągliwym niż
sens, bo podatnym na działanie wszelkich systemów ekwiwalencji […] rozpoczyna
się […] epoka symulacji. I nie jest to kwestia naśladownictwa czy podwojenia, ani nawet
parodii. Mamy tu raczej do czynienia z zastąpieniem samej rzeczywistości znakami rze-
czywistości”. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 7.

11 „To rozczarowanie, które przeżywamy aktualnie wobec wszelkiego wyjaśniania, inter-
pretowania, czytania świata (odkrycie, iż «poza» światem nie ma niczego, co mogłoby
zostać odkryte), prowadzi do rewolucyjnie nowego nastawienia wobec niego. Zawiedze-
ni rezygnujemy z ukłonu, podnosimy się i wyciągamy ramię przeciwko światu, by wska-
zać nań palcem wskazującym”. V. Flusser, Ku uniwersum obrazów technicznych, tłum. A.
Gwóźdź, [w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektro-
nicznych, Kraków 1994, s. 64.

12 McLuhan pisze: „Nowe media zniosły historię człowieka”, stąd wyróżnia on dwa typy
człowieka – człowieka historycznego i posthistorycznego człowieka Wieku Informacji.
M. McLuhan, Wybór... op. cit., s. 433.

13 Ciekawym wypadkiem „rewolucyjnego” sposobu mówienia już nie o nowych mediach
ale o filozofii nowych mediów jest projekt realizowany pod sztandarem marksowskiego
zawołania, że filozofia nie tyle powinna interpretować świat, ile go zmieniać w „inter-
wencji przeciwdziałającej imagologii”. Grzegorz Dziamski pisze o tym w sposób nastę-
pujący: „Filozofia mediów nie powinna być opisem, choćby najbardziej krytycznym,
świata mediów, lecz działalnością interweniującą w tworzony przez media obrazo-sym-
boliczny porządek, działalnością przeciwstawiającą się dominacji profesjonalnych ima-
gologów”. G. Dziamski, Od ideologii do imagologii, [w:] S. Krzemień-Ojak (red.), Kultura
i sztuka u progi XXI wieku, Białystok 1997, s. 275.

14 Uwagi te nie odnoszą się więc do teoretyków którzy explicite badają fakt rewolucji nowo-
medianej, próbując ją określić, ale do tych, którzy używają charakterystycznej topiki nie
panując nad jej konotacjami.

15 M. McLuhan, Wybór..., s. 404.



rych najważniejszą i ostateczną jest wynalezienie telewizji. Telewizja bowiem sta-
nowi przełom i cezurę między mechanicznymi mediami człowieka historycznego
a elektronicznymi mediami człowieka posthistorycznego, co jednak nie przeszka-
dza mu twierdzić, że „współcześnie doświadczamy – choć w odwrotnym kierunku
– tego, co przechodził człowiek przedpiśmienny, gdy pojawiło się pismo16”.
Z punktu widzenia historii środków informacji rewolucja, jaką było wynalezienie
telewizji, jest ostatecznym etapem rozwoju, przełomem, który zapoczątkowuje
Wiek Informacji, podobnie jak światowa rewolucja proletariacka ma zapoczątko-
wać erę komunizmu. Na przykładzie McLuhana widać, jak dwa sposoby mówienia
– o łańcuchu czy też lawinie rewolucji i ostatecznym przełomie – splatają się ze
sobą, tworząc dość wyrazistą wizję rozwoju w ramach znanego skądinąd schematu.

Jednym z podstawowych problemów opisu nowych mediów jest wskazanie
dokładnego początku ich powstania (wybuchu rewolucji), co przekłada się na roz-
mycie granic dziedziny badań. Raz za Benjaminem wskazuje się wynalezienie foto-
grafii, raz jest to jak u McLuhana wynalazek telewizji, innym razem zastosowanie
przewodnictwa krzemu do schematu maszyny Turinga17. Jakkolwiek by rozstrzyg-
nąć to zagadnienie, wszystkie te domniemane początki cechuje by tyle predestyna-
cja zmysłu wzroku, ile obrazowy charakter ich przedstawień18. Dlatego kultu-
rę powstałą wraz nowymi mediami przeciwstawia się kulturze słowa19, a nawet
chętnie uznaje za jej negację bądź też, kładąc nacisk na audiowizualność najnow-
szych nośników informacji przeciwstawia się ją kulturze pisma20. Takie i tym podob-
ne przeciwstawienia wynikają najczęściej nie tyle z charakterystyki samej kultury
audiowizualnej, ile wprost z pewnego wyobrażenia o kulturze pisma czy słowa.

Już kultura słowa opierała się na przedstawieniach naocznych, które stanowiły
probierz znaczenia, a tym samym warunek zrozumiałości języka. Naoczność, wy-
obrażenie, obrazowanie zatem pełniły rolę zarazem kryterium i celu przekazu
słownego, czego tyleż prostym, co wystarczającym dowodem jest dominująca
metaforyka wzroku wraz z naocznymi koncepcjami znaczenia i poznania w filozofii
i kulturze w ogóle. W momencie kiedy nośnikiem, a nie odniesieniem znaczenia
staje się obraz, wydawać by się mogło, że formacja kulturowa oparta na metaforyce
wzroku traci rację bytu. Tymczasem takie popularne wnioskowanie wydaje się zbyt
pochopne. Jeżeli potraktujemy język jako system znaków o określonej referencji,
posiadający własne reguły budowania „wypowiedzi”, to okaże się, że również tak
zwana kultura obrazu jest pewnego rodzaju językiem. Także obrazy bowiem, choć
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16 Ibidem, s. 391.
17 L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 84–90.
18 W.J.T. Mitchell, autor terminu pictorial turn, który zrobił wielką karierę, twierdzi: The no-

tion that we live in a culture dominated by images, by spectacle, surveillance, and visual display, is so
utterly commonplace that I am sometimes astonished at the way people announce it as if they had
just discovered it. A. Grønstad, Ø. Vågnes, An Interview with W.J.T. Mitchell, „Online Magazi-
ne of the Visual Narrative” 2006, nr 15, online: http://www.imageandnarrative.be/ico-
noclasm/gronstad_vagnes.htm (31.03.2008).

19 E. Saarinen, M.C. Taylor, Imagologies: Media Philosophy, London 1994.
20 V. Flusser, Ku filozofii fotografii, tłum. J. Maniecki, Katowice 2004.



w inny sposób niż słowa (znaki), odnoszą się do jakiejś rzeczywistości lub ją stwa-
rzają za pomocą określonych jakimiś regułami sekwencji. Taka perspektywa trak-
tująca o gramatyce symboli obrazowych w miejsce symboli słownych (czy na równi
z nimi) prezentowana jest m.in. w semiologicznych badaniach Eco21. Traktuje
się tu niejako na równi kod językowy z kodem obraz(k)owym, które z perspek-
tywy semiologicznej przedstawiają tę samą strukturę, a różnią się tylko rodzajami
użytych symboli. Semiotyczne ujęcie rzeczywiście pozwala na przeciwstawienie
kultury słowa kulturze obrazu na zasadzie popularności i natężenia stosowanych
w przekazach symboli.

Głosząc zmianę paradygmatu kultury z językowej na obraz(k)ową (wizualną),
wychodzi się od oczywistego spostrzeżenia niezmiernego wzrostu ilości obrazów,
jakimi epatują dzisiejsze media w stosunku do stanu choćby sprzed stu lat. Taki
sposób myślenia oparty jest na heglowskim twierdzeniu o przejściu ilości w jakość,
a dokładniej na wzroście ilości obrazów, przekształcającym się w jakość nowego
paradygmatu kultury.

W tym świetle przekonujący wydaje się argument Gadamera, który wbrew tym
uogólniającym tendencjom głosi prymat naturalnego języka słownego nad innymi
rodzajami przekazu, dzięki któremu mowa udostępnia rzeczywistość w ogóle wraz
z wszelkimi jej przedstawieniami, w tym także kodami obrazowymi. Język, jakim
posługujemy się na co dzień ma, wedle Gadamera, tę właściwość, że opisuje
i tłumaczy wszelkie inne języki, a więc wszystkie inne kody (także te obrazowe) są
wtórne wobec niego i same w sobie niezrozumiałe. Popularna arystotelejska kon-
cepcja utrzymująca się do XX wieku przeciwstawia znak obrazowi, przypisując
pierwszemu znaczenie mocą konwencji, drugiemu mocą podobieństwa. Znany od
dawna problem wiążący się z tą koncepcją wskazuje, że podobieństwo wystarcza
odniesieniu obrazu do rzeczywistości tylko wtedy, gdy znany jest nam model, obra-
zowany obiekt. We wszystkich innych wypadkach musimy uciec się do objaśnienia
językowego. Dlatego język naturalny jest matrycą wszystkich kodów i ich ostatecz-
nym interpretantem, na co dobrym przykładem może być filozofia nowych me-
diów, posługująca się właśnie językiem.

Z tego względu powszechne przeciwstawianie nowomedialnej kultury zdomi-
nowanej przez obraz kulturze słowa/pisma wydaje się słabo uzasadnione. Po
pierwsze, dlatego że w kulturze słowa/pisma naoczność odgrywała zasadniczą
rolę. Można powiedzieć, że obraz czy naoczność stanowiły legitymizację słowa,
niejako kryjąc się zawsze za językiem. Po drugie, dlatego że w kulturze nazywanej
wizualną (czy audiowizualną) obrazy zachowują swój referencjalny lub quasi-refe-
rencjalny charakter, łącząc się ze sobą za pomocą pewnych, można rzec, gramatycz-
nych reguł. Po trzecie natomiast, to język naturalny stanowi interpretacyjną ma-
trycę obrazów. Stąd zrozumiałość obrazu zagwarantowana jest przez założoną
w nim możliwość językowego objaśnienia. Język staje się tym samym głębokim
medium naoczności nowomedialnej, gwarantując i strzegąc jej referencjalności.
Nie trzeba przy tym wcale mówić o referencji jako odniesieniu do rzeczywistości,
lecz można ją ująć jako transkodową interpretację. Używając żargonu filozofów
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21 U. Eco, Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1972.



analitycznych, można by powiedzieć, że język naturalny jest modelem interpretacji
wszelkich kodów, absolutnym metakodem.

Topika obrazu, reprezentacji, symulacji sytuuje rozważania na temat nowych
mediów w obrębie semiotyki. W badaniach z góry przesądza się, że mamy tu do
czynienia z pewnego rodzaju znakami. Opisuje się ich status, wzajemne relacje,
oddziaływanie bez refleksji nad samym charakterem znaku. Wynika to z przejęcia
jakiejś koncepcji znaku i znaczenia, za pomocą której próbuje się opisać zjawisko
obrazowania, czy szerzej, przedstawiania w nowych mediach. Przy czym często
zdarza się, że przyjęte wcześniej teorie okazują się niewystarczające do opisu
nowych mediów i trzeba je albo odrzucić, albo zrewidować. Filozoficzne koncepcje
znaku i znaczenia – jak nawiązująca do średniowiecznej gramatyki uniwersalnej
koncepcja Peirce’a czy z nowszych teorii pomysł gry językowej Wittgensteina lub
semantyka możliwych światów Kripkego – wywodzą się z pewnych teorii naoczno-
ści lub przesłanek epistemologicznych. Wykorzystanie bądź odrzucenie którejś
z tych teorii jest jednocześnie przyjęciem lub odrzuceniem pewnego zespołu epi-
stemologicznych przekonań. Teoria znaku nie wyzwoliła się dotąd z materialności
zmysłowego nośnika, od którego zawsze rozpoczyna swoje analizy. Stąd każdy
z pomysłów dotyczących znaczenia musi za podstawę przyjąć jakieś sposoby
wyróżniania znaków z ogółu rzeczy postrzeganych zmysłowo. Tym samym natural-
ną, choć szeroką perspektywą badań nad referencją i reprezentacją w nowych
mediach staje się epistemologia. Nie tylko poprzez znaki poznaje się różne przed-
mioty, ale i same znaki muszą być rozpoznane jako swego rodzaju byty. Tutaj
właśnie tkwi częściowo tylko wykorzystany obszar badań nad nowymi mediami22.
Częste spostrzeżenia, np. spostrzeżenie Welscha, dotyczące zacierania się granic
między rzeczywistością wirtualną a rzeczywistością nieelektroniczną23 potwier-
dzają fakt, że badania nad nowymi mediami nie mogą uniknąć rozstrzygnięcia kwe-
stii granic pomiędzy rzeczywistością i jej znakiem czy redefinicji tych pojęć. Te
zagadnienia zaś należą do kanonicznych pytań epistemologii i ontologii.

Czysto semiotyczna perspektywa w badaniach nad nowymi mediami nierzadko
prowadzi do odrzucenia tzw. klasycznych koncepcji znaku. Mówię tutaj o klasycz-
nych koncepcjach znaku w liczbie mnogiej, ponieważ za klasyczne uznaje się
zwykle te teorie, które z jakichś powodów okazują się nieadekwatne bądź niewy-
starczające do opisu nowych mediów. Modelowym i zarazem symbolicznym przy-
kładem jest Baudrillardowska kategoria symulakrum, wynikająca, jak twierdzi jej
autor, z negacji koncepcji znaku, której ideałem jest ekwiwalencja24. Dla wskazania
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22 Prócz tego można by wymienić tutaj również wykorzystywane w badaniach nad sztuczną
inteligencją pomysły Kanta dotyczące odnoszenia treści umysłowych do naoczności w
postaci schematyzmu i symbolizmu rozumu czy wywodzącą się ze średniowiecznych ba-
dań nad kombinatoryką Raimonda Lulla (U. Eco, W poszukiwaniu języka uniwersalnego,
tłum. W. Soliński, Gdańsk–Warszawa 2002, s. 65–83), zaledwie wspominaną ideę me-
chanicznego rachunku Leibniza, która przyczyniła się do powstania maszyn liczących.

23 W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach,
tłum. J. Gilewicz, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji
kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, Poznań 1998, s. 167–188.



hiperboli, jaka kryje się pod nazwą „tradycyjna” wystarczy powiedzieć, że za rów-
nie tradycyjne uznaje się teorie znaku jako referenta, średniowieczną teorię supo-
zycji (która notabene lepiej pasowałaby do koncepcji samego Baudrillarda), racjona-
listyczno-empirystyczną teorię konwencjonalizmu oznaczania idei umysłu czy
Husserlowską idealność znaczenia. Podobny przełom w koncepcji znaczenia
i związane z nim zwątpienie miało miejsce wraz z powstaniem filozofii w ogóle,
a nie dopiero w momencie powstania filozofii nowych mediów. Jak pisze Gadamer,
w epokach pierwotnych, poprzedzających czas powstania filozofii imię było czę-
ścią jego nosiciela, natomiast „grecka filozofia doszła jednak do przekonania, że
słowo jest tylko imieniem, tzn. że n i e r e p r e z e n t u j e p r a w d z i w e g o b y t u
[podkr. M.W.]. W ten sposób zapytanie filozoficzne wdarło się w sferę pierwotnie
niekwestionowanego panowania imienia”25.

Problem znaczenia w nowych mediach dotyczy dwu obszarów. Jednym z nich
jest odpowiedniość zapisu zerojedynkowego do analogowej reprezentacji, gdzie na
pewno nie działają zasady opisywane przez teoretyków odrzucających klasyczne
(a z pewnością ścisłe) kryteria znaczenia26. Natomiast drugim i zarazem głównym
obiektem zainteresowań filozofów nowych mediów jest obszar empirycznie obser-
wowalnej analogowej reprezentacji, będącej wierzchnią warstwą złożonych proce-
sów elektronicznych. Gest odrzucenia tzw. klasycznych koncepcji znaczenia doko-
nuje się na powierzchni mediów, dlatego też ma de facto charakter stwierdzenia
rozbieżności między teorią a empirią. Jakkolwiek by w tym wypadku rozumieć kla-
syczne teorie znaczenia, znaczenia w epoce pisma (w galaktyce Gutenberga), opi-
sywanego za pomocą pojęć linearności, trwania w czasie itp., to kategorie te –
ściślej lub luźniej związane z pojęciem sensu – odrzuca się na podstawie doświad-
czenia wirtualności27. Na miejscu, w którym dawniej stała jakakolwiek teoria zna-
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24 „Reprezentacja wychodzi od zasady ekwiwalencji znaku i rzeczywistości (nawet jeśli
owa równoważność stanowi utopię, jest podstawowym aksjomatem). Symulacja prze-
ciwnie – wychodzi od utopijności zasady ekwiwalencji, wypływa z radykalnej negacji znaku
jako wartości, wychodzi od znaku jako przywrócenia i wyroku śmierci na samą możliwość
referencji”. J. Baudrillard, Symulakry…, op. cit., s. 11.

25 H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa
2004, s. 547.

26 Por. T. Binkley, Rekonfigurowanie kultury, tłum. E. Stawoszczyk, [w:] A. Gwóźdź (red.),
Widzieć..., op. cit., s. 119–121.

27 „Po rozpadzie świata oraz świadomości na elementy punktowe (cząstki i bity informacji)
taki sposób nastawienia stał się niemożliwy ponieważ rozpadły się nici, które po-
rządkują procesy w szeregi, zarówno świat, jak i świadomość utraciły swój charakter tek-
stowy. Skoro znaki świata nie są już uporządkowane w kody, nie ma w nim już czego
czytać, deszyfrować. Okazuje się, że znaki świata nic nie znaczą, że tworzą sterty ele-
mentów pozbawionych związku, że wreszcie związki te, które świadomość historyczna
wczytała w ową stertę, zostały wyprodukowane w sposób tekstowy przez samą świado-
mość. Świat został pozbawiony znaczenia, a świadomość nie ma tam czego szukać, skoro
odnaleźć mogłaby jedynie elementy bez związków. W sposób absurdalny tkwimy w ab-
surdalnym świecie. Dlatego też ukłon w stronę świata jest nastawieniem wobec niego
«nieadekwatnym» i musi zostać zaniechany”. V. Flusser, Ku uniwersum…, op. cit., s. 64.



czenia, pojawia się albo pustka symulakrów symulacji, albo pansemiotyzm, często
przypisywany postmodernistom, zwłaszcza Derridzie, choć typowy dla kultury śre-
dniowiecza28. Koncepcja symulakrów Baudrillarda zachowuje to, co nazywa kla-
syczną koncepcją znaczenia rozumianego jako ekwiwalencja w treści negacji,
jaką sama stanowi29, natomiast pansemiotyzm funkcjonuje w świadomości co naj-
mniej od czasów mitycznych, w których każdy kamień i drzewo były znakiem lub
śladem bóstwa. Domniemana nieadekwatność klasycznych koncepcji znaczenia
staje się probierzem „nowości” nowych mediów, choć ich odrzucenie nie może być
zupełne.

Odrzucenie koncepcji znaczenia uznanych za „klasyczne” oznacza w rzeczywi-
stości odrzucenie semantyki w ogóle. Jeśli bowiem nie dysponujemy żadnym kry-
terium oznaczania czy choćby zasadami łączenia znaków, przeczymy możliwości
jakiejkolwiek teorii. Tym samym teorie nowych mediów podcinają tę gałąź wiedzy,
na której siedzą, gdyż w sytuacji braku odniesienia, które można by nazwać „ze-
wnętrznym” interpretacja staje się niemożliwa – choćby samo wyrażenie nowe
media przestaje być zrozumiałe. Badania nad nowymi mediami popadają zatem
w performatywną sprzeczność, nie dostrzegając, że stwierdzenie niemożliwości in-
terpretacji wynikające z zanegowania referencji samo jest jakąś interpretacją,
która, o ile ma być zrozumiała, musi opierać się na pewnego rodzaju odniesieniu
znaków do rzeczywistości.

Odruch zwątpienia w całość dotychczasowych, „przednowomedialnych” usta-
leń filozofii, tak znamienny dla „rewolucyjnego” usposobienia, niesie w sobie nie-
bezpieczeństwo nie tylko zapoznania konkretnych idei czy rozwiązań, ale również
tego wszystkiego, co stanowi o istocie samego filozofowania, czyli dobrze pojętego
krytycyzmu. Jeżeli przyjrzymy się dokładniej sposobowi rozpatrywania i odrzuca-
nia wcześniejszych teorii, to gest przekreślenia tego, co „klasyczne”, „tradycyjne”,
i przesunięcie tych określeń w pole wyrażeń deprecjonujących wydaje się wynikać
z ich rzekomej nieadekwatności do nowego rodzaju zjawisk medialnych (jak wirtu-
alność). Tymczasem nie bezzasadne są podejrzenia, że to nie zawsze teorie tra-
cą swą moc eksplanacyjną w obliczu niespotykanych dotąd fenomenów, ale że
wątpliwości budzi sposób ich dopasowywania i sprawdzania.

Zwątpienie w klasyczne teorie znaczenia wynika zapewne z faktu, że modelem
i punktem odniesienia naszego codziennego języka, jak zauważa Quine, jest świat
„średniego wymiaru”30, przeciwstawiający się m.in. mikro- i makrokosmosowi.
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28 „W Średniowieczu człowiek żył w świecie zaludnionym znaczeniami, odniesieniami,
ukrytymi sensami, Bożymi znakami w rzeczach i w naturze, posługującej się językiem
heraldycznym, w którym lew nie był jedynie lwem, orzech tylko orzechem, a hipogryf był
tak samo realny jak lew, ponieważ, podobnie jak on, egzystencjalnie był tylko błahym
znakiem prawdy wyższej”. U. Eco, Sztuka i piękno w Średniowieczu, tłum. M. Kimula, M.
Olszewski, Kraków 2006, s. 75.

29 „Nowa figuracja stanowi przywołanie podobieństwa, lecz jest jednocześnie niepodważal-
nym dowodem zniknięcia przedmiotu w samym akcie jego przedstawienia: w hiperrzeczy-
wistości. Obiekty jaśnieją w niej w pewien sposób w świetle hiperpodobieństwa […], co
sprawia, że w istocie nie są już podobne do niczego, z wyjątkiem pustej figury podobień-
stwa jako takiego, pustej formy przedstawienia”. J. Baudrillard, Symulakry…, op. cit., s. 60.



Język „średniego wymiaru” stosuje się do mikro- i makroświata tylko na zasadzie
analogii, a więc ulega niejako zawieszeniu i choć nie obowiązuje w ich ramach, to
udostępnia te światy. Problem z adekwatnością opisu występuje nie tylko w astrofi-
zyce i nanotechnologii, ale od zawsze towarzyszył rozważaniom filozoficznym. Nie
tylko fizycy stają się poetami, gdy rezygnują z języka matematyki dla oddania swo-
ich obserwacji31, ale i filozofowie, by sięgnąć tu po przykłady Platona, Nietzschego,
a zwłaszcza Heideggera zmagają się z oporem językowej materii. Podobnie jest
w filozofii nowych mediów, gdzie język „średniego wymiaru” nie odpowiada do-
świadczeniom i bytom nowego rodzaju. Nie oznacza to jednak konieczności odrzu-
cenia jego instrumentarium i związanych z nim teorii, gdyż w ten sposób odrzucili-
byśmy podstawę i wspólny mianownik możliwych rozważań.

Ontologia i epistemologia rzeczywiście, przynajmniej w sferze egzemplarycz-
nej, skupiają się na otaczających nas przedmiotach, tak że już np. koncepcje obrazu
w ramach epistemologii czy koncepcje przedmiotów fikcyjnych w ramach ontologii
są nieproporcjonalnie mało rozwinięte w stosunku do teorii pierwotnych wzglę-
dem nich obiektów (do tego, co obrazowane, i tego, co rzeczywiste). Z tego też
powodu poszczególne koncepcje rozwijane w ich ramach mogą okazywać się nie-
wystarczające. Niewystarczalność jednak nie może być podstawą odrzucenia.
W grę wchodzi jeszcze jedna, o wiele ważniejsza, sprawa: jeśli uznać, że roszczenia
ontologii i epistemologii ulegają ograniczeniu ze względu na zjawisko nowych
mediów, to tym samym uznaje się, że były one teoriami pewnego rodzaju rzeczywi-
stości, którą można nazwać za Quine’em rzeczywistością „średniego wymiaru”.
Doszlibyśmy tutaj nie tyle do odrzucenia „klasycznych” teorii, ile do konstatacji,
która de facto zawiera się w geście odrzucenia charakterystycznym dla filozofii
nowych mediów, mianowicie konstatacji niewspółmierności roszczeń i ambicji
filozofii w stosunku do jej eksplanacyjnych możliwości. Innymi słowy, rezygnacja
z dotychczasowych ustaleń w badaniach nad nowymi mediami niesie w sobie skry-
cie założony sceptycyzm dotyczący programowych celów ontologii i epistemologii.
Oznaczałoby to, że nie mamy do czynienia z rezygnacją z konkretnych propozycji
filozofii (np. z jakichś teorii znaczenia), ale z rezygnacją z samej filozofii, która
będąc pewną historyczną formacją, traci powoli rację swojego bytu. Negacja tego,
co klasyczne, nie jest negacją pewnych treści odrzucanych w toku badań, ale
wynika ze zwątpienia w ciągłość i przydatność filozofii, tak jakby ta była pew-
ną empiryczną propozycją, która nie przechodzi prób weryfikacji.

Tym, co niezmiennie powtarza się we wszystkich wspomnianych przeze mnie
aspektach tzw. filozofii nowych mediów, jest odniesienie do tradycji i tradycyjnych
dziedzin filozofii. Odniesienie to nie tyle jest negatywne, ile wybiórcze i tenden-
cyjne tak, że uzasadnione wydaje się stwierdzenie, iż pewien obraz przeszłości
i koncepcji opatrzonych epitetem „klasyczne”, jaki zwykle szkicuje się na wstępie
nowomedialnych rozważań, staje się warunkiem koniecznym wszelkich pozytyw-
nych twierdzeń. W całej rozmaitości teoretycznych ustaleń i sporów w obrębie
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30 W.O. Quine, Słowo i przedmiot, tłum. C. Cieśliński, Warszawa 1999, s. 13–35.
31 H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, tłum. M. Łukasiewicz, K. Michalski,

Warszawa 2000, s. 108–110.



opisu nowych mediów daje się wyróżnić pewne rdzenne przekonanie, stanowiące
trzon wszystkich rozważań. Jest nim stwierdzenie absolutnej nowości, nowości
bez precedensu tych badań oraz idąca za tym „konieczność” odrzucenia wszelkich
„starych”, „klasycznych” teorii i metodologii badawczych. „Konieczność” ta opiera
się, co paradoksalne, na dobrze znanym wymogu adekwatności opisu do jego
przedmiotu. Mówiąc krótko i bez sporej przesady: w imię adekwatności odrzuca
się filozofię osnutą na pojęciu adekwatności jako nieadekwatną.
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Jacek Seweryn Podgórski

Antropologia kognitywna jako nowa dziedzina
badań nad społeczeństwami informacyjnymi

Czym jest antropologia poznawcza? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć
mógłby „ojciec” i twórca owego interesującego paradygmatu antropologicznego –
Roy Goodwin D’Andrade: „Antropologia poznawcza bada wiedzę kulturową, wie-
dzę, która jest zawarta w słowach, opowiadaniach i w artefaktach, dzieloną z pozo-
stałymi ludźmi i przekazywaną im”1.

W niniejszym artykule, rozpatrując różnego rodzaju wspólnoty z perspektywy
nauk kognitywnych, chciałbym dowieść, iż antropologia poznawcza wraz z teorią
„rozproszonego poznania” dostarcza mocnych podstaw dla prowadzenia nowator-
skich badań empirycznych. Od czasu, gdy szeroko pojętą interakcję uznano za
społeczny i kulturowy fenomen ukształtowany przez „cielesne” doświadczenia
podmiotu i zakorzenienie w otoczeniu, ludzie zaczęli tworzyć i współdzielić nowy
rodzaj wiedzy – „rozproszoną treść” (shared content).

W ujęciu antropologii poznawczej, a także całego paradygmatu enaktywnego2

procesy poznawcze, zachodzące w określonej wspólnocie, możliwe są do zaobser-
wowania w sposób bardziej rzeczywisty (tj. namacalny) tylko i wyłącznie z per-
spektywy obserwatora bezpośredniego (uczestnika). Nauki kognitywne zakładają
różnorodność procesów poznawczych o charakterze historycznym i kulturowym,
które nie mogą być zredukowane do właściwości oderwanej jednostki, poje-
dynczego podmiotu3. Czy taka postawa badawcza i wynikające z niej założenia teo-
retyczne są wystarczającą podstawą do udowodnienia celowości i autonomiczności

1 R.G.D’Andrade, The Development of Cognitive Anthropology, Cambridge 1995, s. xiv.
2 Enaktywizm jest teorią, według której czynności poznawcze składają się na doświadcze-

nia zmysłowe o charakterze multimodalnym. W tym ujęciu wszelkie działania, zarówno
motoryczne, jak i mentalne (stanowiące historię podmiotu), są konsekwencją interakcji
z obiektami i właściwościami otoczenia materialnego. Doświadczenie „bycia w świecie”
stanowi najważniejsze źródło informacji dla inteligentnych systemów autoreferencyj-
nych komunikujących się na wielu poziomach. Por. F. Varela, E. Thompson, E. Rosch, The
Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge 1991.

3 W antropologii kognitywnej poprzez pojęcie „podmiotu” należy rozumieć aktora, czyli
uczestnika konkretnej społeczności nadającej określone funkcje i kreującej wspólne cele.
Ów podmiot egzystuje zawsze w kontekście społeczno-kulturowym i nie może być bada-
ny bez uwzględnienia przebytej historii działań.



danej grupy? [czy aby teoria służy do udowadniania?] Czy możliwa jest adekwatna
analiza działań poznawczych kolektywu fundującego nową wiedzę? Na te i wiele
innych pytań stara się odpowiedzieć właśnie antropologia poznawcza wraz z teorią
„rozproszonego poznania”, którą chciałbym teraz przybliżyć.

Pojęcie rozproszonego poznania

Twórcą koncepcji poznania rozproszonego (distributed cognition) i metodologii,
mieszczącej się w spektrum rozważań szeroko pojętej ergonomii i antropologii
kognitywnej, jest etnograf Edwin Hutchins. Hutchins opracowywał wyniki swych
badań zorganizowanych grup społecznych – systemów postawionych wobec okre-
ślonego problemu – których funkcjonowanie opierało się przede wszystkim na
relacjach poznawczych4. Poznanie rozproszone według definicji Hutchinsa poszu-
kuje zrozumienia organizacji systemu poznawczego poprzez scharakteryzowanie
jego procesów poznawczych i zrekonstruowanie modelu przetwarzania reprezen-
tacji o różnej formie. Istotne jest zwłaszcza zbadanie związku między jednostkami
poprzez poddanie ich klasyfikacji, co pozwala na odpowiedź na pytanie, czy dany
proces można zaliczyć do działania poznawczego, czyli generującego wiedzę.

Do zbadania działań rozproszonych używa się dość skomplikowanych i złożo-
nych metod badawczych, polegających na szczegółowej analizie, np. nagrań wideo
i dialogów tekstowych, stanów urządzeń pomiarowych, symulacji sztucznych sieci
neuronowych (odzwierciedlających prawdziwe wydarzenia z życia, np. marynarzy
na frachtowcu, społeczności Open Source, np. MySpace.com5) itd. W ciągu ostatniej
dekady antropolodzy kognitywni, badając rozległe systemy społeczne i instytucjo-
nalne, usystematyzowali trzy typy poznania rozproszonego6, są to:
1. umysł we wspólnocie, tzw. poziom komputacyjny (Mind in Society),
2. wspólnota umysłu, tzw. poziom algorytmiczny (The Society of Mind),
3. rozproszenie czynności poznawczych w czasie, czyli tzw. poziom implementacji

(Distributing Cognition in Time).
Dla całego dyskursu, krążącego wokół pojęcia rozproszenia bądź też dystrybucji

reprezentacji, najważniejszymi terminami są: rozproszona treść (często też okre-
ślana jako współdzielona), otoczenie materialne i artefakt poznawczy. Podczas dal-
szych rozważań postaram się przybliżyć w skrócie każde z powyższych pojęć, gdyż
stanowią one nierozłączną część poruszonej sfery problemowej.

Umysł we wspólnocie (Mind in Society)

Procesy poznawcze, w tym sensie, mogą zostać rozprowadzone między człon-
ków grupy społecznej. Powstaje więc pytanie: Jak procesy poznawcze mogą być
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4 J. Hollan, E. Hutchins, D. Kirsh, Distributed Cognition: Toward a New Foundation for Hu-
man-Computer Interaction Research, „ACM Transactions on Computer-Human Interaction”
2000, wol. 7, nr 2, 174–196.

5 E. Hutchins, Cognition in the Wild, Cambridge 1996, s. 49–116.
6 J. Hollan, E. Hutchins, D. Kirsh, Distributed..., op. cit., s. 3.



zaimplementowane indywidualnym członkom większej grupy? Propozycja odpo-
wiedzi jest następująca: należy zdefiniować pojęcie pamięci (jako zdolności do
zapamiętywania wrażeń zmysłowych, skojarzeń i informacji, organizacja schema-
tów zachowawczych), organizacji (jako pewnej konstrukcji, platformy funkcjo-
nującej w przestrzeni kulturowej, sferze wartości, jak i formie fizycznej, zapisanej),
interakcji i napięcia w komunikacji (z ang. tension, różnice potencjałów w procesach
werbalnych, m.in. przy podejmowaniu decyzji, w określonym spektrum czaso-
wym)7. Wymienione terminy są charakterystyczne dla wszystkich form rozprosze-
nia oraz ściśle wiążą się z przedmiotem poznawczym i sferą otoczenia material-
nego. Według założeń poziomu komputacyjnego wszelki rozwój społeczny (życie
i komunikowanie się we wspólnocie itd.) uwarunkowany jest przez poprawny roz-
wój sfery neurofizjologicznej danego podmiotu – od poziomu najbardziej elemen-
tarnego (neuronu) do globalnego (korelacji konkretnych stanów fizjologicznych
układu nerwowego podczas wykonywania konkretnych czynności, m.in. komuni-
kacji werbalnej)8.

Wspólnota umysłu (The Society of Mind)

Procesy poznawcze mogą być rozproszone w sensie koordynacji między we-
wnętrznymi (internal–material) i zewnętrznymi (external–environmental) struktu-
rami. Ten typ rozproszenia opiera się na metaforze zaproponowanej przez Marvina
Minskiego9. Podobnie jak w przypadku pojedynczej osoby, język grupy społecznej
bazuje na procesach decyzyjnych. Powstają pytania: Co dzieje się wewnątrz umy-
słu? Jaką rolę pełni język grupy społecznej w kształtowaniu się umysłu? Minsky
twierdzi, iż aby wytłumaczyć fenomen inteligencji, trzeba rozwinąć duży system
ekspercki o charakterze instytucjonalnym, złożony z agentów (podmiotów) bę-
dących w różnych połączeniach i konfiguracjach. Gotowa „konstrukcja” może być
przetestowana poprzez stawianie konkretnych problemów, hipotez i zadań. Jest to
tradycyjna strategia zarządzania rozwojem procesów decyzyjnych w różnych oko-
licznościach10. Na tym etapie moich rozważań można wyróżnić dwa typy procesów,
które tworzą tzw. „rusztowanie” funkcji rozwojowych danego podmiotu (scaffolded
mind)11, są to:
a) procesy interpsychologiczne, które dotyczą wyłącznie inteligentnych podmio-

tów,
b) procesy intrapsychologiczne, które dotyczą wyłącznie artefaktów12.
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7 Y. Rogers, Distributed Cognition and Communication, [w:] K. Brown (red.), The Encyclopedia
of Language and Linguistics, 2nd Edition, Oxford 2006, s. 181–202.

8 S. Quartz, T.J. Sejnowski, The neural basis of cognitive development: A constructivist manifesto,
„Behavioral and Brain Sciences” 1997, nr 20(4), s. 537–596.

9 M. Minsky, Society of Mind, New York 1988.
10 Na podstawie rozważań psychologa rozwojowego L.S. Vygotsky’ego, Thought and Langu-

age, Cambridge 1986.
11 A. Clark, Being There: Putting Brain, Body and World Together Again, Cambridge 1997, s.

35–51.



Wymienione działania (często określane jako wyższego poziomu) porządkują
wewnętrzne funkcje do postaci inteligentnej i autonomicznej struktury. Natomiast
same relacje między podmiotami i przedmiotami regulowane są drogą pojęcia
praktyki kulturowej, wypracowanej historycznie. W ramach takiej charakterystyki
podmiot staje się jednostką mogącą wykorzystać w pełni swoje „wyposażenie” bio-
logicznie i umysłowe, a tym samym adaptować się do zmiennych warunków świata
zewnętrznego.

Rozproszenie czynności poznawczych w czasie (Distributing cognition in time)

W tym ujęciu procesy poznawcze mogą zostać rozłożone na członków określo-
nej współdziałającej grupy podmiotów, ze szczególną uwagą na ukształtowanie
działań w spektrum czasowym. Widoczny jest tutaj nacisk na ergonomię cza-
sową13, np. wcześniejsze wydarzenia oddziaływają na późniejsze wtedy i tylko wte-
dy, gdy są odpowiednio szybko rozpoczęte.

Istota trzeciej i ostatniej gałęzi poznania rozproszonego znajduje się w odpo-
wiedzi na pytanie: jak zaplanować działania w skali czasowej pomiędzy członków
lub elementy tworzące formę jakiejkolwiek autonomicznej struktury, a zarazem
inteligentnej?

Podsumowując, koncepcja „poznania rozproszonego” w swych założeniach
próbuje ukazać prawdziwe oblicze dynamiki poznawczej większej grupy podmio-
tów wiedzotwórczych. Jest to pewien model ilustrujący, jak mogłyby wyglądać
czynności poznawcze odnoszące się do trzech różnych płaszczyzn: wewnętrznych
struktur, podmiotów i przedmiotów. Poznanie rozproszone jako element paradyg-
matu14 filozofii ucieleśnienia stara się określić mechanikę procesów poznawczych
zarówno o charakterze globalnym (odnoszących się do jednostki oraz grupy,
makrostruktury), jak i bardziej szczególnych działań (pojedynczych podmiotów
lub nawet neuronów, mikrostruktury). Czas jest jednym z najważniejszych kryte-
riów adekwatności działań, ponieważ szybkie i sprawne funkcjonowanie jest naj-
bardziej oczekiwaną formą pracy organizmu w obliczu napływu informacji ze-
wnętrznych. Poznanie rozproszone ma za zadanie zbudować model stosowany dla
potrzeb zaistniałej sytuacji, mogący w elastyczny sposób ilustrować przepływ
informacji (data-flow). Umysł w tym przypadku jest częścią otoczenia, wielowymia-
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12 Pojęcie „artefaktu” (przedmiot lub zdarzenie, będące sztucznym wytworem) może być
rozpatrywane z wielu perspektyw, najczęściej rozumiane jest w odniesieniu do psychologii
jako zmienna powstająca w wyniku badań empirycznych, zniekształcająca obraz przed-
miotu badań, lub w antropologicznym sensie jako przejaw funkcjonowania kultury czy też
społeczności. Ucieleśniony paradygmat wraz z antropologicznym spojrzeniem klasyfikuje
tego typu przedmioty jako ekstensje (rozszerzenia) umysłu zarówno pojedynczych pod-
miotów, jak i grupy „aktorów” w sieci relacji semantycznych. Artefakt w takim sensie staje
się narzędziem wzmacniającym (amplifikującym) zdolności mentalne lub stanowi pewną
formę pamięci zewnętrznej, np. współcześnie najbardziej znaną formą artefaktu po-
znawczego jest zwykły telefon komórkowy z terminarzem i notatnikiem.

13 D. Kirsh, P. Maglio, Some Epistemic Benefits of Action: Tetris a Case Study, [w:] Proceedings of
The Fourteenth Annual Cognitive Science Society, New Jersey 1992.



rowego obszaru, gdzie występują artefakty poznawcze. Zatem umysł realizuje się
zawsze w interakcji (komunikacji) między inteligentnymi podmiotami (agentami).

Podstawowe pytanie, które stara się zgłębić i rozwikłać poznanie rozpro-
szone, brzmi: czy dany proces można zaliczyć do działania poznawczego, tj. gene-
rującego wiedzę? Dzięki odkrywczym wnioskom m.in. wspomnianego Edwina
Hutchinsa i Davida Kirsha można mówić o swoistej rewolucji na polu badań psy-
chologii społecznej i rozwojowej. Antropologia poznawcza uświadamia nam, iż
m.in. procesy kulturowe czy też mentalne muszą być rozpatrywane w określonym
kontekście historycznym. Ważna jest także konieczność uwzględnienia spektrum
czasowego jako kategorii doboru nie tylko informacji (jej jakości itd.), ale metod
działania. Człowiek jest istotą funkcjonującą drogą wymiany informacji, rozwi-
jającą i uczącą się na wielu poziomach (tj. osadzoną w konkretnym otoczeniu zdol-
nym do dostarczenia informacji i generowania nowych). Prace antropologów
poznawczych stanowią inspirację przede wszystkim dla badań nad społeczno-
ściami otwartymi (Open Source community, e-community) przejawiającymi różne ce-
chy rzeczywistych wspólnot.

Pojęcie rozproszonej treści (shared content)

W celu dopełnienia rozważań nad rozproszonym poznaniem należy scharakte-
ryzować pojęcie rozproszonej treści. Jest ono niezwykle ważne, gdyż stanowi przy-
czynek do dalszej dyskusji na temat emergentnych właściwości grup społecznych
oraz szeroko pojętej ergonomii poznawczej (m.in. amplifikacji zdolności poznaw-
czych). Pojęcie rozproszonego dostępu15 lub też współdzielonej treści jest stosun-
kowo starym terminem mówiącym o podziale pracy na konkretne czynności w śro-
dowisku materialnym i mentalnym (od komputacji do reprezentacji – jakby
określili to funkcjonaliści). Jest to rozdzielenie stanów odwzorowujących, repre-
zentacji (zawierających złożone dane lub proste informacje), pomiędzy media
(członków określonej grupy). Owy podział odnosi się do:
a) reprezentacji roznoszonych/przekazywanych drogą szeroko pojętego działania,

z struktur wewnętrznych (stanów mózgu i umysłu, z ang. internal states) do ze-
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14 Poprzez pojęcie ucieleśnionego paradygmatu rozumiem stanowisko tzw. minimalnego
kartezjanizmu, którego zwolennikiem jest m.in. Andy Clark. Por. A. Clark, Being There:
Putting Brain, Body and World Together Again, Cambridge 1997; idem, Embodiment and the
Philosophy of Mind, „Philosophy of Mind” 1998, wol 43, s. 35–52 oraz A. Clark, D. Chal-
mers, The Extended Mind, „Analysis” 1998, nr 58/1, s. 7–19.
Niniejsza propozycja głosi trzy postulaty: usytuowanie (człowiek jest istotą funkcjo-
nującą zawsze w jakimś kontekście kulturowym będącym źródłem wielu informacji),
rozproszenie (człowiek rozdziela czynności poznawcze na pozostałych członków wspól-
noty w obliczu postawionych zadań, tym samym kształtuje własne zdolności kognitywne
itd.) i ucieleśnienie (mózg jest organem nadrzędnym i stanowi punkt wyznaczający gra-
nice poznawcze, zatem podmiot jest istotą zależną od procesów biologicznych itd.).

15 Y. Rogers, J. Ellis, Distributed Cognition: an alternative framework for analysing and explaining
collaborative working, „Journal of Information Technology” 1994, wol. 9/2, s. 119–128.



wnętrznych (konkretnych działań, z ang. external), jest to idea eksternalizmu
aktywnego, inaczej zwanego koncepcją rozszerzonego umysłu16,

b) medium, czyli np. ciała (uniwersalnego nośnika informacji), jako składnika
struktury poznawczej w sensie globalnym oraz źródła informacji17,

c) wewnętrznego modułu pamięci (pojedynczego podmiotu), nośnika (vessel)18,
d) zewnętrznego modułu pamięci (nośnika tradycyjnego lub elektronicznego).

Natomiast odnoszenie się (implementowanie treści) między reprezentacjami
a danym medium odbywa się drogą komunikacji werbalnej (słowa) i niewerbalnej
(np. obrazy implikujące stany emocjonalne). Efektem jest intencjonalny system
rozproszony o spójnej strukturze, mogący dynamicznie przenosić na otoczenie
poszczególne procesy obliczeniowe (off-load cognitive work). Umysł pojedynczego
podmiotu staje się więc „silnikiem asocjacyjnym”, to znaczy zaczyna adaptować się
do warunków otoczenia (materialnego czy też wirtualnego), uczyć się i tworzyć
proste schematy odwzorowujące działania w rzeczywistości (za Rodneyem Brook-
sem – „świat jawi się nam jako najlepszy model”, zakotwiczony w nas samych).

W tym punkcie rozważań nasuwa się jedna dość istotna kwestia problemowa.
Czy możliwa jest adekwatna identyfikacja problemów i dobór osiągalnych metod
działania w obliczu różnorodnych źródeł informacji? Często specjaliści od ergono-
mii lub zarządzania zasobami ludzkimi mają dylemat, czy działać „szybko i tanio”
czy „wolno i drogo”? Jest to fundamentalna kwestia dla pojęci kolektywu rozpro-
szonego. Zatem, aby wywód był kompletny, należy jeszcze zdefiniować pojęcie oto-
czenia materialnego i artefaktu poznawczego.

Środowisko a funkcje poznawcze

Ta część moich rozważań stanowi zasadniczo uzupełnienie teorii poznania roz-
proszonego, a zarazem integralną część ucieleśnionych i enaktywnych koncepcji
filozoficznych19. Dla dopełnienia teorii działania i organizacji inteligentnych syste-
mów konieczne jest wyjaśnienie takich centralnych pojęć, jak otoczenie materialne
czy artefakt poznawczy. Są to pojęcia niezwykle istotne z tego względu, że wyzna-
czają miejsce i charakter powstawania i przetwarzania procesów poznawczych na
trzech uprzednio wskazanych poziomach.

Otoczenie materialne (z ang. the material environment) – w ujęciu etnografii
poznawczej jest to przestrzeń materialna20, w której egzystują i występują pod-
mioty i przedmioty poznawcze. Środowisko, poprzez przeniesienie pracy systemu
poznawczego na zewnętrzne struktury, używane jest często jako rozszerzenie
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16 A. Clark, D. Chalmers, The Extended Mind…, op. cit., s. 7–19.
17 D. Kirsh, P. Maglio, Some Epistemic…, op. cit.
18 A. Clark, Embodiment…, op. cit., s. 35–52.
19 A. Clark, Being There..., op. cit., s. 87.
20 M. Perry i in., The Role of Space in Socially Distributed Cognition: some Issues for Cognitive Engi-

neering, [w:] R. Alterman, D. Kirsh (red.), Proceedings of The 25th Annual meeting of The Cogni-
tive Science Society, Boston 2003.



pamięci, np. maszyny wyręczają naukowców, gdyż obliczają równania matema-
tyczne. Otoczenie może być czymś więcej niż tylko pamięcią – może być procesem.
Nie jest to wyłącznie zespół czynników (ożywionych i nieożywionych) otacza-
jących organizmy żywe. W taki sposób staje się pewnym medium do działań po-
znawczych – procesów obliczeniowych (nie w sensie funkcjonalizmu). W ramach
otoczenia przedmiotowego można wyróżnić następujące typy przedmiotów po-
znawczych21:
a) wewnętrzne przedmioty poznawcze, czyli reguły (internal cognitive artifacts),
b) zewnętrzne przedmioty poznawcze, czyli obiekty (external cognitive artifacts).

Przestrzenie, w których występują artefakty poznawcze, np. biura (urządzenia
biurowe), kokpity samolotów (elementy pulpitu), społeczeństwa otwarte (kanały
RSS Feed) stanowią świetne pole do analiz działań inteligentnych podmiotów
w środowisku materialnym. Zatem świat jawi się sam w sobie jako bardzo złożony
i ogromny przedmiot poznawczy (za Hutchinsem22).

Artefakt poznawczy (z ang. cognitive artifact), czyli przedmiot czy też obiekt
(z łac. obiectum), stanowi jedno z podstawowych pojęć ontologii, w języku potocz-
nym określany jest jako „coś” lub „cokolwiek”. Nie należy go mylić z przedmiotem
poznania, gdyż w filozofii umysłu i kognitywistyce istnieje wiele klas przedmiotów
(m.in.: intencjonalny, potencjalny, abstrakcyjny). Artefakt poznawczy, czy po pro-
stu „przedmiot poznawczy”, według definicji wypracowanej przez antropologów
kognitywnych, jest to obiekt fizyczny stworzony przez człowieka. Ma on za zadanie
pomagać, rozszerzać horyzonty, wzmacniać (poprawiać – amplifikować) zdolno-
ści poznawcze23, choć istnieją tutaj pewne delikatne kwestie sporne. Współcześnie
wiele przedmiotów bazuje na wiekowym wynalazku zapisu informacji jako rozsze-
rzeniu pamięci. Wszelkie wynalezione systemy zapisu informacji zmieniły i przy-
spieszyły tryb pracy inteligentnych systemów, a co najważniejsze – nadal to robią.
Weźmy przykład systemu tabliczkowego wynalezionego w starożytności (wiek
określa się na około trzy tysiące lat), zmodernizował on w głębokim stopniu myśle-
nie człowieka, jest to jeden z okazów najpierwotniejszego artefaktu poznawczego.

Współczesne koncepcje ucieleśnienia (a konkretnie usytuowanego poznania
i uczenia się) uświadamiają nam jeden istotny fakt: aby podmiot mógł funkcjono-
wać, potrzebuje organizacji przestrzeni (materialnej lub wirtualnej). Chodzi oczy-
wiście o inteligentne użycie przestrzeni, ponieważ wszystkie typy przedmiotów
i podmiotów osadzone są w otoczeniu. Artefakty poznawcze są zawsze wcielone
(dosłownie „zanurzone”, z ang. embedded) w ogromnym systemie powiązań kultu-
rowo-społecznych. Egzystują dzięki organizacji określonych funkcji. Jak zauważyli
Michael Cole i David Griffin24, ów typ przedmiotów kształtuje zdolności pozna-
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23 A. Clark, D. Chalmers, The Extended Mind…, op. cit.
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jącego (funkcje), reorganizując w sposób często nieświadomy i nieliniowy (emer-
gentny) cechy podmiotu do postaci systemu funkcjonalnego25.

Przykładem przedmiotu rozszerzającego czynności poznawcze może być jakie-
kolwiek urządzenie pomiarowe (termometr, barometr, liniał, zegar ze stoperem,
komunikatory internetowe). Nie należy postrzegać artefaktów poznawczych jako
odrębnej kategorii przedmiotów o określonym zastosowaniu, a raczej uważać je za
pewien element procesów poznawczych (realizowanych w określonej sytuacji)26.
Efektem działania artefaktów są zdolności funkcjonalne skomplikowanego sys-
temu poznawczego koordynowane z innymi strukturami poznawczymi wspólnot.

4. Założenia intencjonalnego modelu rozproszonej wspólnoty

Grupa samoorganizujących się agentów, stanowiąca model rozproszonej wspól-
noty, może być scharakteryzowana według następujących warunków. Wspólnota
lub też kolektyw musi składać się z podmiotów o dynamicznej budowie (to znaczy
podlegać procesom samoregulacji i samoorganizacji, mówiąc językiem fizykali-
stycznym), zatem jedynym sposobem na adekwatną analizę procesów poznaw-
czych jest założenie, iż członkowie takiej grupy funkcjonują na zasadzie sprzężenia
kauzalnego27.

Natomiast jeśli chodzi o działania decyzyjne – muszą one dać się zdefiniować
według założeń teorii koordynacji, np. Kevina Crowstona28. Zdaniem Crowstona
dwa procesy informacyjne mogą używać tego samego źródła lub odnosić się do
tego samego celu (być nakierowane, czyli w pewnym sensie są intencjonalne) – jest
to równoległe przetwarzanie albo jeden proces może być prerekwizytem do rozpo-
częcia nowego – mamy tutaj wtedy do czynienia z sekwencją. Dzięki temu na bazie
operacji informacyjnych kształtuje się pewna struktura pracy lub też praktyki. Z cza-
sem powstają wyspecjalizowane komórki (eksperci), gdyż wiedza akumuluje się.

Zatem pojedynczy system może zarządzać zewnętrznymi mediami (nośnikami
informacji) w celu komunikacji między pozostałymi „aktorami w grze”. Takim
aktorem jest np. społeczeństwo [...] w formie materialnej lub wirtualnej. Dzięki
temu tworzy się w świadomości wspólnoty tzw. mentalna mapa kolektywna,
zawierająca „ślady” (traces) i wskaźniki naznaczających (stigmergy) działań wypra-
cowane w spektrum czasowym, pomocne przy wyznaczaniu priorytetów (np.
w sieci koneksjonistycznej mowa jest o tzw. siłach na wyjściach sztucznych sieci
neuronowych) i efektywniejszych schematów zachowawczych (przypisywanie
konkretnym sytuacjom całych stanów i ustawień systemu). Przykładem innego
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25 M.J. Matarić, Studying the Role of Embodiment in Cognition, Cybernetics and systems, „Episte-
mological aspects of embodied AI” 1997, wol. 28(6), s. 457–470.
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rozproszonego systemu kolektywnego może być współdziałający zbiór sieci konek-
sjonistycznych, gdzie produktem działań mogą być schematy stanów napięć (jest
to już pewna forma wiedzy według Crowstona). Informacje w sieci, np. globalnej,
są rozproszone selektywnie, to znaczy, iż są dobierane według kryteriów użytecz-
ności, świeżości, koherencji budowy/struktury (prosta lub złożona), wyrazistości
w odbiorze, przesłania autorytarnego/konformistycznego w stosunku do pod-
miotu.

Intencjonalność takiego modelu wynika z odniesienia do stanu otoczenia – jest
to tzw. perspektywa sytuacyjna – musi więc zachodzić zjawisko tzw. pętli percep-
cyjno-motorycznej, przy uwzględnieniu ewolucji i adaptacji do stanu faktycznego
środowiska (np. zmienne warunki pogodowe, liczba użytkowników, wydajność
łącz komunikacyjnych) i podmiotu (np. stany fizjologiczne organizmu są zmien-
ne)29. Należy pamiętać, iż każda nowo wygenerowana wiedza przed dopuszcze-
niem do użytku podlega weryfikacji i kategoryzacji. Jeśli pomija się zastosowanie
zasady konsekwentnego przewidywania zdarzeń (jeśli X, to wtedy Y wtw. jeżeli X
spełniło warunki: …) zawartej w istocie tzw. kazualnego sprzężenia zwrotnego,
może dojść do poważnych niekonsekwencji i pomyłek w funkcjonowaniu.

Patrząc poprzez pryzmat koncepcji rozproszonej treści, sformułować można
trafną charakterystykę fenomenu zorganizowanej wspólnoty. Wielu antropologów
poznawczych oraz filozofów umysłu stanowiących grono zwolenników ucieleśnio-
nego paradygmatu wskazuje, iż zawsze funkcjonujemy w grupie nakierowanej na
konkretne zadania. Fenomenem jest tutaj kreowanie nowych dziedzin i gałęzi wie-
dzy w postaci zmian społecznych (w formie rzeczywistej i wirtualnej), jak również
bardziej elementarnych, np. stanów neuronalnych. Jest to generowanie nowych
jakości w sposób spontaniczny, ale przede wszystkim uporządkowany i emer-
gentny. Myślę, iż niniejsza próba spełnia wymogi wstępu do dalszej dyskusji, a tak-
że dostarcza nowych wskazówek pomocnych w badaniach.
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W stronę teorii kultury
zmediatyzowanej





Wojciech Chyła

Kultura intensywnie zmediatyzowana.
Biotechnomerkantylizm, biopolityka,
biowładza: doksokracja rynkowego populizmu
jako efekt technomerkantylnych autoregulacji

Tak jak to zapowiedział Arnold Gehlen, człowieczeństwo dołączone
do rozwoju maszyn utworzy wraz z nimi hybrydalny megaorganizm

antropo-bio-techniczno-elektroniczno-informatyczno-mechaniczny.

Edgar Morin

Współczesna biopolityka funkcjonuje „ażeby wytworzyć, zwielo-
krotnić i zapewnić ekonomicznemu liberalizmowi niezbędne wolności.

Społeczeństwo obywatelskie dalekie by się przeciwstawiać […]
jest więc liberalnej technologii rządzenia korelatywne”.

Michel Foucault

1. Czym jest kultura intensywnie zmediatyzowana? Jest to biotechnomerkanty-
lizm, biopolityka i biowładza: doksokracja rynkowego populizmu, czyli władza
technomerkantylnej samoregulacji.

Znaczy to, po pierwsze, że kultura nie panuje już nad techniką, ale to technika
zapanowuje nieodwracalnie nad kulturą. Zaznaczyć więc wypada od razu, że jest to
najważniejsza konsekwencja uzyskiwanego dziś pierwszeństwa przez techniczną
komunikację koneksjonistyczną, szybką, wydajną w czasie, uobecniającą natych-
miast nieobecne bycie, nad powolną symboliczną komunikacją kultury prowa-
dzoną tradycyjnie za pomocą dziedziczonego kodu języka.

Znaczy to, po drugie, że doświadczenie nie wyprzedza już jego nauczania, ale
jest technicznie programowane – scenaryzowane, by być nieustannie reprogramo-
wane w ramach technicznie zapośredniczanej interakcji, która jest przede wszyst-
kim interakcją z technicznymi programami. Znaczy to także, po trzecie, że trzeba
rozpatrywać człowieka jako takiego na tle archeologii myśli, ta zaś jest, wedle
nauki Foucaulta, historią sposobów fabrykowania doświadczenia. W tym świetle,
po czwarte, znaczy to wreszcie, iż to ustawiczne fabrykowanie doświadczenia
tymże jego ciągłym programowaniem-reprogramowaniem jest też programowa-



niem doświadczanego zdarzenia, zatem jest zapobieganiem suwerenności zdarze-
nia. W podsumowaniu znaczy to, że wszelkie rządzenie za pomocą techniki, a więc
w drodze technicznego zapobiegania suwerenności zdarzeń, ma charakter bio-
władzy. Sama zaś ta biowładza ma charakter biotechnosystemowy, to jest autore-
gulacyjny i autoorganizacyjny, co w praktyce oznacza, iż nie potrzebuje ona świado-
mie wyłanianych decyzji. Dokonuje się poniżej świadomości (przedświadomie
i podprzedstawieniowo), poniżej językowej symboliczności, na sposób technomer-
kantylny, czy raczej biotechnomerkantylny, z wciągnięciem biologicznych funkcjo-
nowań nieświadomościowych, w przypadku mediów – popędowych, jako elementu
zautomatyzowanego i w automatyzmach swych względem świadomości zautono-
mizowanego. W sumie znaczy to, że biowładza realizuje się na sposób techniczny,
czyli automatycznie zarządzający indywiduami, społeczeństwami i społecznym
światem, wszystkimi jego rzeczami. Jednym słowem, jest to władza, która rządzi
biotechnomerkantylnie, a to znaczy, że rządzi ona wszystkim samoczynnie jako
niekończącym się w jej władaniu rynkiem. Spycha ona na bok inne niż rynkowe,
inne niż fluktuujące intensywnościowo popędowe i pieniężne wartości, wypiera
trwałe metafizyczne wartości, praktycznie dezaktualizuje więc również i spo-
łeczno-regulacyjną koncepcję kultury1 wspierającą się na tych właśnie wartościach
jako w najwyższym stopniu symbolicznych, bo przez ich wyuczanie są one w każdej
jednostce ludzkiej uwewnętrzniane i w doświadczenie całych społeczeństw na
wiele pokoleń wprowadzane.

Taki jest sens globalizacji kultury osiąganej poprzez techniczno-medialne jej
zapośredniczenie. Biowładza to totalitaryzm rynku jako doksokracja opinii
kształtowanej przez techniczne media, przez techniczne programowanie za ich
pomocą naszego doświadczenia, a przez to też i zdarzeń, które przez takie do-
świadczenie mogą być doświadczane. To totalitaryzm władzy biotechnosyste-
mowych automatyzmów automatyzujących nasze doświadczenie, uzależniających
naszą myśl od niego oraz uniezależniających ją od własnej każdego pamięci i od
pamięci kultury zakodowanej w języku. Ten totalitaryzm jest dziś dla nas zupełnie
niedostrzegalny, będąc politycznie niemy, a więc niepodobny do tradycyjnej władzy
krzykliwych dotąd, politycznych wpierw, a dopiero potem biopolitycznych tanato-
logicznych totalitaryzmów XX wieku2. I to jest właśnie jego bezprecedensową siłą.
Siłą jego jest to, że prowadzi on narrację niepolityczną i nie w języku polityki i że
nawet w ogóle nie prowadzi jakiejkolwiek narracji w języku.

2. Narracja techniczna, kosmogeniczna, a nie językowa, nie naucza uprze-
dzającego ją doświadczenia, ale doświadczenie to nam programuje, tak by pragnie-
nia nasze stawały się doświadczanymi zdarzeniami, tzn. zdarzeniami doświadcza-
nymi poprzez technicznie zaprogramowane nam doświadczenie. To technicznie
zamknięty obwód pracy nieświadomości. Osiąga się go dzięki technicznej wszech-
łączliwości, czyli triumfującej koneksjonistycznej technokomunikacji, która jest
zarazem realizacją ekonomicznej wszechzamienialności, będąc w sumie techno-
merkantylną efektywnością. W szczególności zaś jest „nowym narracyjnym po-
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rządkiem” pochodzącym z pracy samej techniki, będąc też zarazem storytelling
management za pomocą techniki3.

Ten nowy porządek pośrednio mówi nam: Zamiast nauczać doświadczenia za
pomocą językowych narracji, czyniąc wszystkich niewolnikami uwięzionymi w ję-
zykowej pamięci, czyli w regułach przeszłości, tworzyć raczej wypada nową rzeczy-
wistość niezablokowaną językową pamięcią przeszłości i dopuszczającą erupcje
absolutnej nowości. Innymi słowy: by stawać się dziś panem rzeczywistości, warto
programować doświadczenie, bo to umożliwia doświadczanie zaprogramowanego
w nim zdarzenia, atrakcyjnego zdarzenia absolutnej nowości. Opowiadać trzeba
rzeczywistość od razu jej technicznym stawaniem się, a ściślej – za pomocą scena-
ryzowania jej stawania się w technicznie programowanym ludziom doświadcze-
niu. Sprzedając to zarazem jako rynkowy produkt i zarabiając na tym. Wystarczy do
tego na początek audiowizualna i multimedialna technologia w dziedzinie storytel-
ling, technicznie realizująca to, co Bergson zwał „funkcją fabulacyjną”, czyli dwu-
zmysłowa synteza dwuzmysłowych danych opanowująca nasz wzrok i słuch w nar-
racyjnej formie wykonanej w technologii sporządzania i łączenia tego typu danych
jako danych czysto technopamięciowych.

Dla relacji kultura – technika ważne jest tu to, ażeby tak rozumiany techniczny
scenariusz, rozszerzony czym prędzej z technologii medialnych na technologie
molekularne, bio- i nanotechnologie, dotyczący jednak nieodmiennie zawsze do-
świadczenia, stał się dla kultury scenariuszem bez alternatywy. Innymi słowy, by
stał się dla polityki, tej twórczyni alternatywnych scenariuszy dla kultury, po pro-
stu zabójstwem. Taki jest sens medialnego biotechnosystemu – biotechnomerkan-
tylizmu, czyli sens stechnicyzowanej i zmerkantylizowanej niemej, światotwórczej
biowładzy, zautomatyzowanej i samoregulującej się biotechnosystemowo i bio-
technomerkantylnie bez hałaśliwego wypracowywania politycznych decyzji, czyli
po prostu sens samowładzy nie mającej nad sobą żadnej władzy. Obserwując dzi-
siejszą skuteczność tej władzy, można zaryzykować stwierdzenie, że być może jest
to ostateczne rozwiązanie problemu władzy, do którego technicznie jeszcze nie
dorosły biowładcze dwudziestowieczne totalitaryzmy poprzedzające swą otwarcie
tanatologiczną biowładzę krzykliwą władzą propagandową. Dziś przeżytek utrzymy-
wania propagandowej władzy w mediach pozostawia się już tylko pożałowania god-
nym dyktaturom i „politykom tożsamości”, swego rodzaju historycznym anachroni-
zmom w epoce technomerkantylnego globalizmu. Taka jest wymowa technicznej
storytelling, będącej ciągłym otwieraniem coraz to nowych możliwości bycia i w tej
mierze także coraz to bardziej jedynych, i to w sytuacji, w jakiej nie mają już one dla
siebie w politycznej decyzji żadnej realnej, to znaczy wykonalnej alternatywy.

3. Podsumujmy: Połączenia techniczne to połączenia kosmogeniczne, a nie
językowe.
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W ich ramach przeszłość nie jest już zapamiętywana wedle językowego kodu,
nie jest już dziedzicznie kodowana, nie stanowi więc mocy pamięciowej zdolnej
blokować wybuchy absolutnej nowości. Zasada jest prosta: połączenia uwolnione
od dziedziczonego kodu stanowią sobą erupcje nowości właśnie dlatego, że są nie-
kontrolowanymi przez ów dziedziczony kod kosmotwórczymi połączeniami. Po-
wiedzmy krótko: połączenia techniczne zamiast być językowymi połączeniami, są
połączeniami światotwórczymi, zamiast kodować nieustannie stare, fantazjują
całkiem nowe bycie, to jest absolutnie nowe doświadczenie i to, co może być nim
doświadczane. Skoro więc biotechnosystem, każde biofunkcjonowanie zintegro-
wane z technicznym systemem dystrybuowania technopamięciowych danych, jest
programowaniem doświadczenia w paralelnym procesie rozprowadzania danych
temu doświadczeniu z technicznej pamięci, a techniczna pamięć jako wspomi-
nająco-wyobrażająca dysponuje nieograniczoną, syntaktycznym zakazem, ilością
niejęzykowych połączeń między przedmiotami odniesienia programowanego nam
doświadczenia. Znaczy to, że za podstawę poznania mamy już teraz bycie technicz-
nie uobecniane jako wciąż nowa i nowa jego możliwość, co inaczej znaczy, że
reżimem poznania może być w tych warunkach tylko doxa a nie épistémè. Wymyka-
nie się technicznych połączeń spod kontroli języka jest wysuszaniem logosu i jako
takie stanowi desymbolizacyjną i desublimacyjną regresję oraz zagrożenie pusto-
szeniem pamięci i wyniszczaniem tradycji wybuchami absolutnej nowości. Ale też
stanowi największą technopoietyczną moc biotechnosystemu: tworzenia nowych
światów bądź świata nieustannych mutacji. Mówiąc słowami Habermasa, wiedza
o biotechnosystemie to opis „wyswobadzanego z języka zintegrowania ludzkiego
zachowania z autoregulacyjnymi systemami typu człowiek – maszyna. Psychotech-
niczne manipulacje ludzkim zachowaniem mogą już tedy pomijać uwewnętrznione
przez człowieka normy przydatne dla refleksji.

W tych warunkach dawne strefy świadomości rozwijane w zwykłej językowej
komunikacji winny ulec kompletnemu zwichnięciu”4. Stanowi to „atrofię, odcięcie
bądź przynajmniej marginalizację językowych połączeń, wysuszanie logosu”. Wy-
suszanie to po prostu „problem odwracalności i przełączalności niejęzykowych
połączeń. […] Tryb ciągłości tradycji i historii, tryb ciągłego przeszukiwania języ-
kowej pamięci właściwy dla tradycji i historii traci odtąd na swym ustawicznym
znaczeniu”5. Bo to techniczna pamięć wspominająco-wyobrażająca we wciąż in-
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4 J. Habermas, La Technique et la Science comme „Idéologie”, Paris 1973, s. 97.
5 G. Hottois, L’Inflation du langage dans la philosophie contemporaine, Bruxelles 1979, s. 345. Au-

tor wzmacnia swe rozumowanie wnioskiem: „Posthistoryczność przejmuje panowanie
wtedy, kiedy człowiek dopuszcza do tego, iż jego przeszłość przestaje mu już być pomocna
jako jego przewodnik w wyborach dotyczących przyszłości”. A następnie Hottois dodaje:
„To wchłonięcie [przez technikę] logosu może po prostu zachodzić jako okrojenie tego, co
człowiecze do tego, co zwierzęce, a tzn. do ekonomicznej oraz hedonistycznej pragmatyki
ludzkiego zwierzęcia”. Dla belgijskiego filozofa to „akcentowanie [przez technikę właści-
wej dla niej] operacyjności, przeciwnej teoretyczności oraz językowi, [...] jest miejscem
spotkania [...] niejęzykowego nieczłowieczeństwa zwierzęcia z niejęzykowym nieczłowie-
czeństwem maszyny. Spotkanie to zachodzi na gruncie niejęzykowego myślenia – myśle-
nia operacyjnego”, tj. na obszarze machinalnej „myśli-gestu” i „myśli-działania” (s. 329)



nym zestawiennictwie serii danych programowanego człowiekowi doświadczenia
stanowi nieograniczoną eksplozję możliwości bycia jako możliwości niejęzyko-
wych połączeń. W postaci połączeń między przedmiotami odniesienia programo-
wanego mu doświadczenia, człowiek odnosi się teraz do uobecnianego mu w tym-
że doświadczeniu świata. Jest to technopoietyczne poznanie tego, co jest
wytworem techniki programowania nam doświadczenia. I jako takie, jako autore-
gulacyjny biotechniczny system, jest ono doksokracją, a nie badawczą épistémè.

4. Co więc tak naprawdę znaczy ten cichy totalitaryzm biowładzy technomer-
kantylizmu, wcale nie potrzebujący słów, by się propagować? Znaczy to, że mamy
już technokomunikację w jej niemym koneksjonistycznym działaniu, czyli mamy
już zaprowadzoną techniczną łączliwość pomiędzy technopamięciowymi danymi,
i znaczy to też, że działa ona tak, ażeby w jak najwyższym przedziale rynkowej war-
tości dopasowywać oferowane przez technikę nowe możliwości bycia do siły
nabywczej ich potencjalnego nabywcy. Bądź, aby z tego ostatniego od razu uczynić
jak najsprawniejszego prosumenta, nie mogącego już o nic nikogo obwiniać,
stającego bowiem do nieustającego prosumenckiego konkursu o wejście do po-
żądanego kręgu medialnych microcelebrities. W nim się też właściwie tożsamo-
ściowo i finansowo realizującego, społecznie sprawdzającego i publicznie konse-
krującego. Stanowi to w istocie spekulację każdą tożsamością i wartością rynkową
każdej technicznie uobecnianej tożsamości.

Spekulacja zastępuje pracę, z odwagi czyniąc kapitał, a z poddających się pomyśl-
nie rankingowi czyni microcelebrities. Ażeby zmniejszać ryzyko towarzyszące odwa-
dze, a więc ryzyko utraty kapitału, spekulacja rynkową wartością potrzebuje zda-
wać się na doksokrację rynkowego populizmu, czyli iść na dyktat ciągłego ran-
kingu, ciągłego plebiscytu rynkowej popularności takiej-to-a-takiej uobecniającej
się medialnie i metamorfozującej się medialnie tożsamości. W subsymbolicznej
łączliwości technokomunikacyjnych technopamięciowych danych chodzi więc o to,
aby jak najskuteczniej spekulować wartością rynkową tyleż nabywcy, ileż nabywa-
nej przez niego możliwości bycia. Chodzi o maksymalizowanie wartości pragnienia
inwestowanego w technicznie uobecniany obiekt, a przez to o zmaksymalizowanie
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uruchamianych przez technikę. Wnioski Hottois na swój sposób potwierdzają inne, szcze-
gółowo uhistorycznione analizy. Mam na myśli historyka ekonomii Christiana Lavala (w
książce L’Homme économique. Essai sur le racines du neoliberalisme, Paris 2007), filozofia C.B.
Macphersona (w książce La Théorie politique de l’individualisme possessif de Hobbes à Locke, Paris
1971) i Francisa Fukuyamę (w artykule La fin de l’histoire dix ans après, [w:] „Le Monde”
1999, nr 17). Pierwszy pisze: „Handlowo-kupiecka tresura człowieczeństwa wytwarzała
dzień po dniu idealny kulturowy kontekst pozwalający egoizmowi stać się zwyczajowym
zwykłym ludzkim zachowaniem” (s. 189). „Celem było tworzenie obywatelskiego pokoju
poprzez przeniesienie na rynek z barków religii bądź państwa rozwiązywania problemu
zbawienia albo szczęścia jednostek” (s. 209), pisze drugi autor. Zaś F. Fukuyama stwier-
dza: „Nowe odkrycia naukowe przez samą swą istotę obalą człowieczeństwo jako takie.
Rozpocznie się zatem nowa historia poza człowieczeństwem”. Wyznaczą ją „doprowadze-
nie do końca rozpadu więzi społecznej” (Laval) oraz antropologiczna mutacja człowieka i
zniszczenie przyrody, wyrokuje z kolei Jean Claude Michéa (zob. L’Empire du moindre mal.
Essai sur la civilisation libérale, Paris 2007).



wartości monetarnej obiektu istniejącego w technicznym uobecnieniu. Czyniąc tę
pierwszą wartość równowartą drugiej. Czyniąc też zarazem, co jest najważniejsze,
iż obiekt tyleż ontycznie, ileż wartościowo istnieje nie z siebie, tzn. nie ze swej
ewolucji, ale z technicznego uobecnienia, ściślej zaś – z technopamięciowych
danych i ich zestawienia. Chodzi więc o przemianę w wartość rynkową pragnienia
zagregowanego przez technoobecność obiektu. Chodzi o przemianę oglądalności
w wartość rynkową tego, co w technicznym uobecnieniu oglądane. Temu służy ustawiczne
sondowanie i szacowanie, niekończące się rankingowanie, nieustanna parame-
tryczna ocena, zawsze liczbowa, wszelkich technicznie uobecnianych obiektów,
a także preferencji tych, którym obiekty te są w ten sposób uobecniane. Jest to
pomiar spekulacyjnego wywindowania w górę wartości rynkowej technoobecnych
obiektów w następstwie zaszłego już wywindowania w górę inwestowanego w te
obiekty pragnienia dzięki temu, iż są one stale technicznie uobecniane. To właśnie
owo nieustanne dopasowywanie do siebie, w najwyższym przedziale wartości, sza-
cunkowych walorów rynkowych tego wszystkiego, co technicznie uobecniane,
i wszystkich tych, którym jest to w ten sposób uobecniane, jest totalitaryzmem
biowładzy technomerkantylizmu. Totalitaryzmem jest również, a może i przede
wszystkim, dlatego, że z technicznie nieuobecnionych obiektów (i to nawet tych
o dużej wartości zawartych w nich pracy i materiału) czyni obiekty mało wartościo-
we, dla rynku pozbawione znaczenia.

Temu totalitaryzmowi służyć będzie jeszcze lepiej przewidywany już dziś trzeci
etap rozwoju Internetu, tzw. „semantyczny Web”. Semantyka Web jest to „zdolność
komputerów, aby rozpoznawać szczegóły zawarte na stronach online, by więc stać
się inteligentnymi motorami wyszukiwania, to znaczy kojarzenia wielu słów-klu-
czy”. Pojmowania chociażby tego, „który tekst odpowiada której fotografii, bądź
rozumienia tego, że określony numer i cena pantofli odpowiada tym właśnie, któ-
rych obraz jest następny w kolejności obrazów, albo też, iż życiorys zawarty
w blogu to życiorys osoby, która jest tegoż blogu autorem”. Semantyczny Web to
również nasz „inteligentny agent, swego rodzaju nasz osobisty informatyczny asy-
stent, który konsultować będzie dajmy na to za konkretnego chorego najbliższe kli-
niki mające pokrycie przez wysokość i rodzaj ubezpieczenia owego chorego, by
otrzymać szczegółową informację o typie leczenia zarekomendowanego przez leka-
rza, oferowanego przez klinikę, wraz z aktualną rankingową klasyfikacją owej kli-
niki w zakresie tychże usług”6.

Chodzi tu o to, by pod pozorem zwielokrotnionych usług, nieustannego ułat-
wiania życia użytkownikom Web, dopasowywać wciąż rankingowo i aktualizować
wciąż szacunkowo typ usługodawcy do typu usługobiorcy i vice versa, i by w ten
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6 J.P. Pereira, A rede està a chegar à idade de inteligęncia, „Público” 2006, 16.02, Lisboa. Autor
relacjonuje opinie Tima Bernersa-Lee (twórcy Web), Jamesa Handlera i Ory’ego Lassila
zawarte m.in. w ich artykule opublikowanym w 2001 roku w czasopiśmie „Scientific
American”. Także wiedza w mediach jest „towarem jak inne, [...] podporządkowana za-
sadzie oglądalności”. (Zob. P. Gourdain i in., La Révolution Wikipedia. Les encyclopédies
vont-elles mourir?, Paris 2008).



sposób zarówno spekulować ceną usługi, jak i siłą nabywczą usługobiorcy. Podbi-
jać i jedną, i drugą, gwarantując intensyfikację handlowo-usługowych obrotów.

Techniczne zintensyfikowanie zmediatyzowania kultury rysuje się zatem jako
technicznie zintensyfikowanie handlowo-usługowych obrotów. Ogólnie: technicz-
ne zaawansowane zapośredniczanie i programowanie relacji to spekulacyjno-han-
dlowe kojarzenie stron relacji. Zasadą jest spekulacja pragnieniem i gotowością
wydatku ze strony usługobiorcy i spekulacja wizerunkiem oraz obrazem marki,
czyli ceną sprzedażną usługodawcy. Techniczne zapośredniczanie relacji merkanty-
lizuje ją i czyni z jej stron już to oferenta, już to zainteresowanego ofertą poszuki-
wacza oferty: zawsze tożsamości technicznie uobecnione i tym uobecnieniem
zmetamorfozowane, a tzn. rynkowo zwaloryzowane. W sumie służy więc spekula-
cyjnemu podnoszeniu stawki oferty, czyli nakłonieniu przez ofertodawcę oferto-
biorcy do wywindowania wydatku. I to jest wyrazem zwycięstwa technicznej ope-
racyjności, aktywności technicznie ukierunkowanej, bo zaprogramowanej, nad
symbolicznością kultury.

To podnoszenie stawki oferty będące motorem wyszukiwania ofertobiorcy
według maksymalnego stopnia kosztowności jego pragnień to inaczej wzajemne
amplifikowanie, katalizowanie i harmonizowanie ze sobą dwóch pragnień: „mak-
symalizowania siebie”7 przez każdego z nas i „maksymalizowania przystosowań
reklamowych zakładek do pragnień”8 każdego z nas. W zaawansowanym techno-
merkantylnym totalitaryzmie harmonizowanie to przybiera zaawansowane ludycz-
nie formy wspólnego uczestnictwa wszystkich użytkowników sieci w wyłanianiu
prosumenckich microcelebrities, we „wspólnotowej ekonomii” „fanów-współprodu-
centów” „autoprodukujących się”9. Nie ma tu już producenckiego zewnętrza
wobec konsumenckiego wnętrza: wszystko jest zarazem wnętrzem i zewnętrzem,
wszystko jest self-made. Tak, ażeby nikt nie mógł już mieć do nikogo pretensji i do
nikogo też nie miał po co zgłaszać roszczeń, że coś mu się jeszcze poza rankingiem
(czyli poza parametryczną oceną oferty i siły nabywczej) należy. Stanowi to zara-
zem i zatarcie rozróżnienia pomiędzy preskrypcją a deskrypcją, i ludyczno-merkan-
tylne ukartowanie kryzysu tożsamości, i jest upadkiem polityki w tej mierze, w ja-
kiej przemienia ją właśnie w to ukartowanie. Proces agregacji kapitału i jego stany
atraktorowe w sieci to właśnie wyszukiwarsko-reklamiarskie uwodzenie oferto-
biorcy przez ofertodawcę za pomocą ciągłej technicznie prowadzonej metamorfozy
technicznie jawionych tożsamości, to inaczej ludyczno-merkantylne ukartowanie
kryzysu tożsamości, czyli upadek polityki w tej mierze, w jakiej mamy do czynienia
z przemianą polityki w to ukartowanie. Upada w ten sposób polityka jako wytwór-
czyni politycznych alternatyw dla tożsamości, które same padają ofiarą ukartowa-
nia im ich kryzysu, kiedy to w kryzysie rozpoznają bynajmniej nie kryzys, ale
szansę zyskania pieniędzy i sławy, a to znaczy – powodzenia w rankingu.
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7 Określenie Michela Foucaulta (zob. Naissance de la biopolotique. Cours au Collége de France,
1978–1979, Paris 2004).

8 H. Le Crosnier, Mouvements tectoniques sur la Toile, „Le Monde diplomatique” 2008, nr 3.
9 Zob. na ten temat: K. Pecnik, Tous producteurs!, „Le Nouvel Observateur” 2008, 21–27 lu-

tego.



To w tym błędnym kole ukartowania kryzysu tożsamości odczytywanego jako
szansa każdego na rankingowy sukces tkwi tajemnica powodzenia, jakim cieszy się
totalitaryzm biowładzy technomerkantylizmu. Pamiętajmy: ranking staje się wte-
dy nieodzowny, gdy oto „domena techniki uwalnia się od ludzkiego słowa i słowo
to zastępuje, prezentując się sama jako zgeneralizowana pośredniczka”, jako „róż-
noraka i przedziwna przestrzeń wszystko fragmentująca, a zarazem jednocząca,
defigurująca i refigurująca, wszystko w siebie wciągająca”10 – „elektroniczny sen,
w którym mają udział wszystkie pamięci”11, innymi słowy „technicznie przyspie-
szone środowisko, które doszedłszy oto już do tego punktu, miesza się nam z ja-
kimś określonym zdarzeniem”12, którego jest dla nas zwyczajnie zmysłową po-
stacią.

Przyspieszenie komunikacyjne technicznej koneksjonistycznej komunikacji, co-
raz bardziej zwycięskie nad starą powolną komunikacją symboliczną, oznacza więc
podwójne zwycięstwo: zwycięstwo technicznie uobecnianego zdarzenia nad słowem i zwy-
cięstwo spekulacji nad pracą. Obniża się stopniowo wkład, udział i wartość pracy
w produkcie bądź usłudze na rzecz rosnącego wkładu, udziału i wartości spekulacji
w produkcie albo w usłudze. Coraz większą wartość produkt zyskuje ze spekulacji,
a coraz mniejszą z wartości włożonych weń pracy, jak też materiału. Oznacza to
rzeczywiste ubożenie produktu oraz proletaryzację konsumpcji i konsumentów,
czyli właściwy pomijany ekonomicznie społeczny koszt rosnącego udziału spekula-
cji w wartości wszelkiego typu produktu13; oznacza to zwycięstwo nieracjonalności
nad racjonalnością; oznacza to zwycięstwo uwolnionych popędów nad ich symboli-
zacyjną sublimacją, czyli nad ich dotychczasowym tłumieniem.

Spekulacja tożsamością wszystkiego i wszystkich i zarazem wartością rynkową
wszystkiego i wszystkich jest biotechnosystemowym totalitaryzmem opartym
zarówno na automatyzmach funkcjonowań i wzajemnych przystosowań uwolnio-
nych i zdeterytorializowanych pływów popędowych, jak i na automatyzmach
koneksjonistycznej programowanej–reprogramowanej łączliwości między techno-
pamięciowymi danymi, uwalniającej i deterytorializującej popędowe pływy. W su-
mie więc biowładza to powszechna władza popędów sfunkcjonalizowanych jako ślepy
napęd spekulacji tożsamością wszystkiego i wszystkich, a zarazem też motor spekulacji war-
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10 J.A. Bragança de Miranda, Queda sem fim. Seguido de Descida ao Maelström de Edgar Allan
Poe, Lisboa 2006, s. 48 i 50.

11 D. Coupland, A vida depois de Deus, Lisboa 1993.
12 J.A. Bragança de Miranda, Queda sem..., op. cit., s. 49.
13 Wspomnianej „proletaryzacji” odpowiada w aktualnej literaturze ekonomicznej opis

„uwalniania mocy niskich kosztów” i „fali low-cost” oraz zubożałego to jednak konsu-
mującego więcej „społeczeństwa low-cost”. Rządzi bowiem zasada „przekładni dla siły
nabywczej”: „płacić i kupować taniej, ażeby więcej wydawać”. Są to mechanizmy pozoro-
wania braku „proletaryzacji”. Jednocześnie jednak na internetowych aukcjach rośnie
„obrót rzeczami, które funkcjonują jako iluzja. [...] Bezwartościowe przedmioty są
sprzedawane za ogromne pieniądze”. Obserwujemy „proces urastania przedmiotów do
skarbów, kiedy zaczyna się o nich mówić w Internecie” (Edwin Bendyk).



tością rynkową wszystkiego i wszystkich; to po prostu władza popędów umożliwiona
przez koneksjonistyczną technokomunikację.

Zwycięzca spekulacji zagarnia całość zysków, pozostawiając konkurentom jedy-
nie okruchy, dlatego też występuje on w roli specyficznego hegemona: hegemona
wyłanianego w ciągłym konsumenckim-prosumenckim rankingu. Jest więc on
hegemonem z nadania rynkowego populizmu, to temu populizmowi, temu „głoso-
wi ludu”, temu „konsumenckiemu wyborowi” zawdzięcza on wiodącą rolę w tech-
nomerkantylnym totalitaryzmie. Klient, a właściwie ta, a nie inna efemerycznie
upowszechniająca się doxa, którą klient wytwarza, ma zawsze rację, dlatego w bio-
władzy technomerkantylizmu to konsumencko-prosumencka doxa rządzi i to o nią
się tylko zabiega. Jej zawdzięcza się wszystko.

5. Wiemy już, jaki jest wspólny mianownik i wspólna podstawa biowładzy tech-
niki i rynku. Jest nim doksokracja. Wiemy też, dlaczego: z powodu technicznego
przyspieszenia, jakie reprezentuje techniczna koneksjonistyczna komunikacja,
uzależniająca od swej technicznej prędkości jawienia naturalnie nieobecnego bycia
symboliczną komunikację, tę ostatnią w majestacie logiki, niezmiennie powolnie,
za pomocą języka, przywołującą na myśl nieobecne bycie. Innymi słowy, ta tech-
nicznie przyspieszona komunikacja wypiera wyuczone, bo ponadpokoleniowo,
językowo przekazywane pożądane odpowiedzi na stany rzeczy i sytuacje, wypiera
je instynktownymi odpowiedziami reprezentującymi tylko samolubne chcenie,
chcące jedynie samopodtrzymania siebie. To dlatego doksokracja pozwala nam na
równi stawiać nasze żmudne wysiłki docierania do prawdy z lenistwem naszej pod-
ległości względem zmysłowego uwodzenia wycelowanego w uwolnione od tłumie-
nia popędy. To zaś w technomerkantylnym technokomunikacyjnym biotechno-
systemie prowadzi do technicznego hybrydyzowania wszelkiej indywidualnej
i gatunkowej tożsamości oraz egzystencji. Dezindywiduowana tożsamość, tożsa-
mość rozgatunkowywana, bezklasowa i bezprzynależna pozwala nam bez trudu
i żalu ustawicznie zastępować épistémè poznawania tego, co jest z naturalnej i kultu-
rowej ewolucji przez doksę poznawania tego, co jest z technoewolucji biotech-
nosystemu i pochodzi więc z technicznego uobecniania w wyniku działania
biotechnosystemu. Przystajemy zatem łatwo na to, co jest technicznym kosmo-
twórstwem, co jest niejako technicznie samoczynnym konstruowaniem innego niż
dziedziczony w zgodzie z prawami natury i kultury świata, a to znaczy, iż bez oporu
przystajemy na to, co nie jest wcale w zgodzie z prawami kodowanymi ponadpoko-
leniowo i symbolicznie. A pamiętać wypada, iż każde konstruowanie rzeczywisto-
ści w technomerkantylnym biotechnosystemie jest zarazem konstruowaniem
rynku, zaś każde poznanie technicznie uobecnionego nam stanu rzeczy za pomocą
technicznie zaprogramowanego nam jego doświadczenia jest uniemożliwianiem
nam uprawiania krytyki konstruowanej tak rzeczywistości, a więc jest też uniemo-
żliwianiem moralnej niezgody na stany rzeczywistości technomerkantylnie wciąż
i wciąż konstruowane. Tu jest ten nowy totalitaryzm. Jest zniesieniem negacji, tego
podstawowego dualizmu „tak” i „nie”, jedynego zresztą, który uniemożliwia
wszelkie samozredukowanie się pluralizmu do monizmu, jak również samoeks-
pandowanie się monizmu do pluralizmu bez żadnego logicznego zastrzeżenia czy
zdroworozsądkowego oporu.
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6. Na czym więc polega doksokracja rynkowego populizmu, ściślej zaś, na czym
właściwie zasadza się jej techniczne-niejęzykowe ufundowanie? Na wyprowadza-
niu przez media naszej myśli z dualizmu metafizycznych przedstawień i wprowa-
dzaniu jej do monizmu i pluralizmu koneksjonistycznych technopamięciowych
uobecnień rzeczywistości, zastępujących stawanie się naturalno-ewolucyjnie obec-
nej rzeczywistości stawaniem się medialnych jej przerwań, to znaczy technopamię-
ciowych zestawień jej zmiany. Monizm mikrofizycznych wszechłączliwych techno-
pamięciowych danych skutkuje pluralizmem zdarzeniowym, kiedy to medialne, czyli
konieczne montażowe przerwania upływu rzeczywistości przemieszczają się w li-
nie pływu mikrofizycznych pamięciowych danych o tej rzeczywistości14, które już
jako procesy równoległe do niej są rozprowadzane przez media. Linia stawania się rze-
czywistości zamieniana jest wtedy w linię stawania się przerw zadawanych przez
media owej pierwszej linii. Każde zdarzenie konstytuowane jest przez wielość
perspektyw, ta zaś zrodzona jest z wielości przerwań. Suwerenne zdarzanie się za-
mienia się w pluralizm zdarzeń możliwych w monizmie doświadczeniowo-zdarze-
niowym zaprowadzonym wszystkim przez media. W medialnie uwarunkowanej
doksokracji rozpoznawalność dualnej rozróżnialności zdarzenia i doświadczenia,
a co za tym idzie, deskrypcji i preskrypcji znika na rzecz nieskończonego plurali-
zmu możliwych zdarzeniowych zróżnicowań w monizmie programowanego wszyst-
kim z medialnej pamięci procesu doświadczenia, który jest też zarazem procesem
zdarzenia. To zadowalanie się przez nas zamiast intersubiektywnie, językowo usta-
laną prawdą, iluzją naszego własnego doświadczenia oraz iluzją suwerennego zda-
rzenia jest istotą doksokracji i jest jej techniczno-medialną podwaliną.

Doksokracja jest więc umożliwiana technicznie uwarunkowanym przechodze-
niem z myślenia medytacyjnego na myślenie technicznie skalkulowane, mogące
brać pod uwagę to, co technicznie uobecnione, i to, co jest za pomocą tegoż uobec-
nienia, nigdy zaś to, co naturalno-ewolucyjnie jawiące się z siebie. W tym sensie
doksokracja jest to skutek odcięcia myśli od rzeczywistości obecnej, która nie jest
technicznie uobecniana i takoż konstruowana. Zauważyć przy tym należy, że tyleż
zadania uobecniania rzeczywistości z technopamięciowych danych, ileż zadania
odcinania naszej myśli od obecnej rzeczywistości, a więc tej, która temu uobecnia-
niu nie podlega, podejmują się media. Doksokracja jest też wynikiem, a przynajm-
niej korelatem eksploatacji energii popędowych przez same dezindywiduujące się
indywidua w celu osiągania przyjemnościowej-ludycznej gratyfikacji doświadcza-
nia tego, co technicznie jawione-uobecniane-umożliwiane jako ponadindywidu-
alna i ponadgatunkowa, czysto eugeniczna możliwość, wyraz logiki biotechnosys-
temu. Doksokracja jest kupczeniem popędową przyjemnością dezyndywiduacji
wszelkiej tożsamości, nie wyłączając tożsamości wszelkiego rodzaju gatunków.
Dlatego doksokracja jest i techniczna, i merkantylna; jest technomerkantylizmem
w jego praktycznym działaniu.
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14 Formule „pluralizm = monizm” Quentin Meillassoux poświęca swoją interpretację
poglądów Deleuze’a nawiązujących do tez Bergsona zawartych w Materii i pamięci. Zob.
Q. Meillassoux, Soustraction et constraction. À propos d’une remarque de Deleuze sur Matière et
mémoire, „Philosophie” 2007, nr 96.



7. Istotne, że doksokracji rynkowego populizmu brak jest dochodzenia do etapu
świadomej teoretyczno-politycznej decyzji, którą emocjonalnie, szybko, zmysłowo
sformowana opinia15 by jedynie sobą poprzedzała. Polityczna decyzja, a nawet
każda ludzka życiowa decyzja wymaga norm myślenia w dualistycznych ramach
wszelkiej épistémè. Dlatego każda épistémè jest domeną metafizyki i teoretycznego
myślenia, jest sprawą racjonalnej myśli zlogizowanej taką a nie inną epistemiczną
decyzją kierowaną ambicją docierania do prawdy. Natomiast bezdecyzyjna, bio-
technosystemowa, technomerkantylna doksokracja wymaga patosu, fascynacji,
zadziwienia programowanym zdarzeniem za pomocą programowanego doświad-
czenia. Wymaga też nieustannego sondażu opinii sformowanej owym patosem,
fascynacją i zadziwieniem – tym, co dla filozofowania jest jedynie początkowym
impulsem16. Sondaż zaś jest castingowaniem uwodzących oferentów i rankingowa-
niem zdarzeń będących obiektami sprogramatyzowanego doświadczenia, jest
zatem nieustającym rynkowym plebiscytem popularności każdego takiego niesu-
werennego oferenta i zdarzenia wynikających z programowania nam naszego
doświadczenia. Jest plebiscytem tworzącym rynek temu oferentowi i zdarzeniu
naszego sprogramatyzowanego doświadczenia.

Wniosek jest prosty: siła biotechnosystemowo i technomerkantylnie autoregu-
lacyjnej, monistycznej i zarazem pluralistycznej doksokracji jest tak wielka, że
wypiera ona zdolność zaistnienia dualistycznej z natury épistémè, nieustannie wręcz
jej zapobiega. Bo też typowi dla kultury ofiarnicy, składający boskiej transcendent-
nej instancji ofiarę w imię przetrwania gatunku, zmienili się dziś w oferentów
działających na rynku, a ofiarniczy cykl, założycielski dla kultury, z zasadniczą dlań
płaszczyzną transcendencji, zmienił się w cykl Wiecznego Powrotu tego samego, to
znaczy generowania pluralizmu zróżnicowań w monistycznej płaszczyźnie imma-
nencji17. Cyklem tym jest techniczne i rynkowe programowanie doświadczenia,
które jest programowanym zdarzeniem w jego możliwościowej niewyczerpanej
mnogości: technomerkantylne wcielenie błędnego koła Nietzscheańskiego Wiecz-
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15 Jacques Julliard w swej książce La Reine du monde (Paris 2008) charakteryzuje doksokrację
jako „rządzenie poprzez emocje, w którym racjonalność z coraz większym trudem znaj-
duje swe miejsce”, uznając, iż doksokracja to „brutalne wtargnięcie ludu w miejsca,
gdzie decyduje się jego przyszłość”, miejsca umożliwione mu dzięki „dodaniu do siebie
rewolucji technologicznej i ludowego pragnienia partycypacji” (s. 23). Kanadyjski teore-
tyk mediów, Pierre Lévy, chciałby w dobrej wierze zamiast o doksokracji mówić o „tech-
nodemokracji partycypacyjnej” na kształt Guattariego kontrkulturowej idei ekozofii,
którą Lévy charakteryzuje po swojemu jako „kolektywną kognitywną ekologię” sieci –
pełnowartościowy jej rozum. Skoro jednak ekologia, o której mówi Lévy, jest to ekologia
technicznie wspomagana, to jest to po prostu kognitywna ecopoiesis, czyli technicznie
uwarunkowana doksokracja.

16 Patos to całość życia popędowego, zaś popędowe intensywności to postać ja popędowego
domagającego się doświadczania całości we wszystkich jej jednostkowych przypadkach,
których zaprogramowane doświadczanie technicznopochodnej obecności może nam do-
starczyć nieograniczone multum, pomijając naturalno-ewolucyjne ograniczenia obecno-
ści. Wypada więc podsumować, iż doksokracja to efekt uwalniania przez techniczne
uobecnianie bycia popędowych intensywności jako całości życia popędowego człowieka.



nego Powrotu. Rządzenie w biotechnosystemie biowładzy nie jest zatem istotowo
decyzją; jest zapobieganiem politycznej z natury decyzji poprzez stałe techniczne
zapobieganie suwerenności doświadczenia i zdarzeń.

8. Sformułujmy na koniec kilka najogólniejszych wniosków:
1. Zamiast pedagogiki mamy nieustający plebiscyt rynkowej popularności, czyli

rynkowy populizm. Zamiast épistémè pedagogicznych elit panuje doxa plebiscy-
towej popularności.

2. Epistemy są omylne, podlegają falsyfikowalności, swojej detronizacji na rzecz
innej épistémè. Natomiast doxa się nigdy nie myli, wyrażając plebiscytowe zwy-
cięstwo popularności tego czy tamtego, czyli przeważającą opinię na temat tego
czy tamtego.

3. Demokracja doxy to doksokracja.
4. Doxa konstytuuje rynek; rynek ma schlebiać doksie, ażeby istnieć, tzn. być

ukonstytuowanym.
5. Marketing i media, modulując intensywnościowe fluktuacje popędowych pły-

wów, modelują aktualnie panującą doxę.
6. Hipertrofia rynku to deficyt przedstawicielskiej demokracji, rozumu i nauki. To

triumf oglądalności i odwiedzalności, wybór czyniony przez klientów, rynkowy
populizm, antyintelektualizm, czyli odmowa formom rozumienia przeciwnym
zwykłym ludziom, a to oznacza oddalanie wszystkiego tego, co nie jest po myśli
doksie rynkowego populizmu i ośmiela się takim być.

7. W obliczu tak rozumianej biowładzy, władzy popędów, biotechnomerkantylnie
autoorganizujących się i totalizujących się, tradycyjna władza pozostaje jedynie
jej kukłą. Kukłą bez liczącego się spójnego językowego dyskursu, wystawianą
jedynie przez media na widok publiczny, kukłą, którą porusza niewidoczna
biowładza. Ta zaś to nic innego jak sieć intensywnościowo fluktuujących pły-
wów popędowych oraz finansowych. Acentryczna sieć niejęzykowych kosmoge-
nicznych połączeń to także sieć, której allograficzno-autopoietyczna mnemo-
technologia stanowi nowy substrat pamięci. Mnemotechnologia ta wchodzi na
miejsce ludzkiej i kulturowej pamięci skodowanej w języku, dlatego godzi ona
w samorządność człowieka i kultury.
9. Wraz z eksterioryzacją pamięci jednostkowej i pamięci kultury w pamięć

techniczną wspominającą-wyobrażającą w trybie „narracji nierozwikłanego”,
w którym to trybie „mają miejsce wszystkie [narracyjne] rozwiązania i każde jest
punktem wyjścia dla innych rozwidleń”18, stawia się tamę na drodze międzypokole-
niowej transmisji tradycji. Rozpanoszenie się tego typowego dla techniki porządku
(a właściwie nieporządku) narracji prowadzi do pustynnienia językowo (podobnie
jak i genetycznie) skodowanej pamięci.
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17 Immanentne jakości fizyczne mikrofizycznych danych nie transcendują w wartości
transcendentne (semantyczne idealności sensu) z braku syntagmatycznych reguł, które
to dopiero obdarzyć by je mogły powtarzalną na stałe funkcją relacyjną i semantyczną,
czyli transcendencją.

18 J.L. Borges, Opowiadania, [w:] idem, Ogród o rozwidlających się ścieżkach, Kraków 1978.



A w konsekwencji wiedzie to do ukartowania kryzysu unitarnych i gatunko-
wych tożsamości, uniemożliwiając zaktywizowanie się negacji jako nieodzownego
warunku wchodzenia w proces dialektyczny: myślenia w kategoriach tożsamości
i różnicy jako wzajemnych wobec siebie przeciwieństw. Zamiast tożsamości i róż-
nicy, jako wzajemnych względem siebie (logicznych) przeciwieństw, mamy różnicę
i powtórzenie jako (paralogicznie, paradoksalnie) tożsame z sobą w Kole Wiecz-
nego Powrotu, kole produkcji pluralistycznego chaokosmosu, monistycznego
w swym charakterze jako chaosu.

10. Wraz z eksterioryzacją pamięci w technokomunikacyjną sieć technomerkan-
tylizmu dochodzi też do zwekslowania dotychczasowego ruchu kultury z kierunku
ku Aufklärung, kierunku oświeceniowego emancypowania jednostki poprzez uni-
wersalizm praw człowieka, na przeważający już dziś ruch kultury ku Schwärmerei19,
czyli bujania jednostki w oszołomieniu integrowania się jej z technokomunikacyj-
nym i technomerkantylnym wirtualnym środowiskiem.

11. Temu globalnie panoszącemu się już dziś ruchowi kultury ku Schwärmerei
próbują usilnie zapobiegać szerzące się „polityki tożsamości” wszelkiej maści,
jedyny liczący się dziś i anachroniczny zarazem wyraz przetrwania polityki. Zważ-
my jednak: polityki zagregowanej z teokracją i etnocentryzmem – dwiema substan-
cjami wybuchowymi i grzechami głównymi powracającego do kultury średnio-
wiecznego ciemnogrodu.

12. Oszołomienie i bujanie w wirtualnym środowisku contra recydywa ciemno-
grodu to wybuchowy cocktail kultury współczesnej. W efekcie ogólnego zapanowa-
nia Schwärmerei i polityk tożsamości, a to znaczy, zapanowania w kulturze antydia-
lektycznego antyintelektualizmu doksokracji, próbuje się ów wybuchowy cocktail
nazywać „wielokulturowością”, czyli „międzykulturową komunikacją” albo „kon-
fliktem cywilizacji”. Rozbieżność nazw mówi sama za siebie: niedualistyczny plu-
ralizm ściera się z dualistycznym trybem myślenia i rozpoznawania sensów.

13. Zaznaczmy jednakże: mimo tego starcia, po stronie „multikulturalizmu”
i „międzykulturowej komunikacji” zwycięża Schwärmerei, a po stronie „konfliktu
cywilizacji” zwycięża nowośredniowieczny ciemnogród, w sumie zaś znaczy to, iż
nieodmiennie zwycięża antydialektyczny antyintelektualizm doksokracji.

14. Techniczno-medialne przyspieszanie obrotów handlowych, techniczno-me-
dialne pogłębianie pluralizacji doksy i spekulacji wartością rynkową ofertodawcy
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19 Według Hegla (zob.: G.W.F. Hegel, Foi et Savoir ou philosophie de la réflexion de la subjectivité
dans l’intégralité de ses formes, en tant que philosophies de Kant, de Jacobi et de Fichte, Paris 1964)
Schwärmerei to odchodzenie od filozofii. Schwärmerei, bujanie, odnosi się do ulegania
przez człowieka namiętności do nieskończenie bogatych treści, dla których zdenotowa-
nia nie dysponujemy wystarczającymi pojęciami. Schwärmer, bujacz, marzyciel, jest ty-
pem, który chroni się w świecie emocji, bądź też tym, który ucieka się do mistycznej
egzaltacji. Aufklärung sytuuje Hegel po stronie wiedzy, podczas gdy Schwärmerei ma
związek z wiarą. Filozofia już od swych starożytnych greckich początków zaleca pow-
ściąganie emocji, trzymanie ich w cuglach myślenia słowami, myślenia pojęciowego.
Tymczasem wyobraźniowe myślenie zmysłowościowymi formami przedmiotów rozsier-
dza i celebruje emocje. Celebruje moc emocji jako moc wiary. Tłumi moc rozumu
myślącego słowami.



i ofertobiorcy to jeden i ten sam syndrom powiększania udziału tak zwanej ekono-
mii niematerialności, produkującej ekonomiczną wartość dodaną poza materialną
produkcją, kosztem kurczenia się udziału ekonomii materialnej produkcji we
wzroście ekonomicznym, definiowanym teraz poprzez gigantyczne rozrastanie się
tzw. eksterioryzacji finansów.

15. Ale też to intensyfikowanie obrotów, to intensyfikowanie doksy, to intensy-
fikowanie spekulacji – to zarazem trzy filary intensyfikowania rynku. A dla wszyst-
kich trzech filarów rynku media są jednym wspólnym fundamentem.

16. Produkcja pragnienia i jej ekonomiczna eksploatacja to błędne koło Wiecz-
nego Powrotu tego samego, technicznie urzeczywistnione przez media. Media to
zatem infrastruktura, techniczne perpetuum mobile poruszane popędową energią.
Ukierunkowane pragnienie to produkowana przez media właściwa superstruktura,
media zaś to infrastruktura produkcji tej superstruktury – oto obraz dzisiejszej kul-
tury desymbolizującej się na użytek rynku, rozpraszającej pamięć symboliczną
poprzez eksterioryzowanie jej w techniczną koneksjonistyczną pamięć, wspomi-
nającą-fantazjującą-aktualizującą-technicznie uobecniającą czystą pamięć – pamięć
w sobie, wyłaniającą się z zestawień technopamięciowych danych. To techniczne
wspominanie, to zarazem mnożenie technicznie obecnych teraźniejszości, para-
lelnych względem naturalnoewolucyjnie obecnej teraźniejszości, aczkolwiek z nią
i w jej obrębie współistniejących.

17. Tak więc bolączką kultury intensywnie zmediatyzowanej jest zasadniczo
likwidacja dualizmu. Ten bowiem dawałby możliwość rozpoznania monizmu w
rozdętym do ostatecznych granic pluralizmie. Ukazałby monizm wszechłączliwych
danych i wynikły z tej wszechłączliwości zdarzeniowy pluralizm. Dawałby więc
kulturze możliwość wyjścia z narracyjnej logiki paradoksu, która jest logiką tech-
nicznych, a nie językowych połączeń – logiką koneksjonizmu, tą, która zagroziła
logice językowego symbolizmu w kulturze.
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Barbara Kita

Technologie prędkości.
Zapiski na marginesie lektury Paula Virilia

Miłość do prędkości, skrótowości, streszczenia i syntezy.
Powiedz mi wszystko, szybko, szybko, w dwóch słowach.

F.T. Marinetti, 1910

„Ta prędkość jest przyczyną, nie skutkiem, ponieważ rozpiera czas w chwilę,
w której kurczy przestrzeń”. „To, co przed dwudziestu laty nazwałem DROMO-
SKOPIĄ, odnosi się obecnie do wszystkich naszych zdobyczy, do wiedzy – owoców
dawnej epoki, czasów tak powolnych, że także ta wiedza zdaje się uciekać, dyskre-
dytowana przez szaleńczą gonitwę współczesnych zdarzeń”. Pierwszy cytat pocho-
dzi z jednej z wcześniejszych książek Paula Virilia – L’horizon negatif. Essai de dromo-
scopie (1984) – drugi to wypowiedź z jego ostatniej książki (jednej z trzech, które
ukazały się dotąd w języku polskim) – Wypadek pierworodny (2005), w której autor
nawiązuje do swego wcześniejszego dzieła. Oba cytaty zdają sprawę z wielu aspek-
tów refleksji zapoczątkowanej i konsekwentnie kontynuowanej przez Virilia.
W pierwszym rzędzie wskazują na jego zainteresowania, skupione na transforma-
cjach rzeczywistości pod wpływem rozmaitych technologii i technik prędkości oraz
rejestrujące zmiany w obrębie „czasoprzestrzeni”, co skutkuje koniecznością roz-
łącznego traktowania czasu oraz przestrzeni. Poza tematami, na których skupiona
zostaje uwaga filozofa w tych krótkich refleksach jego myśli, istotny jest także cha-
rakterystyczny dla niego sposób pisania. Nieczęsto się zdarza, by wprowadzał przy-
pisy do swych książek, co nie zmienia faktu ciągłego nawiązywania przezeń do
własnych, oryginalnych pomysłów, a to niekiedy traktowane jest jako ciągłe powta-
rzanie tych samych propozycji. Innym zarzutem jest nieznośny dla niektórych
pesymistyczny ton wypowiedzi, z czasem coraz bardziej katastroficzny oraz apoka-
liptyczny. Zresztą Virilio nie jest w tym odosobniony, by wspomnieć choćby post-
historyczną kulturę hiperrealności Jeana Baudrillarda. Niejednokrotnie okazywało
się jednak, że to, co przewidywał jako futurystyczny projekt (dromologia, „ma-
szyny widzenia”) ziściło się po dwóch czy trzech dekadach uważnego analizowania
zmian cywilizacyjnych.



W kolejnych książkach Virilia coraz wyraźniej daje się zauważyć postawę ko-
mentatora i przenikliwego krytyka otaczającej rzeczywistości i świata. Filozof ten
jest jak czuły barometr rejestrujący zmiany i natychmiast na nie – zwykle krytycz-
nie – reagujący. Można powiedzieć, iż jego prace z okresu od końca lat 70. do
połowy 90. to swego rodzaju wykładnia filozoficzno-socjologiczna, stanowiąca
przygotowanie podstaw do rozważań późniejszych, w których dominuje bezpo-
średnia riposta na rzeczywiste wydarzenia. Zjawiska, które go najbardziej zajmują,
nie zmieniły się od lat: działania wojenne i śledzenie technologii wojskowych, kon-
sekwencje ważnych posunięć politycznych oraz wynalazki w zakresie mediów
komunikacyjnych (informacyjnych), wreszcie współczesne katastrofy, potwier-
dzające jego przeczucia sprzed lat. I tu swoją postawą odpowiada na potrzeby
współczesnej antropologii: opisuje metaforycznie, ale wnikliwie przygląda się
temu, co dzieje się za sprawą rozmaitych technologii w cywilizacji, w kulturze i co
w efekcie wpływa na kondycję ludzką. W te – niejednokrotnie wręcz publicy-
styczno-popularnonaukowe – wywody (jak ma to miejsce w Wypadku pierworodnym,
2005) zręcznie wplatane są wcześniej zaproponowane terminy i rozpatrywane
kwestie, co pozwala na uaktualnienie. Odnosząc się do najnowszych wydarzeń,
Virilio włącza swe spostrzeżenia w dyskurs już wypracowany, potwierdzając i odś-
wieżając stanowiska ustalone w poprzednich pracach.

Materie kultury, technologii i mediów, choć nie wyczerpują wszechstronnych
zainteresowań filozofa, prawie zawsze stanowią punkt dojścia jego analiz i inter-
pretacji współczesności. Virilio nazywany jest historykiem technologii (zwłaszcza
wojennych), ale sam określa siebie jako „krytyka sztuki nauki”, technologia sta-
nowi bowiem jedynie istotny punkt wyjścia do rozważań nad innymi kwestiami,
jeśli zaś chodzi o samą kulturę, opisu jej charakteru nigdzie chyba nie wyraził expli-
cite. Diagnozę jej należy poskładać z rozproszonego dyskursu, tak charakterystycz-
nego dla refleksji ponowoczesnej, który Paul Virilio uprawia. Dyskurs filozo-
fa-urbanisty przyjmuje postać deleuzjańskiego kłącza, organicznej figury – bez
hierarchii, wręcz antyhierarchicznej, pozbawionej centrum, w której węzły łączą
się dowolnie, a kłącze uszkodzone rekonstruuje się bez szkody dla całości. Te
pisarskie strategie wynikają ze spektrum zainteresowań oraz z uwikłania ich
w dyskurs wielopoziomowy horyzontalnie – urbanistyczny, filozoficzny, socjolo-
giczny, kulturowy, medioznawczy – co czyni jego refleksję transdyscyplinarną. Jed-
nakże zawsze punktem wyjścia dla Virilia jest prędkość jako czynnik sprawczy
wielu transformacji kulturowo-cywilizacyjnych, a ciągłe nawiązywanie do dromo-
logii, dromokracji, dromowizji sprawia, iż perspektywa Viriliowska staje się nie-
zwykle konsekwentna, przemyślana, a powtórzenia pewnych spostrzeżeń w kolej-
nych pracach nabierają nowego sensu.

Upór, z jakim ten filozof uprawia swój „technologiczny determinizm” (do roz-
woju którego przyczyniły się wykłady etnologa Leroi-Gourhana), sprawia, iż nie
wycofa się chyba z żadnego ze swych spostrzeżeń co do jakości i przyszłości kul-
tury. Wydaje się, że on sam (i jego czytelnicy również) coraz bardziej przekonany
jest o trafności swych sądów i czasem dość futurystycznych wizji. Nie jest w tym
podejściu odosobniony, na co zwraca uwagę w swej książce o dziedzictwie McLu-
hana Krzysztof Loska, podkreślając wspólnotę zainteresowań technologią i wizjo-
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nerstwo obecne zarówno w pracach kanadyjskiego profety mediów elektronicz-
nych, jak i francuskiego urbanisty Virilia1.

Na profil zainteresowań wojną i miastem jednocześnie wpłynęło bez wątpienia
jego dzieciństwo – był świadkiem bombardowania Nantes. Na każdym kroku pod-
kreśla, że bardziej niż filozofia ukształtowała go wojna. Wyraz tym doświadcze-
niom dał w jedynej dotąd książce – La ville panique. Ailleurs commence ici (2004) –
poświęconej w całości refleksji nad metropolią i fenomenem „miejskości”, w du-
żym stopniu napisanej z intymnej perspektywy własnych doświadczeń miasta.
Ponownie można tu zauważyć, że rozproszone myśli związane z kondycją
współczesnego Cité można odnaleźć w wielu jego pracach (począwszy od Prędkości
i polityki z 1975 roku), w których do głosu dochodzi jego wykształcenie urbani-
styczne. Jest to właśnie zainteresowanie przemianami miasta pod wpływem
wszechobecnej dominacji prędkości i jej ingerencji w tkankę miejską, za sprawą
komunikacji miejskiej, a także mediów audiowizualnych wywołujących inercję
użytkowników, czy wreszcie zagrożeń związanych z terroryzmem, skutkujących
powstawaniem bunkrów miejskich (np. osiedla strzeżone) czy technologii tele-
nadzoru panicznych miast zamkniętych – claustropolis2. Od czasów II wojny świato-
wej miasto bowiem jest w coraz większym stopniu i zakresie terenem swoistych
działań wojennych – „wojny na cywilach”, a początek XXI wieku przeniósł do mia-
sta terror (by wspomnieć choćby tylko WTC czy wydarzenia w Madrycie).

Virilio dostrzega nadejście terroryzmu tzw. metropolitycznego, bez granic i bez
końca, co wypadki ostatnich lat potwierdzają. Cité jawi się w jego przemyśleniach
zarówno jako maszyna wojenna (machine de guerre), jak i maszyna prędkości (ma-
chine de vitesse)3.

Prędkość natomiast jako motor ludzkich poczynań, napęd ewolucji cywilizacji
pojawiła się w jego refleksji pod wpływem futurysty Marinettiego4, który prze-
czuwał, iż prędkość stanowi gwałt na wszystkich dziedzinach i zarazem wspaniałe
narzędzie analizy naszego społeczeństwa. Stąd pomysł dromologii jako dyscypliny
zajmującej się niszczeniem (niszczącym działaniem) przyspieszenia i ruchu5 i pod-
kreślającej równocześnie świadomość prędkości jako czynnika napędzającego po-
stęp. Virilio sądzi, iż od początku istnienia człowieka można dostrzec jego cieka-
wość świata, wyrażającą się chęcią do przekraczania naturalnych granic (gór, rzek,
morza), w efekcie postępującego zawłaszczania przestrzeni z rosnącą tendencją do
robienia tego coraz szybciej. Prędkość zatem to koło zamachowe historii nie tylko
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transportu i komunikacji, ale człowieka i cywilizacji, Virilio bardzo uważnie śledzi
postęp zdeterminowany prędkością i jednocześnie technologią, która tę prędkość
wyzwala. Chęć przyspieszenia i pokonywania odległości coraz prędzej jest wspo-
magana techniką. A każda technologia wyzwala jednocześnie nowy typ wypadku:
samochód – wypadek samochodowy, kolej – katastrofę pociągów, samolot – spekta-
kularną katastrofę lotniczą; „w XX wieku wypadek przerodził się w przemysł cięż-
ki” – sugeruje Virilio. Rozważając katastrofę w Czernobylu, podkreśla, iż skala
i charakter wypadku się zmienia. Obecnie może on być ekologiczny (skażenie śro-
dowiska) czy eschatologiczny (informatyka oraz biotechnologia), ale, co bardzo
istotne, nie jest już wypadkiem lokalnym (in situ), lecz globalnym (integralnym)6,
dosięgającym każdego i wszędzie.

Prędkość ma swoje konsekwencje w każdej dziedzinie życia. Wraz z rozwojem
technik komunikacji, z pierwszym zapośredniczeniem ziemi przez jakikolwiek śro-
dek transportu zmienił się nasz kontakt z ziemią. Odtąd miejsce jest już tylko
punktem wyjazdu lub przyjazdu, jest to pozbawione swej specyficzności miej-
sce/niemiejsce techniki; deterytorializacja następuje po dekolonizacji, rozumianej
jako likwidacja terytorium7. Te kwestie Virilio bardzo szczegółowo rozwija w Hory-
zoncie negatywnym (zwłaszcza w rozdziale poświęconym metempsychozom-rein-
karnacjom pasażera). Ciekawe w jego podejściu do kwestii prędkości jest to, że ma
on do niej raczej ambiwalentny stosunek. Ostrze krytyki w jego wypowiedziach
jest – dość paradoksalnie – skierowane na techniki umożliwiające coraz większe
przyspieszenie raczej niż na samą prędkość. Pesymizm wynika tu bardziej ze
skutków spustoszenia, które powoduje prędkość. Dewastuje ona bowiem rzeczy-
wistość i w efekcie każe jej zniknąć. Im szybciej podróżujemy (fizycznie czy wirtu-
alnie-medialnie), tym bardziej realność przesuwa się w wirtualność, w hiperreal-
ność; prędkość także pozbawia nas bezpośredniości kontaktów z przestrzenią,
którą niszczy i kontraktuje (contraction), tym samym negując doświadczenie świata;
wreszcie – a i to nie wszystko – zmienia diametralnie nasz stosunek do czasu i prze-
strzeni, stawiając człowieka poza stawką. Dobitnym przykładem tych przemian
jest maszyna widzenia, wykluczająca człowieka z takiego podstawowego kontaktu
z otoczeniem, jakim jest percepcja, a w zamian oferująca automatyzację percepcji,
industrializację braku spojrzenia. „Nadeszły oto czasy widzenia syntetycznego,
czasy automatyzacji postrzegania”8 – stwierdza Virilio. W gruncie rzeczy w maszy-
nie widzenia po raz pierwszy w historii (w filozofii) zaoferowano percepcję przed-
miotom i zapoczątkowano fenomen „widzenia bez patrzenia”9.
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Prędkość to starzenie się, przypomina ona śmierć – podkreśla wielokrotnie filo-
zof w swych pracach (np. w Horyzoncie, w artykule zatytułowanym wręcz Prędkość,
starzenie świata lub w La vitesse de liberation). Dla podróżującego „prędkość jest jedno-
znaczna z przedwczesnym starzeniem, więcej przyspieszonego ruchu, więcej czasu,
który szybciej upływa, więcej otoczenia pozbawionego swego znaczenia, przemiesz-
czanie staje się złą przyjemnością”10, a wreszcie „wyjechać to trochę umrzeć” – pisze
Virilio w Horyzoncie negatywnym. Z drugiej strony dostrzega w prędkości pierwiastek
całkowicie ludzki, podkreślając, iż „pierwsza prędkość” pochodzi od istoty żyjącej,
bierze się z żywotności oraz z żywiołowości; „być żywym, to jest być prędkością”11.
W wywodach dromologa jest sporo takich pozornych paradoksów, które zdają
w istocie sprawę ze złożoności świata, często także z ambiwalentnego stosunku filo-
zofa do opisywanych fenomenów. W wieku XX podróż zniknęła, człowiek po rewo-
lucji transportu nie przemieszcza się. Jest po prawdzie w podróży, gdyż podlega prze-
mieszczaniu – zmienia miejsce, lecz zachował jedynie wyjazd i moment przybycia.
Definitywnie zagubił samą podróż, jej poczucie, śpiąc w pociągu, w samolocie
oglądając filmy, żyjąc w świecie telekonferencji i telereakcji. „Prędkość jest więc sta-
rzeniem się rzeczywistego otoczenia człowieka: przedwczesnym starzeniem się tego
świata ukonstytuowanego i konstytutywnego dla obiektywnej realności, o której
mówił nam Husserl; to postępujące znikanie przestrzeni antropogeograficznej, na
korzyść bezwzględnego pilotowania wzrokowego”12. Oto efekt dromoskopowy: prze-
ciwny kraniec kraju jest coraz bliższy, lecz trwałość miejsc zniknęła w estetyce pręd-
kości, fenomenie optycznym. Luneta przybliża dal do nas, a prędkość samochodu
powoduje mieszanie bez rozeznania tego, co daleko i blisko. Przywołując po raz
kolejny V. Hugo, dociekliwego obserwatora „rzeczy widzianych” (choses vues) – pręd-
kość (maszyny parowej) jest niesłychana, sprawia, że kwiaty przy drodze nie są
kwiatami, lecz plamami, a raczej kolorowymi smugami, wszystko staje się smugą.
Zmienia się tym samym nasza percepcja oraz poczucie linearności. Prędkość wiąże
się także z przemocą, gwałtem dokonanym na przestrzeni, która pod wpływem
narzędzi prędkości: różnego rodzaju wehikułów, mediów (czyli wehikułów audiowi-
zualnych) coraz bardziej kurczy się, zanika. Wywołuje choroby; poza wspomnianą
wczesnego starzenia się „komórkowego” – „progerią świata”13 – także kinetozę, czyli
chorobę lokomocyjną, która zmienia „nas na pewien czas w częściowo upośledzo-
nych ruchowo, wojerów-podróżników, poprzedzała (ona) logicznie chorobę bezpo-
średnich transmisji, po której miało nadejść uzależnienie od sieci multimedial-
nych”14 – co nie bez pewnej satysfakcji (której dostarcza mu ziszczenie jego prze-
czuć) konstatuje Virilio w Bombie informacyjnej. W konsekwencji fakt stałego reduko-
wania odległości dzięki technologiom prędkości – od wehikułów mobilnych po sta-
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tyczne wehikuły audiowizualne – konstytuuje fałszowanie bycia-w-świecie. Bycie
tam ustępuje w istocie miejsca byciu poza-tam, w hors-la Michela Serres.

Nie można jednak zapomnieć, że ta sama prędkość niezmiennie pozostaje dla
filozofa-dromologa czynnikiem wyznaczającym pułap jego refleksji i jednocześnie
zasadę ewolucji cywilizacji. Virilio wyznaje, że chciałby napisać traktat o dromolo-
gii, który stanowiłby zwieńczenie jego koncepcji prędkości, rozproszonej w wielo-
ści dzieł, co świadczy o tęsknocie (zgoła nie postmodernistycznej) do uporządko-
wania swych przemyśleń i skupienia ich wokół jednej centralnej kategorii. Choć już
we wczesnej pracy z 1977 roku – Prędkość i polityka – sam dostrzegł dwoistość jej
natury, pisząc: „Prędkość jako natura postępu dromologicznego niszczy postęp”15.
I ta dwuznaczność natury prędkości koresponduje, zdaje się, z ambiwalentnym do
niej stosunkiem autora, który uświadamiając sobie jej destrukcyjną moc, jednocze-
śnie pisze: „wszystko jest prędkością”, „prędkość zobowiązuje” (vitesse oblige!)16

i wreszcie „prędkość wyzwala” (vitesse de liberation). Można odnieść wręcz wraże-
nie, że prędkość go upaja. Wyzwolenie oznacza w tym przypadku przezwyciężenie
przyciągania ziemskiego dzięki osiągnięciu prędkości ponad 28 000 km/h; to pręd-
kość absolutna fal elektromagnetycznych17 czy prędkość światła. Prędkość zmierza
do przekształcenia odległości-ruchu w światło, czego skutkiem jest wszechobec-
ność i natychmiastowość oraz – w dalszej konsekwencji – utrata cielesnego odnie-
sienia jako swego rodzaju „miara innego”.

Technologie i prędkość konstytuują także media, dlatego ostrze krytyki dromo-
loga skierowane jest i w tym kierunku. Począwszy od kina – które zainicjowało
pochód „analfabetów obrazu”, jak za Walterem Benjaminem nazwał Virilio „do-
browolne ofiary czarodziejki elektryczności, migawki fotograficznej i kinematogra-
ficznego złudzenia optycznego, trzech nośników przedstawienia, dzięki którym
zasiliły się szeregi niedowidzących”18 – aż do „bomby informacyjnej” filozof rozwi-
jać może swą negatywną wizję rzeczywistości technomedialnej. Kino jest „pozba-
wione sensu”, a pojawienie się optyki kinematycznej spowodowało, że ludzkość
„oszalała”19. Gdzie indziej zaś Virilio dodaje, że „cała historia bierze się z filmo-
wego przyspieszenia, z kinowego i telewizyjnego ruchu!”20, co skutkuje tym, że
telewidzowie zalewani są obrazami katastrof, wypadków i wojen. To podkreśla
jedynie obecność zjawiska medialnej tragedii na skalę światową, w której uczestni-
czymy co dzień, nieustannie, w każdej chwili. Dromoskopia, bomba informacyjna o
mocy bomby atomowej i genetycznej, wspomniana maszyna widzenia produkująca
automatyzację postrzegania, obraz syntetyczny, telenadzór oraz kontrola publiczna
i klaustrofobiczna w telemieście, multiplikacja rzeczy-miejsc i ich obrazów (gdzie
w długim spojrzeniu miesza się etymologicznie miejsce i oko), tworzenie niemiejsc
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techniki, czy wreszcie cyberseksualność, z nastaniem której nie rozwodzimy się,
tylko rozpadamy w wirtualności, dezintegrujemy, a wszystko to we wzajemnym
oddaleniu21. Postrzeganie na odległość, zapośredniczone przez maszyny widzenia
lub po prostu przez telewizję (teleobecność), są zasadnicze dla Viriliowskiej refleksji
nad mediami. Należy wszak podkreślić w tym kontekście szczególne znaczenie dro-
moskopii i dromowizji, wynikających z efektu przyspieszenia. „Dromoskopia po-
zwala zobaczyć przedmioty nieożywione, jakby były animowane gwałtownym ru-
chem”22. Zaś dromowizja to w istocie wehikuł audiowizualny, zmieniający nasze
postrzeganie rzeczywistości, oferujący świat w zasięgu ręki (proksemika medialna).
Ewolucja środków transportu – komunikacji, która jest dla Virilia najbardziej spekta-
kularną formą rewolucji (bardziej niż rewolucja przemysłowa czy informacyjna),
sprawia, iż hiperprędkość doprowadza w rezultacie do inercji – bezwładu i bezruchu,
zawłaszczanie nieograniczonej przestrzeni (także okołoziemskiej) – do kontrakcji
ziemskiej, pokonywanie czasu – do natychmiastowości i teleobecności.

Popularność i rozwój technologii komunikacyjnych wraz z efektem miniatury-
zacji doprowadzą w efekcie do swoistego redukcjonizmu technologicznego, wyni-
kającego z ustąpienia bliskości mechanicznej, zagarniającej środowisko człowieka,
na rzecz bliskości elektromagnetycznej. Technologia wymierzona jest obecnie
w człowieka, wyposażonego już w protezy medialne: miniaturowe telefony komór-
kowe, przenośne komputery, telewizory, rękawice i kostiumy, do których dołączą
mikroprocesory, implanty, stymulatory, maszyny-mikroby, wspomagające niektóre
nasze zdolności. Jak pisał w 1995 roku Virilio: „Technika i mikrotechnika nie zado-
walają się już pasożytowaniem na ciele terytorium, teraz otaczają zwierzęce ciała:
kobiety i mężczyzny”23. Technologia inwestuje – także w sensie otaczania, okrąża-
nia – w ciało człowieka, kolonizuje je i pasożytuje na nim. Można tu znów przy-
wołać futurystyczne wizje (np. Marinettiego) „człowieka, który musi żywić tech-
nikę”, by powiedzieć, iż spełnia się ona na naszych oczach i w naszych ciałach.
Pamiętajmy jednak, że dla ówczesnej awangardy technika i prędkość miały prze-
ciwną wartość niż dla Virilia. Nasze żywienie to nie tylko proteiny (lub w coraz
mniejszym stopniu), a coraz bardziej technika. Z uwagi na tę konstatację jest autor
Prędkości wyzwolenia bliski sugestiom innego „kontestatora” nowych technologii,
mianowicie René Bergera, dla którego telewizja stanowi rodzaj „teleodżywiania”,
„staje się rytualnym pokarmem, którego dostarcza maszyna”24.

Z omawianej tu refleksji wyłania się obraz kultury schyłkowej, mimo że koncep-
cja francuskiego filozofa jest naznaczona także specyficznym myśleniem ekologicz-
nym. Podkreślając technologiczne „zakażenie”, uprzedmiotowienie człowieka, pro-
ponuje w konsekwencji nową „szarą” ekologię (obok „zielonej”). Zajmowałaby się
ona sprawami „archipelagów miast”, inteligentnych i połączonych, które zasiedlą
wkrótce Europę i świat. Byłaby to swoista ekologia urbanistyczna, mniej zatro-
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skana o zanieczyszczenia atmosferyczne, a bardziej o Miasto-Świat, całkiem zależ-
ne od strategii telekomunikacji, która narzuca wszechobecną, nieznośną bliskość.
„Ekologia zielona” jest ekologią skażonych substancji: wody, powietrza, flory i fau-
ny. „Szara” natomiast byłaby konsekwencją zanieczyszczenia odległości, kurczenia
świata, utratą relacji międzyludzkich lub zmianą ich proporcji na skutek wszech-
ogarniającej technologii (i) prędkości.

Zmienia się zatem perspektywa oglądu rzeczywistości (m.in. z horyzontalnej
na wertykalną, czego dowodem jest ewolucja zachodząca w górę zarówno w urba-
nizacji przestrzeni, jak i w komunikacji). Urbanistyczna triada: wyznaczyć tra-
sę/parcelować/budować (tracer/lotir/batir) nie dotyczy już tylko miasta czy urbani-
zmu, lecz coraz wyraźniej w ogóle historii świata i ludzi, którzy od zawsze definiują
terytorium poprzez zakładanie stref, obozów, wiosek, miast, rodziny, wznoszenie
wież (układ wertykalny). Virilio podkreśla wielokrotnie, że coraz częściej lokal-
ność jest jedynie zewnętrzna, natomiast globalność naznaczona informacją i ko-
munikacją nosi cechy lokalności; tym samym „obcy staje się bliskim, sąsiad jest
egzotyczny”25. Oto nadeszła „globalna delokalizacja, dotykająca samej istoty tożsa-
mości”26, zatem i istoty kultury. Co ciekawe, w tych dość radykalnych stwierdze-
niach pobrzmiewa ciągle aktualna i od lat 80. dyskutowana koncepcja heterotopii
Michela Foucaulta, który twierdził dekadę wcześniej, że żyjemy obecnie w epoce
jednoczesności, zarazem bliskości i odległości, nakładania miejsc, bycia obok
i w rozproszeniu27.

W Innych przestrzeniach Foucault wspominał również, że dawna podróż poślubna
była swego rodzaju nie-miejscem pierwszego doświadczenia seksualnego małżon-
ków. Kobieta traciła dziewictwo w podróży, tzn. nigdzie (nulle part). I tu znowu spo-
strzeżenia konstytutywne dla refleksji Paula Virilia: podróż i prędkość, a także
doświadczenie ich obu przez człowieka są bliskie pewnym intuicjom „miejsca poza
miejscami” czy kategorii „gdzie indziej” autora Archeologii wiedzy. Jest jeszcze jeden
niezwykle istotny element, który łączy w tym kontekście stanowiska obu myślicieli:
kobieta. Dyskurs Viriliowski należałoby uznać za zmaskulinizowany, co nie prze-
szkadza w tym, by jednak kobieta znalazła w nim swe miejsce, dość szczególnie
wyartykułowane. Co ciekawe, dromolog łączy w swej refleksji na temat istoty
podróży i jej rozwoju kobietę, prędkość i technologię, przy czym zdaje się, że to
kobieta inicjuje w pewnym sensie dwa pozostałe. Z przemyśleń filozofa wynika, iż
generalnie traktuje on ciało jako przedmiot technologiczny, nie tylko ze względu na
interfejsy czy pasożytnictwo techniczne, ale również dlatego, iż ciało było pierwszym
wehikułem prędkości i choć nie stechnologizowane, spełniało takież funkcje.
W Metempsychozach pasażera pisze, że mężczyzna jest pasażerem kobiety, jeśli chodzi
o jego narodziny oraz ich relacje seksualne. Samica jest środkiem, jaki wynalazł sobie
samiec, by się reprodukować oraz móc przyjść na świat. W tym sensie pierwszym
wehikułem, środkiem transportu jest kobieta, która tkwi u początku „rewolucji
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transportu”, jednocześnie pozwalając mężczyźnie na wolność ruchu i uczestnictwo
w bardziej postępowych działaniach. Rozważając udział kobiety w historii, filozof
dochodzi do wniosku, iż kobieta była w czasach nomadyzmu pierwszym zwierzę-
ciem jucznym i jako takie umożliwiła przekształcenie się mężczyźnie z myśliwego
w polującego na ludzi, w wojownika. Tym samym, jak zauważa Petr Tuma, udomo-
wienie kobiety jest opisane w pismach Virilia przede wszystkim jako motor postępu
wyzwalający przejście od prymitywnego społeczeństwa myśliwych do bardziej roz-
winiętych społeczeństw pasterskich i patriarchalnych zorientowanych na wojnę28.
Z jednej strony kobieta jako pierwiastek witalny (życiodajny) oraz zaczątek logi-
styki wojennej (historia prędkości w ujęciu Virilia dowodzi swego pierwszego awa-
taru w prymarnej różnicy między kobietą i mężczyzną). Z drugiej strony z jego
pism wyłania się kobieta „znikająca” na rzecz prędkości, „kobieta-przedmiot ze
wszystkich pragnień, z wszystkich fantazji nagle ustępująca miejsca obiektowi-ko-
biecie”29. Takie postrzeganie istoty kobiety związane jest z wirtualizacją relacji cie-
lesnych, lokowaniem sfery intymnej przez seksualną teleobecność w przestrzeni
medialnej, a wszystko to okazuje się możliwe nie tyle przez postęp komunikacyjny,
ile przez mutację biotechnologii (połączenia biosfery i techniki). Jednak teleseksu-
alność nie jest wyłącznie wynikiem cyberpatologii (jak określa większość spośród
praktyk wirtualnych Virilio jako zagorzały ich przeciwnik), lecz jest wyrazem swe-
go rodzaju diagnozy społecznej. „Seks już nie istnieje, zastąpił go strach”30 – strach
niekoniecznie związany z chorobą (AIDS), lecz obawa przed innym człowiekiem,
bliskością, nawiązaniem relacji rzeczywistych. Obecnie perwersje „przeciw natu-
rze” (zoofilie) przyjmują postać dywersji „maszynowych”, czystych technofilii.

Foucaultowska podróż poślubna i inicjacja „nigdzie” nabiera więc dziś nowego
znaczenia: „nigdzie” „skonkretyzowało się” w przestrzeni wirtualnej. Można je
wskazać wraz z upowszechnieniem takich praktyk, jak „ekspresowe śluby”, śluby
wirtualne, gdzie przedkłada się oddalenie nad ceremonię weselną. W tych wypad-
kach odstęp, rozdarcie w przestrzeni bardziej liczy się niż kontakt fizyczny.

Według Pierre’a Lévy’ego31 Virilio daje doskonałą ilustrację tego, co w kulturze
współczesnej jest najgorszego. Komentując książkę Bomba informacyjna, a przy oka-
zji odnosząc się do całości jego refleksji, określa ją jako „myślenie crash”, w którym
najbardziej widoczna jest jego fascynacja wypadkiem, podobna do tej znanej
z filmu Cronenberga. Stąd jego katastroficzne wizje końca rzeczywistości, końca
świata i końca bezpośredniości wyglądów – jak sądzi Lévy. Faktycznie sam Virilio
wyznaje: „osobiście mam kult dla wypadku” (przypadku). Deklaruje, że wierzy, iż
istnieje wypadek pierworodny, podobnie jak grzech pierworodny. Jednak czy wy-
syłałby nas wobec tego w swych futurystycznych wizjach windą z prędkością
wyzwolenia w przestrzeń okołoziemską?
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Agnieszka Doda-Wyszyńska

Przekaźnik JEST przekazem?

Punktem wyjściowym teorii Marshalla McLuhana jest radykalne przeciwsta-
wienie kultury opartej na druku i słowie pisanym – kulturze środków elektronicz-
nych; ery Gutenberga – erze Marconiego. Druk przekazuje nam wiedzę uporządko-
waną i oderwaną od naszych preferencji w sposobie doświadczania świata, dlatego
McLuhan twierdził, że zyskując wiedzę, człowiek traci mądrość. Społeczeństwo
masowe powstało wskutek zagarnięcia jego zmysłów i poddania ich globalnemu
masowaniu. To stało się z chwilą wynalezienia druku – pierwszego masowego
przekaźnika.

Oko jest neutralne i asocjacyjne. Wzrok jest zmysłem najbardziej abstrakcyj-
nym. Przekaz wizualny, taki jak druk, jest gorący na zupełnie innej zasadzie niż
przekaz słuchowy. Łatwiej jest wywołać halucynacje, działając na słuch. Wzrok jest
natomiast tym zmysłem, który tworzy jednolite, ciągłe i połączone formy czasu
i przestrzeni. Człowiek czytający druk odbiera regularne i równe migotanie jego
białych i czarnych elementów. Owo migotanie jest samo w sobie „projekcją subiek-
tywnego zwątpienia”. McLuhan twierdził, że telewizja w przeciwieństwie do druku
angażuje głęboko, bo przemawia do uczuć bardziej niż do intelektu. Za sprawą
podporządkowania przez kilka wieków intelektu oku druk stępił naszą wrażliwość.
Telewizja nie emocjonuje widza ani go nie agituje – jest to cecha wspólna dla form
tzw. głębokich przeżyć1.

Ale McLuhan nie twierdzi banalnie (jak się go wciąż często rozumie), że forma
komunikatu wpływa na jego treść, lecz to, że forma komunikatu sama jest komuni-
katem, jest z nim nierozdzielna. Komunikat nie może występować poza formą
przekazu (słowo pisane, mówione, dźwięk, obraz, litera, światło, ekran, sieć), wię-
cej: nie można wyodrębnić tzw. „czystego” komunikatu – przekazu bez przekaźnika
(medium). Oddziaływanie danego medium wynika już z samej jego konstrukcji
formalno-technicznej, z pominięciem przekazywanych „zewnętrznych” treści.

Dziś – powtarza McLuhan w drugiej połowie XX wieku – coraz szybciej zbliża-
my się do technicznej symulacji świadomości, kiedy to twórczy proces poznania
zostanie rozszerzony na całą ludzką społeczność. McLuhan jako jeden z nielicznych
myślicieli widział plusy tej nieustannej zmiany paradygmatu postrzegania rzeczy-
wistości. Większość myślicieli (z Jeanem Baudrillardem na czele) wskazuje raczej

1 M. McLuhan, Wybór tekstów, tłum. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001.



na negatywne skutki tego procesu. Za pośrednią koncepcję (umiarkowany pesy-
mizm) mogłaby według mnie być uznana teoria pola Pierre’a Bourdieu.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w grze (w każdym polu) jest według
Bourdieu iluzja jej ważności i prawdziwości, poczynając od językowej, uspój-
niającej działania i stylizującej trwanie w grze – iluzji „ja”. Iluzja „ja” to także szcze-
gólny rodzaj mediacji. Przed przełomem antypozytywistycznym filozofowie próbo-
wali mówić spoza „ja”, podporządkowując się kategoriom czy ideom. Według
tradycyjnych pojęć filozofii, podmiot to ten, kto pojmuje własną rolę w stanowie-
niu kategorii dla rozumienia tekstu. Bycie podmiotem wymaga po prostu woli
i świadomości bycia podmiotem. Podmiot „czystej” świadomości służy tyleż samo-
ufundowaniu podmiotowej wiedzy, ile jej autodestrukcji. Destrukcja rodzi się z po-
dejrzenia, że gdy używamy kategorii „podmiot utworu”, jesteśmy sami „używani”
przez wyższą niż ów podmiot instancję. Kategorie, które miały obiektywizować
obecność autora, ulegają rozkładowi, gdy rozpoznajemy w nich zaledwie instru-
menty tej obecności i rezultaty jej oddziaływania, którego medium stanowimy. Na
przykład Husserlowskie czyste „ja” pojawia się w obcowaniu nie ze światem natu-
ralnym, ale ze światem znaczeń. Sens, odsyłając do „operacji nadawania sensu”,
odsyła zawsze do innego jeszcze źródła niż „ja sam” i jako taki nie pozwala pod-
miotowi cieszyć się statusem źródła absolutnego. Redukcja cudzego bytu do
własnego sensu jest z konieczności redukcją samego sensu2.

Opisywane przez Bourdieu iluzje oparte na podstawowej iluzji „ja” nie odnoszą
się do żadnej szczególnej sfery ludzkiej aktywności. Iluzja naturalności i nie-
odwoływalności porządku społecznego rodzi się z równoległości subiektywnych
i obiektywnych struktur społecznych. Podmiot, który zakłada jakieś „pole” (ko-
lejne ważne pojęcie Bourdieu), zdaje się przede wszystkim wiązać z sytuacją
wyboru. „Wybór gry” jest równoznaczny z całkowitym zatraceniem i poświęce-
niem się grze. Ten, kto nie wybrał i próbuje grać przy dwóch stolikach — jak uważa
Bourdieu — jest dla innych niepoważnym graczem. Podmiot założony, ale i wyma-
gany przez pole jest więc konstrukcją, i to negatywną, ponieważ poczucie podmio-
towości przejawia się raczej w odczuciu straty i braku („oddać się grze”). Podmio-
towość jest paradoksalną nadzieją na jej odzyskanie w jeszcze większym zatraceniu
się w grze. Praktyki społeczne – i to jest chyba jedna z najciekawszych tez Bourdieu
– wykluczają racjonalizację w sensie usprawnienia, która – jakby powiedział Bour-
dieu – jest nieekonomiczna. Autor ten w wielu pracach pokazuje, że logika dzia-
łania to logika oszczędzania czasu i samej logiki.

Na przykład Heideggerowskie doświadczenie pojedynczego Dasein jako „by-
cie-ku-śmierci” Bourdieu opisuje jako „zabieg graniczący z kuglarską sztuczką”,
opierający się na przypomnieniu, że kryteria racjonalności są zależne od historycz-
ności prawdy, której nie opanowały zwłaszcza nauki ścisłe. Zarazem jednak Martin
Heidegger dystansuje się od nauk historycznych, które zapominają o granicach
ludzkiej refleksji. Strategie stosowane przez tego filozofa w walce z naukami
społecznymi jego czasów, zwłaszcza zaś strategia polegająca na wykorzystaniu
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przeciw nim ich własnych osiągnięć, zostały przejęte lub ponownie wynalezione
przez „awangardę” filozofii francuskiej w latach 60. Filozofowie tego okresu od-
krywają zdaniem Bourdieu coś w rodzaju „podwójnej gry”, co niekiedy prowadzi
ich do podwójnej przynależności. Stosując strategie przekroczenia zbliżone do
strategii stosowanych przez Heideggera w walce z naukami społecznymi, uświada-
miają nam, że tylko krytyka – dążąca do wyjaśnienia społecznych warunków możli-
wości tego, co „filozoficzne” – odsłania sprężyny „filozoficznych” skutków wyni-
kających z tych warunków. Filozof, który uważa się za kogoś bez miejsca, kogo nie
można zaklasyfikować, znajduje się – jak wszyscy – w przestrzeni, do której zrozu-
mienia pretenduje; w przestrzeni medium3.

Tak konstytuuje się według Bourdieu statusowa prawomocność społecznie
uznanej szkolnej „szlachty” intelektualnej. Społecznie uznany „filozof” odróżnia
się od niefilozofów przez różnicę istoty, która może nie mieć związku z różnicą
kompetencji. To dopiero poczucie kastowej niemalże godności warunkuje poczucie
umiejscowienia przejawiające się zwłaszcza w preferencjach intelektualnych.
Zmysł gry pozwala na uniknięcie cynizmu i zajmowanie odpowiednich stanowisk
(pozycji) uniwersyteckich. Po owej dziwnej, zarazem totalnej i zdystansowanej
przynależności do „uczonej ignorancji”, nieodłącznej od zmysłu gry, rozpoznaje się
zazwyczaj „prawdziwe powołania”4.

Mit mądrości i wolnego wyboru, zwłaszcza wśród intelektualistów – ten sam
mit, z którym walczyli pisarze, na przykład Fiodor Dostojewski – odgrywa ważną
rolę, ale jest oparty na założeniu o neutralności przekazu, o niezmąconej wiedzy
dostępnej wszystkim, gdyby tylko chcieli oczyścić i wyćwiczyć swój umysł. Jest to
mit wiedzy POZA medium.

Tymczasem, jak powiada Jean Baudrillard, tym, co jednostka (w społeczeństwie
konsumpcyjnym) konsumuje, nie jest już „treść”, ale raczej zakodowane stosunki
semiotyczne znaków pozbawione referencyjnego odniesienia. Klient nabywa nie
tyle pojedynczy przedmiot, ile cały system przedmiotów. Przedmiotem nie jest
tylko rzecz, lecz wszystko, co posiada wartość wymienną (jest nim więc również
wiedza). Baudrillard przedstawił krytykę klasycznej koncepcji podmiotu, stwier-
dzając, że jednostka jest strukturą ideologiczną, która odpowiada formie towaro-
wej (wartość wymienna) oraz formie przedmiotowej (wartość użytkowa). Dzięki
przedmiotom każda jednostka i każda grupa znajduje swoje miejsce w systemie.
Baudrillard powtarza więc za McLuhanem, iż treścią (zawartością) każdego me-
dium jest jego użytkownik, który jest równocześnie częścią systemu i jego wytwo-
rem. Stąd też stwierdzenie, że w społeczeństwie konsumpcyjnym nie istnieją nie-
zależne potrzeby: wszystkie są społecznie kodowane i służą podporządkowaniu
logice przedmiotów. „Przedmiot” – którym może być wytwór naszej pracy zamie-
niony w przedmiot, ale i dusza, obraz – mści się na nas i przy nas pozostaje. Na tym
polega Freudowski proces stłumienia: to, co stłumione, powraca w postaci samej
represji. W dodatku każdy przedmiot staje się narzędziem transformacji świado-
mości człowieka.
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W latach 60. można było u Baudrillarda znaleźć próby zdystansowania się
wobec teorii McLuhana. W recenzji z Understanding Media (napisanej jeszcze w du-
chu marksistowskim), opublikowanej w 1967 roku, Baudrillard pisał, że formuła
the medium is the message opiera się na niezrozumieniu społecznej historii środków
przekazu i sprowadzeniu jej do opozycji binarnej (podziału na przekaźniki „go-
rące” i „zimne”) oraz na błędnej koncepcji uczestnictwa, związanej z powrotem do
społeczeństwa plemiennego, na utożsamieniu znaczenia przekazów z samymi
środkami przekazu5. Baudrillard jednak z czasem przejął od McLuhana ów krytyko-
wany uprzednio podział na „zimne” i „gorące” środki przekazu, odnosząc go po-
czątkowo do „logiki pieniądza”: określenie hot wiązał z referencyjną funkcją znaku,
zaś cool podkreślać miało jego zamienność oraz względność wszystkich pojęć.
Pieniądz w społeczeństwie późnomodernistycznym zyskuje funkcję znakową, wy-
mykając się tym samym logice wartości wymiennej i użytkowej – jego istota sprowa-
dza się do ciągłego krążenia. Pieniądz jako środek przekazu (zimny) nie związany
z rynkiem i sposobami produkcji zyskuje status hipermedium. Od chwili, gdy środek
przekazu stał się przekazem, wkraczamy – według Baudrillarda – w „zimną” epokę
symulacji6.

To, co było kiedyś marzeniem, utopią, złudzeniem – twierdzi autor Ameryki –
wydarte zostało ze sfery możliwości i wszczepione w to, co rzeczywiste. Ta abso-
lutna rzeczywistość jest rzeczywistością pieniądza, który przechodzi ze „stadium
względnej abstrakcji wartości wymiennej do czysto spekulatywnego stadium eko-
nomii wirtualnej”. Już według Marksa, ruch wartości wymiennej był bardziej rze-
czywisty niż zwykła wartość użytkowa. W dzisiejszej sytuacji pieniądz zyskuje
charakter hiperrzeczywisty, nie będąc już równowartością niczego, staje się przed-
miotem powszechnego pragnienia. Równolegle z tym procesem, z języka zostaje
usunięte wszystko to, co w nim symboliczne, to znaczy wszystko to, dzięki czemu
jest on czymś „więcej”. Nawet historyczny czas zdarzenia, psychologiczny czas
emocji i pragnień, subiektywny czas sądów i woli – wszystkie one zostają posta-
wione w stan oskarżenia przez czas wirtualny, który zwiemy „czasem rzeczywi-
stym”. Nic z tego, co różne i odwleczone względem siebie, nie jest prawdziwie rze-
czywiste. Nawet słońca nie postrzegamy w czasie rzeczywistym, ponieważ
prędkość światła jest względna. Z wszystkimi innymi rzeczami jest podobnie. Rze-
czywistość Integralna jest utopią. A tymczasem – za pomocą wielkiego podstępu –
próbuje się nam wmówić coś dokładnie przeciwnego. Za niematerialnością wirtu-
alnych, cyfrowych technologii obrazu kryje się nakaz, imperatyw, który McLuhan
zlokalizował w obrazie telewizyjnym oraz innych środkach masowego przekazu –
nakaz wzmożonego udziału. „Ekstatyczne” współuczestnictwo daje się zaobser-
wować również w cyberświecie. Zbliżamy się do świata całkowicie urzeczywistnio-
nego, a świat taki, jaki jest, należy do dziedziny pozoru, nie ma możliwości jego
przedstawienia7.
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Slavoj Žižek także opisuje ten fenomen, nazywając go „zakładem Wirtualnej
Rzeczywistości”. Polega on według niego na tym, że wszechświat znaczenia, narra-
cji, nie stanowi już ostatecznego odniesienia, nieprzekraczalnego horyzontu. Prze-
kracza go Wirtualna Rzeczywistość oparta na czystym rachunku, czystej opera-
cyjności. Tu jest bariera na zawsze oddzielająca myśl Jacques’a Lacana od
postmodernistycznego dekonstrukcjonizmu: dekonstrukcjonizm uznaje naukę za
jedną z możliwych, lokalnych narracji, zaś dla Lacana nauka umożliwia dostęp do
realności czystego rachunku, do wirtualności. Fantazja jest bardziej rozległa niż
system symboliczny, wchłania go jak gąbka i poddaje swemu prawu, jedynemu
prawu – powtórzeniu.

Na seminarium poświęconym przeniesieniu (Transfer, 1960–1961) Lacan ogło-
sił, że intersubiektywność to podstawowy pozór, któremu ulegał przez lata. I jeśli
prawdą jest, że „owa zewnętrzność symboliczności w stosunku do człowieka sta-
nowi pojęcie nieświadomości”, Inny tym bardziej zaczyna wtedy funkcjonować
wyłącznie jako miejsce i zachwiana zostaje jego zdolność do zaistnienia jako pod-
miotu8.

Realność to więc w psychoanalizie lacanowskiej czysto wirtualny, nie istniejący
porządek bezpodmiotowego rachunku, który reguluje każdą rzeczywistość – mate-
rialną i wyobrażoną9. Cyberprzestrzeń nie należy więc do wyobraźni, lecz do real-
ności. Wirtualność nie wyczerpuje się w wyobrażeniowym, ale domaga się
uzupełnienia nim; uzupełnienia wizualnością, żeby móc oprzeć się na jakiejś opo-
wieści. Te poziomy jednak – wirtualny i wizualny – nigdy się nie pokrywają. Dzisiaj
widać to wyraźnie, ale jednocześnie wiara w ich jedność jest najsilniejsza. Z czego
to wynika? Wszechświat nowoczesnej nauki w samej swej „bezsensowności”
implikuje gest „wykraczania poza fantazję”, likwidacji białych plam, obalenia dzie-
dziny tego, co Niewyjaśnione. Oszustwo nauki polega na pokazywaniu terenu poza
fantazją, zaś złudzeniem jest samo to POZA. Dlatego właśnie dla Heideggera
nowożytna nauka oznacza metafizyczne „niebezpieczeństwo”: zagraża ona wszech-
światowi sensu10. Sens nie istnieje bez pewnych mrocznych obszarów, bez jakiejś
zakazanej sfery, w której możemy projektować fantazje gwarantujące nasz horyzont
sensu. Nauka o świecie przekształciła się według Heideggera w antropologię (poj-
mowaną jako panowanie nad światem). Antropologia – w takim ujęciu – nie potrze-
buje filozofii, bo jej zadaniem jest tylko zabezpieczać dodatkowo subiectum – jako
panujące nad światoobrazem. Tam, gdzie świat staje się obrazem (nieruchomym
przedstawieniem), najważniejszy staje się system. Nie ma w tym znaczeniu sys-
temu w średniowieczu ani u Greków. Grecki człowiek jest odbiorcą bytu, średnio-
wieczny – stworzeniem Boga. Obaj stoją w centrum bytu, a więc wewnątrz.
Dopiero człowiek współczesny jest sceną dla bytu, który staje się na niej obrazem.
Człowiek staje się reprezentantem bytu w sensie czegoś przeciwstawnego (jest na
zewnątrz), dopiero więc dzisiaj człowiek staje się w pełni podmiotem – tak pisze
Heidegger11. Jean François Lyotard określa ten proces uzewnętrznieniem wiedzy
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w stosunku do Podmiotu. Jego zdaniem współczesny problem zarządzania wiedzą
polega na skazaniu na ciągły przyrost mocy. Między takimi rodzajami mowy, jak
nauka, etyka czy polityka, powstaje nowe pokrewieństwo i stara zasada, że naby-
wanie wiedzy jest nierozdzielnie związane z kształtowaniem osoby, coraz bardziej
wychodzi z użycia, aż po radykalne uzewnętrznienie wiedzy w stosunku do Pod-
miotu wiedzy.

Światopoglądy przekształcają się w obrazy, a nie tak jak dawniej w systemy.
Obraz jest zawsze bardziej konkretny niż zbiór pojęć, bardziej skończony i zamk-
nięty, w takim sensie, że trudniej go wpisać w większą całość bez jego zmieniania.
Obraz powinien być przede wszystkim atrakcyjny, ale im bardziej jest atrakcyjny,
tym bardziej jest cząstkowy. Podmiot istnieje, o ile dysponuje cząstkowym obra-
zem.

W każdym dyskursie abstrakcyjnym można uchwycić pewną instancję obra-
zującą, której cechą charakterystyczną jest zdolność do samozacierania się. Wy-
obrażeniowe nie jest wcale tym, co wymyka się myśli, tak jak myśl nie stoi w opozy-
cji do wyobrażeniowego, lecz żywi się sprzecznym gestem, odrzucając to, co unosi
ją samą. Różnica między procesem wyobrażeniowym a myślą abstrakcyjną jest
niewątpliwa: pierwszy zarysowuje (wytyczenie drogi), druga – wymazuje (werbali-
zacja). Oba procesy dokonują się jednak we wspólnym ruchu, który jest podwójny
od samego początku. Dlatego można powiedzieć, że wyobrażeniowe – to zawsze
w ostateczności gdzie indziej lub poza. Według Lacana człowiek wciąż bezskutecz-
nie próbuje stworzyć całościowy obraz własnej osoby i tego, do kogo mówi. Potocz-
ne wypowiedzi rozgrywają się w warstwie narcystyczno-imaginacyjnej. Wyobraże-
niowe należy do poziomu „ja” (zubożonego obrazu). Obraz może przedstawiać
tylko to, co nie jest warunkiem jego przedstawienia, warunkiem przedstawienia
jest zaś PODMIOT. Podstawowym złudzeniem filozoficznym, ale także psycholo-
gicznym jest utożsamienie Podmiotu z „ja” (Ego). Tymczasem Podmiot posługuje
się fragmentami „ja” tak, jakby nie przeszło ono „stadium lustra” – stadium krysta-
lizacji „ja” – ale te językowe kombinacje Podmiotu nie przeszkadzają „ja” mieć
poczucia panowania nad sobą.

„Ja” to miejsce wyobrażeniowych identyfikacji Podmiotu, naznaczone tęsknotą
do alienującej jedności – alienującej, bo jest obrazem innego. Podmiot również
żywi tęsknotę do tego obrazu, a scalone ego odbiera mu słowo. Treścią poczucia
siebie, czyli „ja”, staje się relacja z innym. „Ja” konstytuuje się więc przez relację
z zewnętrznym wizerunkiem stawiającym je w sytuacji „niezgody z własną rzeczy-
wistością” – poczucia, że jest się zawsze czymś więcej niż tym, czym się jest, czyli
że nie jest się ani tylko ciałem, ani tylko wizerunkiem; nie jest się tym bardziej
całością złożoną z jednego i drugiego. Pierwiastek wyobrażeniowy zostaje oddzie-
lony od symbolicznego w relacji „ja” jako „ani to (obraz), ani to (ciało)”.

Tym, co umożliwia spotkanie wyobrażeniowego i symbolicznego, jest „chwila
widzenia”, jak napisze Lacan. Widzenie stanowi chwilowe połączenie tych dwóch
sfer; jest złapaniem ich w dialektykę. To zawsze tylko chwila widzenia, której zwień-
czeniem jest fascinum. Lacan obrazuje fascinum na przykładzie tańców derwiszów
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(wszystko, co dotyczy wyobrażeniowego, mnoży opisy i obrazy), podzielonych
przez serie czasów zatrzymań. Aktorzy zatrzymują się w nieruchomej pozie, a ten
czas zatrzymania ruchu jest właśnie efektem fascynującym. Następuje w nim
„wywłaszczenie złego oka ze spojrzenia, aby je odwrócić”, co jest możliwe tylko
dlatego, że po zatrzymaniu zaraz następuje ruch. Bo „fascinum jest złe oko, jest tym,
co zatrzymuje ruch oraz dosłownie zabija życie”12. Pejoratywne znaczenie widzenia
znajdziemy też u Sartre’a: „być widzianym” to być sprowadzonym do roli narzę-
dzia. Lacan zwraca uwagę, że łatwo sobie wyobrazić złe oko, trudniej zaś oko, które
błogosławi (tu również można nawiązać do Sartre’a). Koncepcja Boga miłosier-
nego domaga się tego, żeby Bóg pewnych rzeczy nie widział. Koncepcja boskiego
miłosierdzia kłóci się z boską sprawiedliwością na zasadzie przeciwstawienia Boga,
który widzi (uczulony na zło), i Boga, który nie chce widzieć zła (miłosierny)13.

Wszystkie dominujące środki przekazu – powie Baudrillard – są zimne, a ich
rolą jest podgrzewanie martwego ciała socjalności. Są one wszystkowidzącym
narzędziem zimnego uwodzenia. Przykład światła elektrycznego może tu wiele
wyjaśnić. McLuhan pisze, że światło elektryczne jest „czystą” informacją. Jest to
środek niemalże bez przekazu, chyba że się go używa do wprowadzenia napisów.
Wtedy widzimy „treść”, ale to nie jest według McLuhana ta treść, o którą chodzi,
ponieważ „treść” każdego środka stanowi inny środek. Treścią pisma jest mowa,
podobnie jak słowo pisane jest „treścią” druku, zaś druk jest „treścią” telegrafu.
Albowiem przekazem każdego środka czy techniki jest zmiana skali, tempa lub
formy, jaka za pośrednictwem danego środka kształtuje się w określonym społe-
czeństwie. Kolej nie wprowadziła ruchu, transportu, koła ani dróg, ale przyspie-
szyła i rozszerzyła skalę dotychczasowych funkcji człowieka, stwarzając całkowicie
nowy typ miast, pracy i odpoczynku. Zjawisko to wystąpiło na całym świecie, nie-
zależnie od tego, czy linie kolejowe przebiegały w krajach tropikalnych czy północ-
nych, oraz od tego, co kolej przewoziła — czyli od jej „zawartości”. Komunikacja
lotnicza z kolei, poważnie przyspieszając tempo transportu, wpływa na roztapianie
się „kolejowej” formy miasta, polityki i związków między ludźmi, niezależnie od
sposobu, w jaki samolot zostaje wykorzystany. Zwłaszcza samolot jest dziś szcze-
gólnym symbolem jako dominujące medium transportu. Normą staje się ambiwa-
lentny stosunek do latania – wypada bać się i jednocześnie latać, przy świadomości
statystycznego bezpieczeństwa tego typu transportu i kontrfaktycznego wyobraże-
nia katastrofy lotniczej.

Powróćmy jednak do światła elektrycznego. Nie ma znaczenia, czy korzystamy
z niego przy operacjach mózgu czy przy wieczornych meczach baseballu. „Środek
jest przekazem”, ponieważ właśnie środek jest czynnikiem kształtującym i kontro-
lującym zakres i formę działalności ludzkiej. „Treść”, czyli sposoby wykorzystania
tego rodzaju środków, jest różnorodna, ale nieefektywna w procesie kształtowania
form stosunków między ludźmi. Światło elektryczne jako środek przekazu uszło

Przekaźnik JEST przekazem? 159

12 J. Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, tłum. A. Sheridan, Norton &
Company, New York, London 1978, s. 117–118.

13 Por. interesującą pozycję na ten temat: J.-M. Garrigues, Bóg, w którym nie ma idei zła. Wol-
ność człowieka w sercu Boga, tłum. M. Tarnowska, Poznań 1996.



ogólnej uwagi, i to według McLuhana stanowi znamienny przykład faktu, że lu-
dziom w ogóle nie udaje się studiowanie zagadnień związanych ze środkami prze-
kazu. Przekaz światła elektrycznego podobnie jak przekaz energii elektrycznej
w przemyśle jest radykalny, wszechogarniający i zdecentralizowany. Chociaż za-
równo światło, jak i energia elektryczna są odseparowane od sposobów ich użytko-
wania, eliminują one czynnik przestrzeni i czasu z życia ludzkiego14.

Czym jest zatem „samo” światło? Falą elektromagnetyczną? Długość owej fali
zawiera się w pobliżu połowy milionowej części metra (pół mikrometra). To, że
właśnie taka długość fali elektromagnetycznej jest przez ludzi postrzegana, wynika
z budowy i ze specyficznych właściwości oka. Okazuje się, że narządy wzroku nie-
których zwierząt są w stanie rejestrować fale elektromagnetyczne podobne pod
wieloma względami do światła, jednak niewidzialne dla oka ludzkiego. Światło
rozchodzi się z ogromną prędkością, inną w różnych przezroczystych ośrodkach
materialnych, a największą w próżni (ok. 300 tys. km/s). Natura światła wciąż jest
zagadką, bo nie znamy w pełni natury „medium” owej fali elektromagnetycznej,
czyli samego zjawiska elektromagnetyzmu. „Falowość” światła to tylko jeden
aspekt jego natury, drugie oblicze jest kwantowo-korpuskularne.

Czy można jednak jeszcze dziś postawić ten niemalże Heideggerowski pro-
blem: światło a racjonalność? Światło z pewnością jest formą umożliwiającą widze-
nie (jakże różne jednak na przykład w przypadku chirurgii i filmu).

Rolę medium światła w rozwoju instytucji kliniki zanalizował Michel Foucault.
Spojrzenie „analityczne” (najbardziej racjonalne?) to takie, które powstrzymuje się
od wszelkiej możliwej ingerencji, od wszelkiej decyzji eksperymentalnej, które
niczego nie zmienia – pisze Foucault. Dzięki właściwym mu operacjom powinno ono
odtworzyć to, co dane było w samym ruchu tworzenia; o tyle jest „analityczne”.
Obserwacja jest logiką na poziomie postrzeganych treści, a sztuka obserwacji byłaby
logiką dla zmysłów, sztuką ciągłego odnoszenia się do istotnych okoliczności, odbie-
rania wrażeń przedmiotów, takich, jakimi są nam dane, i wyprowadzania z nich na
drodze indukcji poprawnych wniosków (wymóg stałego natężenia światła). Logika
jest podstawą sztuki obserwacji, ale sztukę tę można by uważać za jedną z części
Logiki; za część, której przedmiot jest bardziej zależny od zmysłów. Spojrzenie kli-
niczne to obserwacja tego, co odbiega od normy. Jest ono analityczne jako dalekie od
jakiejkolwiek ingerencji: tu rzeczy same „mówią w pierwotnym milczeniu”. Spojrze-
nie obserwatora oraz postrzegane przezeń rzeczy łączą się w jednym i tym samym
Logosie, który jest zarazem genezą całości i logiką operacji15.

Klinikę i analizę umożliwia światło. Film umożliwia światło. Współczesność
umożliwia światło? Nieprzypadkowo swoją kolejną książkę o procesach symulacji
Baudrillard zatytułował Pakt jasności. Tym, ku czemu zmierza ład światowy, jest
według Baudrillarda „ostateczna bezwydarzeniowość”. W tym tkwi ironia świato-
wego systemu antyterrorystycznego, który uwewnętrznia terror. Baudrillard wy-
suwa hipotezę o sojuszu wszelkiej władzy przeciwko całej ludności świata (przed-
smak tego mieliśmy w czasie wojny w Iraku, do której doszło za mniej lub bardziej
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ukrytym przyzwoleniem wszystkich władz nie liczących się ze światową opinią
publiczną). Nawet jeśli odbywające się na całym świecie manifestacje przeciwko
wojnie mogły wywołać złudne wrażenie, że pojawienie się jakiejś przeciwwładzy
jest możliwe, to jednak wykazały przede wszystkim polityczną słabość „wspólnoty
międzynarodowej” wobec amerykańskiej Realpolitik.

Póki legitymizację swej suwerenności władza czerpie z przedstawicielstwa,
póki istnieje rozum polityczny, można z nią walczyć i się jej przeciwstawiać. Zanik
suwerenności powoduje oddanie pola takiej władzy, której nic nie może powstrzy-
mać. I tak właśnie według Baudrillarda można by odkryć na powrót w dzisiejszych
czasach pewne cechy obecne w społecznościach pierwotnych, nie znających wła-
dzy, a zatem pozbawionych – według Lévi-Straussa i Eliadego – historii. Ale nie jest
to odkrycie optymistyczne.

To informacja („czyste” światło informacji) jest najskuteczniejszym narzędziem
do pozbawiania historii rzeczywistości. Tak jak ekonomia polityczna jest ogromną
maszynerią do wytwarzania oznak bogactwa, lecz nie samego bogactwa, tak samo
system informacji jest wielką maszyną do produkcji wydarzenia jako znaku, jako
wartości wymienialnej na światowym rynku ideologii. Abstrakcyjność informacji
jest równa abstrakcyjności ekonomii16. W Galaktyce Gutenberga McLuhan rozróżnia
dwa typy umysłowości, a nawet dwa modele społeczne: oparty na piśmienności
(wzroku) i na moralności (słuchu). Ogólny kryzys kulturowy związany jest przede
wszystkim z rozpadem wspólnoty oraz przekształceniem bezpośrednich kontak-
tów międzyludzkich, co zdaniem McLuhana wynika z przyjęcia określonej koncep-
cji komunikacji jako narzędzia oddziaływania i manipulacji, a nie porozumienia czy
dochodzenia do prawdy17.

McLuhan powołuje się na słynne zdanie generała Davida Sarnoffa, który przyj-
mując honorowy tytuł naukowy Uniwersytetu Notre Dame, stwierdził: „Jesteśmy
zbyt skłonni do przypisywania wynalazkom technicznym grzechów tych, którzy
dzierżą nad nimi władzę. Wynalazki współczesnej nauki nie są same w sobie ani
dobre, ani złe; o ich wartości stanowi użytek, jaki z nich robimy”. Oto – według
McLuhana – głos rozpowszechnionego somnambulizmu. Generałowi ani przez
moment nie przyszło do głowy, że środek techniczny mógłby spełniać jakąkolwiek
inną rolę poza dodawaniem samego siebie do tego, czym już jesteśmy.

W najbardziej „oświeconym” XVIII wieku David Hume wykazał, że w zwykłej
serii zjawisk nie zachodzi związek przyczynowy. To, że jedna rzecz następuje po
drugiej, niczego nie tłumaczy. Z samego następstwa nic nie wynika – prócz samego
zajścia zmiany. Z tego właśnie powodu największy przewrót nastąpił w chwili spro-
wadzenia elektryczności, która narzucając natychmiastowość, zlikwidowała serię
zjawisk. Z chwilą zaistnienia natychmiastowości, do świadomości naszej zaczęły
docierać przyczyny zjawisk, których nie brano pod uwagę w układach ścisłego
następstwa czy powiązania łańcuchowego18. Czyli „natychmiastowość” nie tyle
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dotyczy równoczesności, ile nowego poszeregowania danych, a raczej – zerwania
łańcucha analogii.

Gary Genosko wskazywał na pokrewieństwo „metody” McLuhana z dekon-
strukcją Jacques’a Derridy, który również głosił kres pewnej tradycji filozoficznej,
panującej w kulturze Zachodu od czasów Platona. W obu przypadkach mamy do
czynienia z kluczową opozycją mowa/pismo i przemieszczeniem tej opozycji. Z tą
różnicą, iż kryzys metafizyki oznaczał dla Derridy konieczność odrzucenia prymatu
mowy nad pismem, zaś dla McLuhana – powrót do żywej i obecnej mowy, do prze-
zroczystości19.

Ten masowy masaż jest według McLuhana wezwaniem do wolności. Osiąga się
ją właśnie przez przyznanie prymatu zmysłom, które wprawdzie nadmiernie „roz-
ciągnięte” stają się coraz trudniejsze do kontrolowania przez umysł, jednak opór
przed poddaniem się i zaufaniem swojemu ciału wynika z mitu, który bezustannie
odnawiamy – mitu rozumu, któremu należy się władza nad wszystkimi funkcjami
duszy.

Tak jak dla starożytnych Greków odkrycie tożsamości jednostki, które nastąpiło
wraz z odkryciem przestrzeni wizualnej, było czymś przerażającym, człowiek XX
wieku przebywa odwrotną drogę – od skrajnego indywidualizmu i fragmentaryza-
cji ku zbiorowemu zaangażowaniu. Lecz – rzecz paradoksalna – odczuwa on tę
nową sytuację jako stan wyobcowania i utraty własnej jaźni20. Człowiek końca XX
wieku skurczony w swym skrajnym indywidualizmie niemalże do punktu osobli-
wego, wejście we współczesność rozpoczyna od zgody na rozpad, na szaleństwo.
„Chorzy i słabi mieli za sobą fascynację: są bardziej interesujący niż zdrowi: szale-
niec i święty – dwa najbardziej interesujące typy człowieka... w ścisłym pokrewień-
stwie «geniusz»”21.

Dopiero w momencie rozpadu skrajnie indywidualistycznego światoobrazu
możliwa staje się ta paradoksalna wolność. Jej paradoks polega na tym, że nadmiar
z powrotem wpędza w zniewolenie; zniewolenie wolnością. Rozbicie języka i toż-
samości dało poczucie możliwości wglądu w kilka aspektów rzeczywistości jedno-
cześnie, lecz w takim rozproszeniu trudno jest podejmować jakiekolwiek decyzje.
Jak pisał Karl Jaspers, każde niezdecydowanie wskazuje na niedostatek bycia sobą.
Konieczność wybierania powstaje w napięciu niedopełnienia całości i jednocześnie
świadomości zdeterminowania. Uwarunkowany czasem wybór jest niewolny,
w tym znaczeniu, że trzeba go dokonać, zanim idea zostanie spełniona, ale to
właśnie w takim wyborze zawarta jest wolność źródłowa umożliwiająca doświad-
czanie siebie. Angażując się, porzucamy możliwości, ale w zamian stajemy się rze-
czywiści22.
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Również Theodor Adorno stworzył projekt dialektyki jako konsekwentnej
świadomości nietożsamości myśli i rzeczywistości. Kto bowiem poddaje się jarzmu
dialektycznej dyscypliny, musi poświęcić w ofierze jakościową różnorodność do-
świadczenia. „Dialektyka niedialektyczna” Adorno była próbą krytycznego ratowa-
nia momentu retorycznego poprzez obustronne zbliżanie się rzeczy i wyrazów aż
do indyferencji (zobojętnienia). Miałaby się stanowczo przeciwstawiać absoluty-
zmowi, ale również i relatywizmowi. Dialektyka – jakkolwiek wyzwolona – nigdy
nie obywa się bez czegoś stałego, ale nie oddaje temu na dłużej prymatu. Według
Adorno myślenie ze względu na swoją formę znamionuje pozór tożsamości. Myś-
leć to określać, nazywać, a więc identyfikować. Dialektyka negatywna ma nie dopu-
ścić, aby porządek pojęciowy wślizgnął się przed to, co myślane. Ma ona służyć
zainteresowaniom filozofii, która zawsze szuka tego, co bezpojęciowe i jednost-
kowe. Sprzeczność zawarta w tym pragnieniu jest sprzecznością samej filozofii: ta
sprzeczność kwalifikuje filozofię jako dialektykę. Na tej samej zasadzie Umberto
Eco proponuje: „Czytajcie McLuhana, ale potem spróbujcie opowiedzieć przyja-
ciołom jego książki, będziecie musieli wtedy wybrać pewną sekwencję i uwolnić się
od halucynacji”23.

Kultury pierwotne opierały się na nieświadomym świecie marzeń. Telewizja
wymyśliła dla nas coś, co pozwoli przybliżyć się do magicznego świata kultur
pierwotnych: wymyśliła „wewnętrzną podróż”24. Jest to doświadczenie zupełnie
odmienne niż w przypadku filmu („zewnętrznej podróży”), bo tutaj my sami jeste-
śmy ekranem. Odbiór telewizji wymaga całościowego uczestnictwa i zorientowa-
nia na głębię. I to się dokonuje samo, czy tego chcemy, czy nie. McLuhan uważa, że
dzieci wychowane na telewizji to „nowi myśliwi”. Epoka plantatorów, którzy
działali tylko na swoim małym poletku i specjalizowali się w jednej lub niewielu
dziedzinach, skończyła się. Plantatorzy krytykują myśliwych za brak zewnętrznych
celów, nie widzą u nich tendencji do tej ekspansji, w którą sami wierzyli, że jest
jedyną możliwością rozwoju. Druk doprowadził plantatorów do deprawacji zmy-
słowej, przyzwyczaił do forsowania zmysłu wzroku. Druk to produkt ery mecha-
nicznej, która według McLuhana jest fragmentaryczna, centralistyczna i powierz-
chowna. Telewizja, a potem komputer – oto techniki nowej ery, ery Marconiego,
automatycznej, elektrycznej, która jest całościowa i głęboko decentralistyczna.
Wraz z techniką czytania i pisania człowiek przejął zdolność działania z wyłącze-
niem reakcji (np. by wykonywać zawód chirurga). Dziś znowu, jak twierdzi McLu-
han, akcja i reakcja zachodzą niemal równocześnie. Nie bierze się pod uwagę czyje-
goś „punktu widzenia”, charakter punktu widzenia jest bowiem cząstkowy
i specjalistyczny. Dzisiaj charakterystyczne jest więc dążenie do pełni, empatii,
pogłębienia świadomości, wstręt do wszelkich narzuconych wzorów – przy równo-
czesnej głębokiej wierze w najwyższą harmonię bytu. Chodzi przy tym o to, żeby
przenieść akcent na fragmenty, bo do całości nie mamy już dostępu, ale też nauczyć
się z fragmentów odczytywać i wnioskować całość.
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Rzeczywiste poznanie, rozumienie kojarzy się potocznie z wychwyceniem ja-
kichś punktów, elementów. McLuhan uważa, że treści są odbiciem tego, co nie
poddaje się obserwacji, to znaczy dotyczą one właśnie tych nieobserwowalnych
związków między przedmiotami i zjawiskami25. Myślenie przedmiotami, punk-
tami, jest charakterystyczne dla człowieka wychowanego w erze Gutenberga. Jest
to myślenie liniowe, a więc dopuszczające tylko jedną myśl na raz, myślenie ope-
rujące absolutnym czasem i absolutną przestrzenią. Jeżeli jestem tu i teraz, według
paradygmatu newtonowskiego, to już nigdzie indziej. Takie myślenie nie pozwala
zrozumieć nie tylko telewizji, ale i literatury. McLuhan odkrył, że druk jest antytezą
przekazu, który wysyła, medium przeszkadzającym26. Najwyższą świadomość tego
procesu McLuhan odnalazł w Finnegans Wake Jamesa Joyce’a, którego uczynił prze-
wodnikiem po swojej książce War and Peace in the Global Village. Literatura zawsze
stanowiła odtrutkę na owo medialne uwiedzenie.

Wraz z wynalazkiem druku powstała możliwość masowego kopiowania tek-
stów, a „mowa zaczęła znikać z prędkością światła”. Zmienił się sposób magazyno-
wania informacji. Można było przestać polegać na pamięci słuchowej. To pociąg-
nęło za sobą możliwość wstrzymywania osądu. Można było rozwiązywać problem
powoli, dokładnie, rozłożyć go na części pierwsze. Można to było robić w odosob-
nieniu, w izolacji. Czy to był sposób na rozwiązanie problemu, czy raczej na stwo-
rzenie go? Powstały problemy, jakich wcześniej nie było – dokładnie sprecyzowane,
zanalizowane, rozkładalne na części, zindywidualizowane. Według McLuhana tyl-
ko odkrycie alfabetu fonetycznego wystarczyło, by powstał „człowiek cywilizo-
wany”, czyli odrębna jednostka, równa innym jednostkom w obliczu prawa. Głów-
ne cechy cywilizowanego społeczeństwa kultury pisma to właśnie: odrębny byt
jednostek (hasła humanizmu), ciągłość czasu i przestrzeni (mechanika, mechani-
zacja) oraz jednolite prawa, a co za tym idzie – obyczaje. Słowo drukowane stwo-
rzyło publiczność złożoną z jednostek, z których każda ma swój punkt widzenia,
dający się jednak wyrazić i zakomunikować w uniwersalnym piśmie.

Nie twierdzę – mówił McLuhan w jednym z wywiadów – że wolność w przy-
szłości będzie miała charakter absolutny. Światowe plemię będzie z natury konser-
watywne, podobnie jak wszelkie społeczeństwa wszechobejmujące i ikoniczne.
Przez sam swój charakter społeczeństwo werbalno-plemienne – takie jak Egipt fara-
onów – jest o wiele stabilniejsze i trwalsze od jakiegokolwiek poszufladkowanego
społeczeństwa wizualnego. Werbalne i słuchowe społeczeństwo plemienne formuje
się według przestrzeni akustycznej, całkowitego i jednoczesnego pola relacji obcych
światu wizualnemu, w którym różne punkty widzenia i różnorodne cele sprawiają,
że zmiany są jego nieuniknionym i nieustannym produktem ubocznym. Elektryczne
społeczeństwo plemienne odrzuca linearny, jednokierunkowy „postęp”27.
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W dobie Internetu trudno dywagować o nadrzędności oka czy ucha. Może
należałoby mówić o palcu? Więc dotyk? Dotykowa jest już według McLuhana tele-
wizja (nie chodzi tu o posługiwanie się pilotem, lecz o spójne doświadczenie, które
na skutek synestezji uruchamia ten najbardziej scalający tożsamość zmysłową
kanał odbioru rzeczywistości). W każdym razie najważniejsze pytanie brzmi: czy
refleksja nad mediami ujmowanymi tak szeroko – po McLuhanowsku – pozwala
mieć nadzieję na lepsze (coraz bardziej zmediatyzowane) czasy? To pytanie pozo-
stawiam otwarte. Mam tylko nadzieję, że tak źle, jak kreśli tę perspektywę Baudril-
lard, nie będzie.
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Matylda Szewczyk

Bergsonowskie rozumienie kategorii
wirtualności wobec współczesnej refleksji
nad światem obrazów technicznych

Kategoria „wirtualności”, wykorzystywana często i w bardzo różnych dyskur-
sach, przy nieco bliższym przyjrzeniu okazuje się niezwykle skomplikowana. Aby
pokazać problem w jego możliwie ostrej postaci, przytoczę definicję angielskiego
przymiotnika virtual, którą podaje popularny słownik EXETER: „Virtual: rzeczywi-
sty, faktyczny, prawdziwy, wirtualny, pozorny, urojony”1. Otrzymujemy zatem
niesłychaną rozpiętość znaczeniową, w gruncie rzeczy zasadzającą się na ontolo-
gicznej różnicy pomiędzy istnieniem a nieistnieniem. Wskazuje ona na skompliko-
waną historię tego pojęcia i złożone sposoby jego możliwego użycia.

Słowo „wirtualny” ma, jak podaje między innymi Marie-Laure Ryan w książce
Narrative as virtual reality, łaciński źródłosłów – virtus – oznaczający siłę, męstwo
i cnotę. Natomiast w łacinie średniowiecznej, jak pisze dalej Ryan, termin virtualis
tłumaczono jako to, co istnieje potencjalnie, czy raczej ma potencję stawania się, co
rozumiano w sensie arystotelesowskim jako posiadanie mocy2. Około XVIII wieku
pojawiło się inne rozumienie tego terminu, w którym to, co wirtualne, utożsamia
się z tym, co obrazowe – w odróżnieniu od bytu samego w sobie. Ta definicja
związana jest z funkcjonowaniem omawianego pojęcia w dziedzinie optyki, gdzie,
jak chce z kolei Anne Friedberg, używano go w dwóch znaczeniach: do opisu obra-
zów, które były rzutowane dzięki mediacji urządzeń optycznych, takich jak so-
czewki i lustra, oraz do opisu obrazów mentalnych bez konieczności istnienia refe-
rencji w świecie zewnętrznym3. Friedberg stwierdza, iż te dwa znaczenia kształtują
„sposób użycia terminu we współczesnym żargonie”4.

Wreszcie współczesny Słownik języka polskiego PWN podaje następującą defini-
cję: „Wirtualny: 1. stworzony w ludzkim umyśle, ale prawdopodobnie istniejący

1 Por. online: www.ling.pl/index.jsp?word=virtual.
2 M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic

Media, Baltimore–London 2001, s. 26.
3 A. Friedberg, The Virtual Window. From Alberti to Microsoft, Cambridge, Massachusetts,

London, England, 2006, s. 9.
4 Ibidem.



w rzeczywistości lub mogący zaistnieć”; 2. „wykreowany na ekranie komputera,
telewizora, ale tak realistyczny, że wydaje się rzeczywisty”5. Jak się zdaje, można
wyodrębnić dwa podstawowe obszary, w których pojawia się analizowane pojęcie:
obszar związany z bytem (istniejący niematerialnie, ale potencjalnie; działający,
pomimo „faktycznego” – na przykład materialnego – nieistnienia) i związany
z obrazem, mogący być rozumiany podwójnie: jako obraz mentalny lub jako obraz
optycznie zapośredniczony. Skojarzenie z obrazem, które ma dla mnie tutaj szcze-
gólne znaczenie, zwraca uwagę na tę właściwość „wirtualności”, która konotuje jej
„pozorność”: wskazuje ona na braki, które ma byt wirtualny w stosunku do rzeczy-
wistości. Jeśli coś jest wirtualne, to jest „jedynie” obrazem – niezakorzenionym
w prawdzie istnienia. W najlepszym wypadku stanowić może prawidłową re-
prezentację, może jednak także, co podkreślają badacze, okazać się simulacrum6.
Wszystkie te znaczenia otwierają pole złożonych zagadnień filozoficznych. Świado-
mość złożoności omawianego pojęcia pozwala lepiej przyjrzeć się jego współcze-
snym użyciom w obrębie refleksji filozoficzno-kulturowej. Szczególne znaczenie
może zaś mieć w przypadku badania myśli Henriego Bergsona, która – zwłaszcza
w ostatnich dziesięcioleciach – stała się inspiracją dla wielu badaczy kultury. Twór-
czość Bergsona rozwijała się na przełomie wieków XIX i XX, symultanicznie w sto-
sunku do pierwszych lat rozwoju kinematografu. Był to zarazem okres pojawienia
się splotu zjawisk, które Martin Jay określił mianem „kryzysu tradycyjnej władzy
wzroku”, przez co należy rozumieć detranscendentalizację perspektywy, rekorpo-
ralizację podmiotu myślącego oraz rewaloryzację czasu w stosunku do prze-
strzeni7. Jednym z ważniejszych bohaterów rozważań Jaya jest właśnie autor Mate-
rii i pamięci. Książka ta, wydana w roku 1896, jednoznacznie wpisuje się w nurt
krytyczny w stosunku do zachodniej metafizyki pojmującej obraz wyłącznie
w kategoriach reprezentacji, zaś nieruchomą ideę przedkładającej nad ruchomość
i przepływ doświadczanej rzeczywistości. Znaczenie ruchu (w opozycji do sta-
łości), jak się zdaje, miało szerszy kulturowo wymiar: równolegle z rozłożonym na
wiele lat wynalazkiem kina trwały eksperymenty mające na celu „wyizolowanie
i zanalizowanie chwili (instant)”8, prowadzone przez Etienne-Julesa Mareya i Ed-
warda Muybridge’a, a także dokonywały się malarskie próby wizualizacji ruchu.
Rekonstrukcję, choćby pobieżną, myśli Bergsona warto zacząć od podstawowej dla
Materii i pamięci kategorii obrazu. „Naszym zdaniem” – pisze Bergson w jednym
z częściej przywoływanych fragmentów książki – „materia jest zbiorem «obrazów».
Przez «obraz» zaś rozumiem jakąś egzystencję, będącą czymś więcej niż tym, co ide-
alista nazywa rzeczą – jakieś bytowanie w połowie drogi między «rzeczą» a «repre-
zentacją»”9. Pojęcie obrazowości u Bergsona, na którego gruncie francuski filozof
próbuje połączyć twierdzenia z zakresu psychologii, epistemologii i wreszcie onto-
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logii (jest to dość chwiejna konstrukcja, charakterystyczna dla całej jego twórczo-
ści) nie jest łatwe do wyjaśnienia; właśnie dlatego, że wymaga nieproporcjonal-
nego rozszerzenia kategorii obrazu w stosunku do jego tradycyjnego użycia
(u Bergsona obraz funkcjonuje jako to, co istnieje faktycznie) oraz nietypowego
zdefiniowania percepcji – oparcia jej nie na zasadzie poznania, lecz na zasadzie
działania. Różnica między percepcją a materią jest dla Bergsona kwestią stopnia,
a nie jakości, zaś każdy obraz pozostaje w możności bycia percypowanym. Czym
w takim razie jest percepcja? Wyjaśnieniem tego terminu może być jeden z fascy-
nujących opisów Bergsonowskiego uniwersum: „Gdy promień światła przechodzi
z jednego miejsca do drugiego, przechodzi przez nie zmieniając zazwyczaj kieru-
nek. Jednakże gęstość dwóch odnośnych miejsc może być taka, że przy pewnym
kącie padania, załamanie promieni przestaje być możliwe. Wówczas wytwarza się
odbicie zupełne. Z punktu świetlnego formuje się wirtualny obraz, który wyraża
niejako, że z miejsca, w którym się znajduje, nie może iść dalej. Percepcja jest zja-
wiskiem tego rodzaju. Rzeczywistością daną są wszystkie obrazy materialnego
świata wraz z całym ich wewnętrznym wyposażeniem. Skoro jednak przyjmujecie
ośrodki aktywności rzeczywistej, czyli spontanicznej, to promienie, które do tych
ośrodków dochodzą i które tę aktywność zainteresują, zamiast przez owe ośrodki
przejść, będą jakby wracały z powrotem, aby naszkicować kontury wysyłającego je
przedmiotu. Nic nowego nie zostanie wówczas tam dodane, nic, co dorzuca się do
obrazu. Przedmioty porzucą jedynie coś ze swej rzeczywistej aktywności, aby
zaznaczyć w ten sposób ich aktywność wirtualną, co w gruncie rzeczy znaczy
możliwy wpływ bytu ożywionego na nie”10. Oczywiście ten opis domaga się pew-
nych wyjaśnień. Oto przed naszymi oczami rozciąga się świat „świetlisty” – jak to
opisują niektórzy badacze – „fosforyzujący”. Nie potrzebuje on „zewnętrznego”
symbolicznego światła (rozumu, prawdy, Idei); sam oświetla siebie. Keith Ansell
Pearson pisze, że przedstawia się nam tu „czyste światło, fosforescencję, nie zaś
oświetloną materię. [...] Mamy tu więc do czynienia z odwróceniem klasycznej
analogii: zamiast świadomości jako światła, idącego od podmiotu do rzeczy, mamy
jasność przebiegającą od rzeczy do podmiotu”11. Wydaje się, że „światło” nie jest tu
chyba rozumiane dosłownie; chodzi raczej o stały ruch oddziaływania, przepływ,
który odbywa się – jak powie Bergson w innym miejscu – „dla wszystkich punktów
przestrzeni”. Jednak Deleuze, radykalizujący wiele z Bergsonowskich postulatów,
postrzega materię po prostu jako światło, które „rozprasza się i rozprzestrzenia bez
oporu i bez strat”12.

„Ośrodki aktywności rzeczywistej”, o których pisze Bergson, to byty obdarzone
świadomością, w tym szczególnie istoty ludzkie, które w akcie percepcji nie tyle
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poznają rzeczywistość, ile przyjmują jej obraz jako wizerunek możliwych oddzia-
ływań pomiędzy nimi a postrzeganymi przedmiotami. Im większa wolność w tym
oddziaływaniu, tym bardziej złożony i wyraźniejszy obraz, który jawi się w „ośrod-
ku aktywności”. Świat materialny nieustannie oddziałuje. Byt posiadający świado-
mość (w różnym stopniu jej rozwoju) nie tylko bierze udział w przepływie faktycz-
nych oddziaływań, lecz dodatkowo postrzega oddziaływania wirtualne. „Opisując
percepcję jako «wirtualną» […] Bergson powiązał ją z widzeniem: jako potencjal-
ność oddziaływania ciała na obiekty zewnętrzne, jest wprost określana przez
dystans pomiędzy postrzeganym przedmiotem a działającym ciałem”13. Nim przej-
dę do dalszych użyć kategorii wirtualności u Henriego Bergsona, chciałabym przy-
toczyć jeszcze jeden opis tworzonego przez niego uniwersum. Oto jeśli percepcję
przedstawimy „na podobieństwo fotograficznego ujęcia rzeczy”, musimy zdaniem
Bergsona zrozumieć, że „fotografia – o ile mamy do czynienia z fotografią – jest już
zrobiona, już wywołana w samym wnętrzu rzeczy i dla wszystkich punktów prze-
strzeni. Żadna metafizyka, a nawet żadna fizyka nie może wymigać się od tej kon-
kluzji. Ułóżcie wszechświat z atomów: w każdym z nich dają się odczuwać –
zmienne zależnie od odległości – jakościowe i ilościowe działania wykonywane
przez wszystkie atomy materii. [...] Wreszcie ułożycie z monad? Każda monada,
zgodnie z przekonaniem Leibniza, jest zwierciadłem wszechświata. [...] Tylko,
badając jakiekolwiek miejsce wszechświata, powiedzieć można, iż działanie całej
materii przechodzi przez nie bez oporu i bez ubytku oraz że fotografia całości jest
w nim przezroczysta: za kliszą brak czarnego ekranu, na którym uwyraźniłby się
obraz. Nasze «strefy niezdeterminowania» miałyby niejako grać rolę ekranu. Nie
dorzucają one nic do tego, co jest; sprawiają jedynie, że działanie rzeczywiste prze-
chodzi, zaś działanie wirtualne pozostaje”14.

Świat Bergsonowski jest więc obrazem, a nawet, można powiedzieć, obrazem
fotograficznym. Anne Friedberg, analizując pierwszy z przytoczonych przeze mnie
przed chwilą cytatów, wskazała, że Bergsonowska definicja „obrazu wirtualnego”
jest bliska pojęciu imago, sformułowanemu w XVII wieku przez Johannesa Keplera;
imago oznaczałoby obraz nie posiadający materialnego bytu, tworzący się na siat-
kówce i w umyśle, w odróżnieniu od pictura, rozumianego jako reprezentacja mate-
rializująca się w medium15. Zarazem jednak warto podkreślić, że dla Bergsona róż-
nica między materią a percepcją materii nie jest różnicą jakości, lecz stopnia. Toteż
tak rozumiana „wirtualność” znajduje się na pograniczu materialności i niemate-
rialności, sygnalizując zarazem obecność i wolność jakiegoś bytu świadomego.

Przedstawiając dokonujący się w rzeczywistości materialnej przepływ oddzia-
ływań, Bergson pisze o obrazie jako przedstawieniu (reprezentacji), który jest
w owym przepływie „wirtualnie obecny”. Aby dokonała się jego aktualizacja, to
znaczy, aby stał się on przedstawieniem „nie potrzeba oświetlania przedmiotu,
wręcz przeciwnie potrzeba przyciemnienia pewnych jego stron, zmniejszenia go
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o większą część, tak aby reszta [le résidu], zamiast pozostawać jako dopasowana do
otoczenia rzecz, odcinała się odeń jak jakieś malowidło [un tableau]”16. Friedberg
widzi w Bergsonowskim użyciu kategorii „wirtualności” sygnał „ontologicznej róż-
nicy między możliwym a aktualnym”17. Byłby to, jak się wydaje, ten rodzaj rozu-
mienia interesującego mnie tu pojęcia, który bliższy jest jego scholastyczno-ary-
stotelesowskiej wykładni, przytoczonej przeze mnie na początku niniejszego
tekstu. Wirtualne jest to, co potencjalne, w tym zaś wypadku chodzi o ciągłą aktu-
alizację która odbywa się za sprawą działania świadomości, nawet najbardziej pry-
mitywnej. Co jednak wydaje mi się szczególnie interesujące, aktualizowanie to
odbywa się w obrazie i poprzez obraz, który traci swoją dotychczasową rolę pozoru
czy też niepełności w stosunku do bytu. Świat materialny jawi się jako matryca,
w której świadomość aktualizuje obrazy-percepcje i dzięki nim właśnie świadomie
funkcjonuje. Metafora obrazu technicznego jako śladu wirtualnych działań pod-
miotu (bytu psychofizycznego) na świat materialny wydaje się szczególnie ciekawa
wobec współczesnej kategorii „obrazów-interfejsów” (obrazów o aktywnej po-
wierzchni, umożliwiających interakcję: na przykład ikon, które pozwalają na posłu-
giwanie się komputerem), o których w kontekście uniwersum obrazów technicz-
nych pisał Lev Manovich18. Drugą kategorią wartą wspomnienia (również
wprowadzoną przez Manovicha) są „obrazy-narzędzia”, które konstruuje się po to,
„by dać użytkownikowi możliwość manipulowania rzeczywistością przez przedsta-
wienia”19 – do tej kategorii autor Języka nowych mediów zalicza między innymi mapy
i promienie rentgenowskie. Podobnie – i także odwołując się do Manovicha – na
temat związków obrazu i podmiotu psychofizycznego na gruncie Bergsonizmu
pisał w swojej książce New Philosophy for New Media Mark B.N. Hansen; będę się
jeszcze odwoływać do jego myśli20. Jednak częściej za Deleuze’em dyskutuje się
sposób, w jaki Bergson używał kategorii wirtualności w kontekście specyficznej
ontologii czasu w jego systemie. Dla francuskiego filozofa czas jest prawdziwym
bytem w sensie metafizycznym. Co za tym idzie, przeszłość zostaje w jej ramach
zachowana i nie przestaje istnieć – choć zarazem nie jest to proste „pozostawanie
w tyle” na linii czasu – zaś przyszłość nie istnieje w żadnym sensie. W próbach
wyostrzenia stanowiska Bergsona zwraca się więc uwagę na odróżnienie kategorii
wirtualności i możliwości, bowiem, jak pisze Keith Ansell Pearson, możliwość
wskazuje na obecność pewnego projektu, który następnie jest realizowany za
sprawą przemian w świecie materialnym – wizja, której Bergson, jak się wydaje,
pragnął uniknąć21. Wirtualność zaś oznacza nieskończoność możliwości w ciągłym
rytmie aktualizowania.
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We wcześniejszym okresie twórczości, choćby w czasach Materii i pamięci, sys-
tem Bergsonowski zdecydowanie można było określać mianem dualistycznego.
O ile materia i jej percepcja przynależały do jednego typu bytów, sfera duchowości
miała charakter niematerialny i była związana z kategorią pamięci. Ta zaś stanowiła
przywilej bytów świadomych. Jako niematerialna pamięć w żadnym razie nie może
być funkcją ciała. „Trzeba, aby pamięć była w zasadzie władzą całkowicie nieza-
leżną od materii. Jeśli zatem duch jest jakąś rzeczywistością, to właśnie tu, w zjawi-
sku pamięci, winniśmy go dotknąć eksperymentalnie” – pisze Bergson w Materii
i pamięci22. Przypisanie czasowości jedynie istotom świadomym miało poważny
wpływ na konstrukcję Bergsonowskiego uniwersum: „poza nami jest jedynie prze-
strzeń i równoczesność” – pisał filozof23. Jednak ontologiczna rola czasu, coraz czę-
ściej opisywanego w kategoriach durée (wielokrotnie zwracano tu uwagę na pewną
nieprzystawalność polskiego tłumaczenia „trwanie”, które kojarzy się raczej
z czymś trwałym właśnie, a nie z ciągłością stawania się), w sposób niejako ko-
nieczny zwiększała się w kolejnych latach twórczości Bergsona. W Ewolucji twórczej
trwaniem obdarzona jest już cała rzeczywistość, co sprawia, że zasadnie możemy
mówić o jej niezależnym od ludzkiej świadomości byciu w czasie24.

Pamięć jest u Bergsona czymś więcej niż tylko funkcją konstrukcji podmioto-
wej, i tu docieramy do jednego z ciekawszych momentów myśli francuskiego filo-
zofa: konstrukcji tak zwanej „pamięci czystej”, „pamięci wirtualnej”, która nie
przynależy do żadnej świadomości jednostkowej. Ten wniosek – o ontologicznym
istnieniu pamięci poza ciałem – wynika między innymi z doniesień współczesnej
Bergsonowi neurologii i psychiatrii, z których francuski filozof szeroko korzystał.
Opisanie rozmaitych, pozornie drobnych uszkodzeń mózgowych, które powodują
utratę pamięci lub pewnych jej części (na przykład w przypadku afazji), naprowa-
dziło Bergsona na wizję konstrukcji mózgu, w której jest on raczej „centralą telefo-
niczną”25 niż „zbiornikiem na obrazy”. Tym ostatnim zresztą żadną miarą być nie
może, bowiem w Bergsonowskiej ontologii sam mózg również jest obrazem.

Jeśli obrazy pamięci nie znajdują się w mózgu, to konieczna jest konstrukcja
umieszczająca je poza nim. Nie jest to oczywiście jedyna, ani nawet najważniejsza
przyczyna, dla której Bergson buduje koncepcję „pamięci czystej”. Jednak warto
tutaj ponownie oddać mu głos i przytoczyć opis wydobywania i aktualizowania
„obrazu-wspomnienia” z obszaru owej „czystej pamięci”. W mojej rekonstrukcji
opis ten dopełnia portretu Bergsona jako filozofa mediów wizualnych. „Mamy
świadomość aktu sui generis, poprzez który oddalamy się od teraźniejszości, by naj-
pierw umieścić się w przeszłości w ogóle, a następnie w określonym obszarze
przeszłości: jest to szukanie po omacku, analogiczne do ustawienia ostrości apa-
ratu fotograficznego. Ale nasze wspomnienie pozostaje jeszcze w stanie wirtual-
nym; po prostu w ten sposób przygotowujemy się do jego otrzymania, przyjmując
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stosowną postawę. Stopniowo ukazuje się ono jak gęstniejąca chmura; ze stanu
wirtualnego przechodzi w stan aktualny; i w miarę jak zaznaczają się jego kontury
oraz ubarwia jego powierzchnia, usiłuje naśladować percepcję”26.

Koncepcja „wirtualnej całości” (wirtualności), zwanej także „pamięcią czystą”
czy „pamięcią świata” jest jedną z bardziej paradoksalnych konstrukcji myślowych
w filozofii Bergsona. Najwięcej uwagi poświęcił jej Gilles Deleuze, który pisząc
o kinie, komentował, poszerzał i zmieniał myśl filozoficzną Bergsona. Tworzywem
omawianego w drugim tomie dzieła Deleuze’a kina obrazu-czasu jest, jak chce filo-
zof, „czysta świadomość”, w odróżnieniu od czystej materii (czyli czystej percepcji)
kina „obrazu ruchu”. Świadomy podmiot błądzi wśród złóż wirtualnej pamięci,
aktualizując kolejne obrazy. Dla Deleuze’a wirtualność to niezaktualizowana „pa-
mięć świata”, której konstrukcji dopatruje się choćby w filmach Alaina Resnaisa.
Ciekawe wydaje się, że Deleuze wskazuje na szczególny status ontologiczny owej
przeszłości-pamięci: „Przeszłość wcale nie miesza się z egzystencją mentalną –
myślowym istnieniem obrazów-wspomnień aktualizujących się w nas. Zostaje ona
zachowana w czasie; jest elementem wirtualnym, w który wnikamy, by poszukać
w nim «czystego wspomnienia», ono zaś zaktualizuje się w «obrazie-wspomnie-
niu»”27. Dalej zaś stwierdza: „Pamięć nie jest w nas; to my poruszamy się w pa-
mięci-Bycie, w pamięci-świecie”28. Trudno nie uznać, że być może najlepsze okre-
ślenie dla takiej pamięci-świata brzmiałoby „rzeczywistość wirtualna” – choć
oczywiście w zupełnie innym niż technologiczne rozumieniu. Aktywność tak opi-
sywanego podmiotu jest w gruncie rzeczy kwestią czysto duchową. Jest to – by
użyć Bergsonowskiej nomenklatury – „marzyciel”, w odróżnieniu od człowieka
impulsywnego, skoncentrowanego na działaniu w otaczającej go materialnej rze-
czywistości. To poniekąd sytuacja analogiczna do pozycji widza kinowego, który,
fizycznie bierny, percypuje obrazy i wchodzi z nimi w mentalną symbiozę29.
W skrajnych przypadkach istota pogrążona w wędrówce przez złoża „pamięci czy-
stej” traci stabilność i tożsamość. Zgodnie z Deleuzjańską analizą Zeszłego roku
w Marienbadzie nie da się już powiedzieć, co było wcześniej, a co później, co przyda-
rzyło się im, a co komuś innemu; a może sami oni są kimś innym? Może w ogóle
nie istnieją, lecz jedynie są „śnieni” i „myślani” przez kogoś innego?

Współczesne teksty dotyczące kwestii wirtualności wydają się niejednokrotnie
bliskie powyższemu ujęciu tej kategorii. Bowiem myśl filozoficzna Henri Bergsona
w sposób bardzo ciekawy wpisuje się w ten nurt współczesnej refleksji nad filozo-
ficzno-kulturową kategorią wirtualności, która wychodzi poza jej czysto technolo-
giczne pojmowanie. Jakkolwiek dużą popularność terminu „wirtualność” nale-
żałoby wiązać z ekspansją projektów „rzeczywistości wirtualnej”, które weszły
w szczytową fazę w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia (sam termin virtual reality,
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ukuty przez Jarona Laniera, pochodzi z roku 1989), to jednak w ciągu ostatnich lat
sposób stosowania tej kategorii nieco się zmienił. Punkt ciężkości przesunął się
z akcentowania uwarunkowań technologicznych na bardziej uniwersalne rozumie-
nie wirtualności, które czyni z niej kategorię opisującą pewien typ doświadczania
i funkcjonowania w świecie, dający się przedstawiać zarówno w odniesieniu do
współczesności, jak i do minionych stuleci. Jak chciała cytowana przez Anne Frie-
dberg Elizabeth Grosz: „Nie musieliśmy czekać na ekran komputerowy czy na pro-
jekcję filmową, by wkroczyć w przestrzeń wirtualną; żyliśmy w jej cieniu mniej lub
bardziej nieprzerwanie”30. Zaś Paul Virilio zalecił w rozmowie z ormiańsko-kana-
dyjskim reżyserem Atomem Egoyanem (dla którego pamięć – zarówno indywidu-
alna, jak i zbiorowa – także wydaje się podstawowym składnikiem rzeczywistości
przedstawionej): „Ruszaj, ale przede wszystkim nie pozwól się zniszczyć prze-
strzeni wirtualnej (cyberprzestrzeni): najlepszą parą okularów, najlepszym
hełmem, jest pamięć”31.

W podobnym nurcie można by umieścić między innymi tekst Nicholasa Mirzo-
effa From Virtual Antiquity to the Pixel Zone (w tomie An Introduction to Visual Cul-
ture32), wspomnianą już książkę Marie-Laure Ryan Narrative as Virtual Reality i ar-
tykuł Hansa Beltinga, który w książce Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie
odnosi projekty rzeczywistości wirtualnej do wyobrażonych wizji zaświatów, obec-
nych w literackich tekstach Dantego i pisarzy antyku. W rekonstrukcji Beltinga
Dante jako bohater własnego dzieła, Boskiej komedii, zanurza się w świat zmarłych,
który okazuje się uniwersum obrazów – teologicznie nieortodoksyjnym, ale nale-
żącym do porządku wyobraźni indywidualnej i zbiorowej oraz stanowiącym eks-
presję twórczej potencji artysty. Zarazem jednak zaświaty Dantego, zarówno w pla-
nie ontologicznym, jak i symbolicznym, charakteryzuje jednoznaczna różnica
w stosunku do cielesnej rzeczywistości świata materialnego33. Takiej pewności róż-
nicy bohaterowie filmów analizowanych przez Gillesa Deleuze’a już nie mają: wir-
tualność okazuje się bytem tak kreatywnym, że w jej ramach świadomość produ-
kuje wciąż nowe światoobrazy, w których przeszłość czy tożsamość zmieniają się
nieustannie, bez zakorzenienia w jakimkolwiek pewnym, metafizycznym gruncie.

Tymczasem jednak Mark B.N. Hansen w swojej książce New Philosophy for New
Media próbuje sformułować nieco inną interpretację myśli Bergsona dotyczącej
relacji ciała i ducha. Zdaniem Hansena metoda Deleuze’a powoduje „postępujące
odcieleśnienie «strefy niezdeterminowania». Owo odcieleśnienie osiąga kulmina-
cję w drugim tomie jego studium, poświęconym temu, co nazywa «obrazem-cza-
sem». W pewnym sensie obraz-czas – obraz, który pokazuje czas bezpośrednio,
zamiast podporządkowywać go ruchowi w przestrzeni – może być rozumiany jako
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30 Cyt. za A. Friedberg, The..., op. cit., s. 9.
31 A. Egoyan, P. Virilio, Video Letters (wywiad) [w:] C. Desbarats, J. Lageira, D. Riviere, P. Vi-

rilio, Atom Egoyan, tłum. B. Holmes, Paris, 1994, s. 113.
32 N. Mirzoeff, Virtuality: From Virtual antiquity to the Pixel Zone [w:] idem, An Introduction to

Visual Culture, Routledge, London 1999, s. 90–93.
33 Por. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007,

s. 227–253.



realizacja zdolności kina do ustanawiania uniwersalnego strumienia obrazów, czy
precyzyjniej, całkowitego rozwodu percepcji i (ludzkiej) cielesności”34. Bohatero-
wie w kinie obrazu-czasu zagubieni są w świecie czystej świadomości, a wszystko
rozgrywa się w świecie obrazów filmowych, wobec których, jak wspominałam,
odbiorca pozostaje motorycznie bierny. Oczywiście takie zagubienie prowadzi
w konsekwencji do szaleństwa, wizji odmaterializowanego umysłu, unoszącego
się w „wirtualnej przestrzeni”, która aktualizuje się nieustannie w obrazach pozba-
wionych referencji. Ta ostatnia zapewne nie jest już potrzebna, bowiem właśnie po
to czerpiemy z rewolucyjnego podejścia Bergsona do obrazu, aby pozbyć się jego
rozumienia jako reprezentacji „prawdziwego bytu”. Zarazem jednak sam Bergson,
zdając sprawę z możliwości utraty rozeznania w obrazach pamięci w Materii i pa-
mięci, jednocześnie kładł nacisk na psychofizyczną tożsamość podmiotu stworzo-
nego do działania. Podmiot, który całkiem opuszcza świat fizyczny i błądzi jedynie
przez obszary niematerialnej pamięci, popada w szaleństwo. Z kolei ten, kto żyje
jedynie teraźniejszością i działaniem w świecie materialnym, zbliża się w swej
egzystencji do zwierząt raczej niż do ludzi. Dla Bergsona na dnie każdego z obra-
zów-wspomnień znajduje się świadomość działania fizycznego. „Bergson kładzie
nacisk na ciało jako źródło działania” – pisze Hansen35. Jak się wydaje, człowiek
Bergsonowski przypomina trochę podróżnego z wiersza Roberta Frosta, który,
stojąc na skraju lasu w zimowy wieczór (koń, zdziwiony postojem, niecierpliwi się)
wypowiada sprzeczne pragnienia i tęsknoty: „Ciągnie mnie w mroczną głąb tej
kniei,/Lecz woła trzeźwy świat nadziei/ I wiele mil od snu mnie dzieli/I wiele mil
od snu mnie dzieli”36.

Przyjrzyjmy się więc raz jeszcze temu rozumieniu wirtualności Bergsona, które
przerzuca pomost pomiędzy materialnością a światem mentalnym podmiotu per-
cypującego, które wiąże się z obrazem-percepcją i ciągłym ruchem wirtualnego
i aktualnego oddziaływania podmiotu na świat. Powróćmy do konstrukcji „czar-
nego ekranu”, na którym „wywołuje się” fotografia – obraz działania możliwego.
Używający fotograficznych i filmowych metafor, zafascynowany technologią Berg-
son, jednocześnie otwarcie krytykował kino – to paradoks, z którym na różne spo-
soby zmagali się różni badacze, przede wszystkim Deleuze, ale także Hansen czy
Georges Didi-Huberman w tekście Obraz-bruzda.

Jak się wydaje, ów paradoks można tłumaczyć w następujący sposób. Oto
utrwalona na kliszy fotografia jest obrazem cielesnym, materialnym śladem, ale
zarazem obrazem „martwym”, który nie poddaje się działaniu fizycznemu. Zacho-
wując podobieństwo do obrazów percepcyjnych, jednocześnie „udaje”, że służy
poznaniu – nie ma już w niej wirtualności jako mocy działania. Fotografia służąca
analizie faworyzuje bezcielesny wzrokocentryzm, który zdaniem Jaya Bergson kon-
testował. Być może więc Bergsonowskie odniesienie do obrazów zmediatyzowa-
nych kieruje nas raczej w stronę mediów interaktywnych, gdzie obraz medialny
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34 M.B.N. Hansen, New..., op. cit., s. 6.
35 Ibidem.
36 Tłum. z angielskiego S. Barańczak.



byłby – tak jak obraz percepcyjny – projektem pewnego oddziaływania, a nawet
miejscem tegoż oddziaływania. Znów warto przywołać wspomniane już przeze
mnie kategorie „obrazów-interfejsów” i „obrazów-narzędzi”. „Użytkownik wyko-
rzystuje obraz-interfejs do sterowania komputerem, wydając polecenia powiększe-
nia obrazu lub wyświetlenia innego, uruchomienia programu, połączenia z inter-
netem. Użytkownik wykorzystuje obrazy-narzędzia do bezpośredniego wpływania
na rzeczywistość – poruszania zautomatyzowanym wysięgnikiem w oddalonym
miejscu, wystrzelenia pocisku, zmiany prędkości samochodu, ustawienia tempera-
tury i tak dalej. Przywołując termin często używany w teorii filmu, możemy powie-
dzieć, że nowe media przenoszą nas od identyfikacji do działania”37 – pisze Lev
Manovich. Wydaje mi się, że właśnie ta relacja między Bergsonizmem a rozumie-
niem obrazów w epoce cyfrowej zasługuje na staranne opracowanie; jedną z takich
prób jest niewątpliwie przytaczana przeze mnie kilkakrotnie w niniejszym tekście
książka Marka B.N. Hansena.

Pojęcie wirtualności na gruncie bergsonizmu nastręcza wielu trudności. Po
pierwsze dlatego, że w przeciwieństwie do innych używanych przez siebie katego-
rii, Bergson właściwie go nie definiował, a czasem posługiwał się nim w sposób
dość dowolny. Każda więc próba wyjaśnienia tego pojęcia zakłada konieczność
tworzenia definicji projektującej. Takich objaśnień sporo już dokonano – kilka
z nich, autorstwa Gillesa Deleuze’a, Keitha Ansella Pearsona czy Anne Friedberg
przytaczałam w tym tekście. Jednak każde powstawało w określonym celu, propo-
nowało spojrzenie z określonej perspektywy i – co przy tego typu rekonstrukcjach
nieuniknione – może być przez autorów innych interpretacji zakwestionowane.
Trudno jednak oprzeć się pokusie dalszych badań: centralne dla bergsonizmu kate-
gorie obrazu i wirtualności są zarazem jednymi z najważniejszych terminów, za
pomocą których opisujemy współczesne doświadczenie rzeczywistości.
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Marcin Trybulec

Pojęcie podmiotu poznania w szkole
komunikacji społecznej z Toronto

Artykuł ten jest próbą skonstruowania narzędzia analitycznego służącego do
reinterpretacji i doprecyzowania podstawowych tez szkoły komunikacji społecznej
z Toronto. Cel autora zostanie osiągnięty, jeśli używając pojęć podmiotu rozszerzo-
nego oraz modelu przyczynowości wzajemnej, uda się tak przeformułować podsta-
wowe tezy antropologii słowa, aby z jednej strony unikały zarzutu niejednoznacz-
ności sformułowań, a z drugiej strony – by mogły obronić się przed oskarżeniem
o determinizm medialny. Realizacja tego zadania przebiegać będzie w dwóch eta-
pach. Pierwszy stanowi uzasadnienie tezy, że teoria komunikacji z Toronto w isto-
cie zakłada i stosuje pojęcie pomiotu rozszerzonego, precyzyjnie sformułowane na
gruncie nauk kognitywnych przez A. Clarka. Druga część pracy będzie interpretacją
koncepcji podmiotu rozszerzonego przy użyciu dwóch konkurencyjnych schema-
tów wyjaśniania, operujących modelem przyczynowości jednokierunkowej i wza-
jemnej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koncepcja podmiotu rozszerzonego
jest uzasadniona i zrozumiała tylko w kontekście dwukierunkowego modelu przy-
czynowości. Część krytyki formułowanej pod adresem teorii komunikacji z Toron-
to wynika ze stosowania przez interpretatorów oraz samych twórców nieadekwat-
nego modelu podmiotowości oraz niewłaściwych schematów przyczynowości.

Podstawowe tezy teorii piśmienności

Szkoła komunikacji społecznej z Toronto, nazywana również teorią piśmienno-
ści lub – w polskich opracowaniach – antropologią słowa1, może być traktowana
jako alternatywa wobec tzw. teorii wielkiego podziału, której sztandarowymi
przedstawicielami są takie postacie, jak L. Lévy-Bruhl, C. Lévi-Strauss czy E.E.
Evans-Pritchard2. Istotną cechą teorii wielkiego podziału jest dychotomiczne roz-

1 Por. K. Jahandarie, Spoken and Written Discourse: A Multi Disciplinary Perspective, Stamford 1999,
s. 5–11, A. Mencwel, Antropologia słowa i historia kultury, [w:] W. Bolecki, R. Nycz (red.), Nar-
racja i tożsamość, Warszawa 2004, s. 53–67, G. Godlewski, Lęk przed wielkimi literami. Dyskusje
z Jackiem Goodym i Wielką Teorią Piśmienności, [w:] G. Godlewski, A. Karpowicz (red.), Commu-
nicare. Almanach Antropologiczny. Temat: oralność/piśmienność, Warszawa 2007, s. 163–190.

2 Por. K. Jahandarie, Spoken..., op. cit., s. 94.



dzielanie i przeciwstawianie form kulturowego rozwoju społeczeństw. Klasyfikacja
typów kultury według rozłącznych i opozycyjnych kategorii, takich jak nowocze-
sne-tradycyjne, złożone-proste, logiczne-prelogiczne, udomowione-dzikie itp. We-
dług J. Goody’ego – jednego z przedstawicieli teorii piśmienności – klasyfikacje
takie stanowią zasadniczy czynnik utrudniający zrozumienie historycznego roz-
woju społeczeństw i zróżnicowania kulturowego. Biorąc pod uwagę, że wymie-
nione opozycje mają charakter typów idealnych i pamiętając o metodologicznej
doniosłości typu idealnego w naukach społecznych, wspomniane zarzuty można
uznać za słabo uzasadnione. Co więcej, J. Goody sam wykorzystuje opozycję mię-
dzy piśmiennością a oralnością jako model dla analizy zjawisk kulturowych. Nie
sprzeciwia się on stosowaniu typów idealnych jako narzędzi badawczych. Jego kry-
tyczne uwagi dotyczą następujących aspektów teorii wielkiego podziału:
1. Używane przez teorię wielkiego podziału opozycyjne kategorie mają charakter

bezwzględny i ahistoryczny. Posługiwanie się takimi narzędziami utrudnia zro-
zumienie i dostrzeżenie stopniowej ewolucji kulturowej, co stwarza wrażenie,
jak gdyby nie istniały żadne związki między kulturami poszczególnych typów.

2. Inna wątpliwość, ściśle związana z pierwszą, dotyczy deskryptywnego charak-
teru wspomnianych opozycji. Opisując zastany stan kultury, nie wyjaśniają one,
jak doszło do jego ukonstytuowania. Podobnie jak filozofia form symbolicznych
E. Cassirera, teoria wielkiego podziału nie jest w stanie wyjaśnić mechanizmu
zmiany kulturowej3.
Celem teorii piśmienności jako propozycji alternatywnej wobec teorii wielkiego

podziału jest skonstruowanie ram teoretycznych, w których można będzie wyjaś-
nić porządek kulturowych przekształceń i rozumieć wspomniane dychotomie jako
elementy pewnego kontinuum. Środkiem do realizacji tego zadania jest pojęcie
medium komunikacji rozumiane jako główny czynnik zamiany kulturowej. Nowe
typy organizacji kulturowej stanowią efekt ciągłego procesu, rozpoczynającego się
od wynalezienia danego medium komunikacji przez jego specyficzne w każdej kul-
turze zastosowanie i upowszechnienie, aż po pojawienie się nowego typu kultury.
Przy tym media ustalają nie tylko specyficzne sposoby komunikacji dominujące w
danej kulturze, lecz określają również podstawowe reguły poznawczego funkcjo-
nowania człowieka. Ta ostatnia cecha mediów jest szczególnie istotna w kontekście
ich kulturotwórczej funkcji. Określając ramy możliwego doświadczenia, media
konstytuują podstawy porządku kulturowego. Istnieją trzy wzajemnie uwarunko-
wane i ściśle powiązane dziedziny wspomnianego wpływu mediów na kulturę
i człowieka. Obejmują one:
a) Kształtowanie się specyficznych form komunikacji dominujących w danej kul-

turze. Za przykład posłużyć mogą analizy Milmana Parry’ego dotyczące posłu-
giwania się formułami w społeczeństwach oralnych, jak również prace Erica
Havelocka analizujące recytacje, memoryzacje i śpiew jako formy komunikacji4.
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3 Por. J. Goody, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge 1977, s. 1–18, 146–162, K.
Jahandarie, Spoken…, op. cit., s. 94.

4 Poprzestać tu należy na przywołaniu tylko dwóch nazwisk, zaznaczając, że właściwie
wszyscy przedstawiciele teorii piśmienności zajmowali się wpływem mediów na formo-



b) Kształtowanie się szczególnych form instytucji kulturowych i ról społecznych.
Analizy te obejmują niezwykle szerokie spektrum zjawisk: od form uspołecz-
nienia, edukacji i potocznego obrazu świata poprzez modele sprawowania
władzy, formy działalności ekonomicznej, sposoby kodyfikacji prawa, organiza-
cję życia religijnego, aż po naukę i filozofię5.

c) Kształtowanie się kulturowo uwarunkowanych form percepcji i myślenia. Za-
gadnienia poruszane w tych ramach dotyczą rozwoju abstrakcyjnego i analitycz-
nego myślenia, autorefleksyjności oraz umiejętności rozważania hipotetycz-
nych sytuacji. Pojęcia kluczowe w rozwoju nauki i filozofii, takie jak jaźń,
obiektywność, fakt, przyczynowość, są traktowane jako wynik stosowania okre-
ślonych mediów i technik komunikacji6.

Pojęcie medium

Pojęcie „medium” jest powszechnie używane zarówno w mowie potocznej, jak
i w specjalistycznych kontekstach teoretycznych, co może powodować pewne nie-
porozumienia. Dlatego też warto doprecyzować jego faktyczne znaczenie w teorii
piśmienności. Na gruncie nauk społecznych można wskazać cztery podstawowe
znaczenia tej kategorii: 1. Medium jako bodziec wywołujący określoną reakcję. 2.
Medium jako towar posiadający określoną wartość rynkową. 3. Medium jako tekst
posiadający określone własności lingwistyczne i semiotyczne. 4. Medium jako
narzędzie dla realizacji zamierzonych celów7. Żadne z podanych określeń nie wy-
czerpuje znaczenia kategorii „medium” proponowanego przez antropologię słowa.

Najprostsze rozumienie pojęcia „medium” odwołuje się do etymologii słowa.
W tym kontekście oznacza ono substancję pośredniczącą, bądź to, co znajduje się
pomiędzy. W tym sensie medium to na przykład wszelkie materialne nośniki infor-
macji będące pośrednikiem między zmysłami człowieka a światem zewnętrznym.
Jeśli poprzestać na takiej definicji terminu, to omawiane pojęcie sprowadza się do
bodźca wywołującego pewną reakcję (por. znaczenie nr 1 powyżej).
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wanie się szczególnych form komunikacji. Por. K. Jahandarie, Spoken…, s. 5–9, 131–151,
E. Havelock, Muza uczy się pisać, Warszawa 2006, s. 22–44.

5 Spośród pozycji tłumaczonych na język polski wskazać należy: E. Havelock, Muza…, op.
cit., W. Ong, Oralność i piśmienność, Lublin 1992, J. Goody, Logika pisma a organizacja
społeczeństwa, Warszawa 2006, J. Goody, I. Watt, Następstwa piśmienności, [w:] G. Godlew-
ski, A. Karpowicz (red.), Communicare…, op. cit., s. 33–73, H. Innis, Nachylenie komunika-
cyjne, [w:] G. Godlewski, A. Karpowicz (red.), Communicare…, op. cit., s. 9–32, M.
McLuhan, Zrozumieć..., op. cit., Warszawa 2004, M. McLuhan, Wybór tekstów, Warszawa
2001.

6 Dziedzina ta, szczególnie ważna w kontekście tematu niniejszego artykułu, stanowi
główne pole dociekań M. McLuhana, J. Goody’ego oraz D.R Olsona. Por. M. McLuhan,
Zrozumieć..., op. cit., J. Goody, The Domestication…, op. cit., D.R. Olson, The World on Paper,
Cambridge 1994.

7 Por. S.R. Olson, Teoria komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, [w:] B. Do-
bek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1998, s. 45–46.



Medium może być również interpretowane jako sygnał w sensie C. Shannona
(ryc. 1)8. W schemacie Shannona nadawca tworzy przekaz, który przez nadajnik
(koder) przekształcany jest w sygnał, który nie jest bezpośrednio rozumiany przez
odbiorcę. Sygnał zawsze dostosowany jest do kanału (medium) prowadzącego do
odbiornika. Odbiornik dekoduje sygnał, przetwarzając go z powrotem w przekaz,
który dociera do odbiorcy. Jak widać, w rozumieniu Shannona medium to jedynie
hardware procesu komunikacyjnego, czyli sygnał bądź jego materialny nośnik
(kanał). McLuhan i inni twórcy teorii piśmienności obok materialnego aspektu
medium analizują także jego wymiar niematerialny – software, czyli kod użyty do
przekazywania informacji (np. alfabet fonetyczny, alfabet Morse’a)9.

Znaczenie pojęcia medium nie wyczerpuje się jednak w podanej wyżej, instru-
mentalnej interpretacji, opierającej się na rozróżnieniu kodu i jego materialnego
nośnika. Specyfikę teorii piśmienności syntetycznie charakteryzuje G. Godlewski,
pisząc, że jej wyróżnikiem jest „antropologiczna perspektywa refleksji nad głów-
nymi mediami kulturowymi, oparta na przeświadczeniu, że należy je rozpatrywać
nie tylko jako autonomiczne instrumenty, narzędzia czy techniki w granicach ich
bezpośredniego działania, lecz również ze względu na ich całościowy wpływ na
człowieka i jego kulturę”10.

W celu wyjaśnienia, czym dokładnie jest owa „antropologiczna perspektywa”,
warto odwołać się do używanej przez E. Cassirera kategorii formy symbolicznej.
Podobnie jak przedstawiciele współczesnej epistemologii ewolucyjnej przyjmował
on, że każdy organizm żyje w specyficznym świecie wytworzonym przez gatun-
kowe wyposażenie zmysłowe. Świat każdej istoty żywej tworzy tak zwany krąg
funkcjonalny, na który składają się systemy receptorów i efektorów. Jednak czło-
wiek jako podmiot poznający wymyka się tego rodzaju analizom, ponieważ między
podmiotem a światem znajduje się system form symbolicznych. Formy symbo-
liczne są określone przez Cassirera jako specyficzne zasady porządkowania danych
zmysłowych. Tak więc forma symboliczna jest tym, co pośrednicząc, wprowadza
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Ryc. 1. Schemat Shannona

8 C. Shannon, W. Weaver, The Mathematical Theory of Information, Urbana 1949, s. 3–6.
9 Por. McLuhan, Technika i środki przekazu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1978, nr 24 (56),

s. 579–593, E. Havelock, Muza…, op. cit., J. Goody, I. Watt, Następstwa…, op. cit., s. 48–60.
10 G. Godlewski, Lęk…, op. cit., s. 165.



istotny dla procesu poznania dystans między podmiotem a rzeczywistością. Co
więcej, porządkując dane zmysłowe, stanowi ona aktywny element procesu pozna-
nia. Stojąc pomiędzy podmiotem a przedmiotem forma symboliczna posiada dia-
lektyczną naturę: jest tym, co umożliwia dostęp do rzeczywistości i jednocześnie tę
rzeczywistość przesłania i zniekształca w procesie porządkowania danych11.

W ten sposób medium może zostać określone jako: a) zasada porządkująca pro-
cesy poznawcze człowieka oraz b) pośrednik między podmiotem a rzeczywistością.
Wykraczając poza instrumentalne rozumienie, medium można zdefiniować jako
„przedłużenie człowieka”, czyli uzewnętrznienie oraz wzmocnienie jego potencjal-
nych zdolności i funkcji12. Takie sformułowanie pozwala uwzględnić zarówno
antropologiczny wymiar medium, jak i wcześniejsze, instrumentalne definicje tego
pojęcia. Podana charakterystyka medium komunikacji pozwala przejść do analizy
koncepcji „podmiotu rozszerzonego”.

Podmiot rozszerzony

Koncepcja podmiotu rozszerzonego (extended mind13) Andy’ego Clarka może być
zinterpretowana jako rozwinięcie zawartych w teorii piśmienności, nie wypowie-
dzianych wprost założeń dotyczących relacji między podmiotem poznania a me-
diami. A. Clark pozostaje w zgodzie z przedstawicielami antropologii słowa,
stwierdzając, że studia dotyczące człowieka to studia jego przedłużeń (ekstensji),
a w szczególności języka jako ich najważniejszego aspektu14. Jednak, o ile A. Clark
rozumie język jako abstrakcyjny system znaków (w sensie langue De Saussure’a), to
w teorii piśmienności podkreśla się, iż język jako medium komunikacji i poznania
nie stanowi tworu autonomicznego, niezależnego od swojego materialnego noś-
nika15. Język zawsze wcielony jest w jakieś konkretne materialne medium, które
przekształca właściwości jego samego. Z tej perspektywy nie należy ograniczać się
do badania samego języka, ale – zgodnie z sugestią antropologii słowa – badać jego
konkretne przejawy i ich relacje z podmiotem, który nimi się posługuje.

Zasadniczym elementem koncepcji A. Clarka jest teza o „poznawczej hybrydy-
zacji człowieka”16. Twierdzi on, że człowiek jako podmiot poznający powinien być
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11 Por. E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1977. Należy pamiętać, że zastosowanie abstrak-
cyjnego pojęcia formy symbolicznej do analizy zjawisk kulturowych i poznawczych nastrę-
cza poważne trudności analogiczne do tych, które związane są z teorią wielkiego podziału.
Trudności dotyczą apriorycznego rodowodu tej kategorii: forma symboliczna określona być
musi jako niezmienna i nieempiryczna. Stąd pojawiają się problemy arbitralności podziałów
zjawisk kulturowych oraz trudność z wyjaśnieniem zmiany historycznej.

12 E.T. Hall, Poza kulturą, Warszawa 1984, s. 64–80, McLuhan, Zrozumieć…, op. cit., s. 31–37,
461–462. W kwestii pochodzenia terminu ekstensje/przedłużenia człowieka por. K. Ja-
handarie, Spoken…, op. cit., s. 50.

13 Omówienie różnych wersji, w których występuje koncepcja ucieleśnionego bądź rozsze-
rzonego podmiotu można znaleźć w artykule: M. Wilson, Six Views of Embodied Cognition,
„Psychonomic Bulletin & Review” 2002, nr 9(4), s. 625–636.

14 A. Clark, D.J. Chalmers, The extended mind, „Analysis” 1998, nr 58, s. 10–23.



definiowany nie jako autonomiczna jednostka wtórnie podejmująca interakcję
z otoczeniem, ale jako system poznawczy złożony z biologicznego organizmu oraz
sprzężony z niebiologicznymi narzędziami. Tym, czego teoretycy antropologii sło-
wa wyraźnie nie wypowiadają, jest przekonanie, że człowieka ujmować należy
właśnie w kategoriach takiego systemu. Tak pojmowany podmiot rządzi się auto-
nomicznymi i nieredukowalnymi regułami. Zarówno elementy biologiczne, jak
i niebiologiczne aktywnie biorą udział w procesach poznawczych. Równoupraw-
nienie czynników biologicznych i niebiologicznych polega na tym, że jeśli usunie
się jeden z komponentów systemu, zachowanie poznawcze istotnie się zmieni.
Według Clarka istnieją ważne niebiologiczne elementy podmiotu, których usu-
nięcie byłoby równoznaczne z funkcjonalnym wyłączeniem części mózgu. Jeśli
w skład podmiotu poznania wchodzą elementy zarówno biologiczne, jak i pozabio-
logiczne, to granica między podmiotem poznania a światem zewnętrznym nie jest
raz na zawsze ustalona i zależy od wyposażenia technicznego danego organizmu.
System poznawczy jest zmienny w czasie, co oznacza, że skład danego systemu
poznawczego może ulec zmianie – rozszerzeniu lub zawężeniu.

W tym miejscu może pojawić się pytanie: czy takie inkluzywne określenie pod-
miotowości nie prowadzi w konsekwencji do wniosku, że częścią podmiotowości
jednostki są inni ludzie i wszelkie narzędzia, jakich kiedykolwiek użyła ona lub
mogła użyć? Ażeby uniknąć zbyt szerokiego ujmowania podmiotu, A. Clark wpro-
wadza kryteria wyodrębnienia danego systemu poznawczego jako indywidualnego
– różnego od systemów poznawczych w jego otoczeniu. Zasadniczym pojęciem
służącym do tego celu jest kategoria działania poznawczego, oznaczająca dynamikę
wymiany informacyjnej między elementami podmiotu rozszerzonego. Oznacza to,
że nie wszystkie narzędzia, którymi dysponuje organizm biologiczny, wchodzą w
skład systemu poznawczego, ale tylko te z nich, które są przez niego aktywnie
wykorzystywane. Chodzi tu między innymi o stopień internalizacji danego narzę-
dzia, częstotliwość użycia, dostępność, wiarygodność17.

Istnieją dwa zasadnicze aspekty działania poznawczego w obrębie systemu
poznawczego, jakim jest podmiot rozszerzony: a) wymiana informacyjna między
składnikami systemu (pozyskiwanie informacji przechowywanych w różnych
składnikach systemu poznawczego) i b) przetwarzanie informacji (abstrahowanie,
analiza, kategoryzacja). Dla każdego aspektu działania poznawczego znaleźć moż-
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15 W literaturze odnaleźć można również inne sformułowania odzwierciedlające opozycję
język–mowa, np. kod i przekaz stosowane przez U. Eco, kompetencja i aktualizacja w pi-
smach N. Chomskiego czy też norma i praktyka według Hjelmsleva. Wydaje się jednak,
że klasyczna opozycja język–mowa przestaje obowiązywać na gruncie teorii piśmienno-
ści. Por. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1961, A. Kłoskowska, So-
cjologia kultury, Warszawa 1981, s. 151–162 oraz R.M. Mayenowa, Język, [w:] A.
Kłoskowska (red.), Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Warszawa 1991, s. 90–98.

16 Por. A. Clark, Urodzone cyborgi, [w:] J. Brockman (red.), Nowy renesans. Granice nauki, War-
szawa 2005, s. 71–80.

17 A. Clark, Author’s Reply to Symposium on Natural Born Cyborgs, „Metascience” (w druku),
http://www.philosophy.ed.ac.uk/staff/clark/publications.html#language, 01.04.2008.



na odpowiedniki wśród twierdzeń antropologii słowa. Przykładem może być teza
McLuhana dotycząca wpływu mediów na relacje między zmysłami oraz rozwój spe-
cyficznych stylów myślowych, tezy J. Goody’ego dotyczące znaczenia list i schema-
tów w kształtowaniu się tendencji do precyzyjnych klasyfikacji doświadczenia lub
też analizy D.R. Olsona na temat relacji między tekstem a jasnością i ścisłością
myślenia18. Formy działania poznawczego nie są więc ograniczone do biologicznej
konstrukcji podmiotu. Mózg przeprowadza określone operacje, podczas gdy inne
operacje poznawcze przekazywane są do zewnętrznych narzędzi, wśród których
media komunikacji zajmują miejsce szczególnie wyróżnione19.

Koncepcja podmiotu rozszerzonego A. Clarka stanowi obecnie przedmiot oży-
wionej krytyki20. Jeden z możliwych zarzutów porusza kwestię poznawczej uży-
teczności proponowanego modelu. Sprowadza się on do stwierdzenia, że teza o po-
znawczej hybrydyzacji człowieka ma charakter sztuczki słownej, która w istocie
jest mało interesująca i teoretycznie bezpłodna. Teoria A. Clarka redukuje się w
tym ujęciu do znanej i powszechnie akceptowanej tezy o kontekstualnym uwarun-
kowaniu poznania. Tego typu rozszerzenie podmiotowości nie jest niczym nowym
i odkrywczym. Można wskazać wiele ujęć teoretycznych, które podobnie akcentują
rolę szeroko rozumianych narzędzi w kształtowaniu procesów poznawczych. In-
spiracje dla takiego ujmowania podmiotu pochodzą w dużej części z nauk szcze-
gółowych, np. językoznawstwa (E. Sapir, B. Whorf), socjologii, psychologii rozwo-
jowej (A. Łuria, L. Wygotski). Powstaje więc pytanie: czy koncepcja podmiotu
rozszerzonego wnosi coś nowego do rozważań prowadzonych w obrębie nauk
szczegółowych i filozofii? Formułowana w ten sposób krytyka przyznaje, że oczy-
wiście podmiot poznający podlega różnorodnym wpływom czynników pozapo-
znawczych – tego negować nie można. Jednak to, czy podmiot rozpatrujemy jako
organizm biologiczno-psychiczny, czy jako system złożony również z elementów
pozabiologicznych, zależy od konkretnych potrzeb badawczych. Tak samo jak poję-
ciowo łączymy podmiot z jego narzędziami, równie dobrze można go rozłączyć
i rozpatrywać niezależnie od nich. To, czy rozpatruje się podmiot i jego narzędzia
jako system, czy też traktuje jako elementy rozłączne, nie jest istotne dla ostatecz-
nych wyników badań. W obu przypadkach dochodzi się bowiem do podobnych
wniosków na temat poznawczej aktywności człowieka oraz jej rezultatów.

Przedstawiona krytyka wydaje się wynikiem zastosowania nieadekwatnego sto-
sunku do zjawisk poznawczych modelu wyjaśniania. Model ten, odwołując się do
pojęcia jednokierunkowej przyczynowości, powoduje, że teza o poznawczej hybry-
dyzacji człowieka wydaje się mało odkrywcza oraz niepłodna teoretycznie. Aby
wyjaśnić to twierdzenie, należy bliżej przyjrzeć się różnym modelom zależności
przyczynowych.
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18 Por. M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, [w:] M. McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001,
s. 124–208, J. Goody, The Domestication…, op. cit., s. 74–112, D.R. Olson, The World…, op.
cit., s. 195–233.

19 Por. A. Clark, Extended…, op. cit., s. 10–15.
20 Por. A. Clark, Author’s..., op. cit.



Modele przyczynowości

Wśród modeli zależności przyczynowych za M. Maruyamą wskazać można trzy
typy: model przyczynowości jednokierunkowej, model procesu przypadkowego
oraz model przyczynowości wzajemnej (tab. 1)21. Koncepcja umysłu rozszerzonego
jest mało interesująca, jeśli do jej interpretacji używamy jednokierunkowego
modelu przyczynowego, modelu procesu przypadkowego bądź też ich kombinacji.
Przyczyną sceptycznego nastawienia wobec tezy o poznawczej hybrydyzacji czło-
wieka jest milcząco przyjmowane założenie, że ilość informacji w trakcie procesu
oddziaływania przyczynowego nie może wzrastać. Stąd rodzi się przekonanie, że
„w skutku nie ma niczego takiego, czego nie można by doszukać się w przyczy-
nie”22. Jeśli te same warunki początkowe zawsze wywołują te same skutki, to nie
ma potrzeby zajmowania się podmiotem i jego przedłużeniami (ekstensjami) jako
autonomicznym systemem, ponieważ można rozważać człony tej relacji jako od-
rębne byty i uzyskać te same rezultaty, jak w przypadku traktowania ich jako
całości. Oba modele miałyby więc tę samą wartość poznawczą.

1. Model przyczynowości jednokierunkowej, czyli klasyczny model przyczyno-
wości, jest dominującym sposobem wyjaśniania zjawisk zarówno na gruncie fizyki
klasycznej, jak i zdrowego rozsądku. Charakterystyczne dla tego modelu jest
stwierdzenie I. Newtona, że „tym samym skutkom w świecie przyrody musimy, na
ile to tylko możliwe, przypisywać te same przyczyny”23. M. Maruyama twierdzi, że
taki sposób ujmowania relacji przyczynowej jest przejawem przekonania, że w pro-
cesie oddziaływania przyczynowego ilość informacji nie może wzrosnąć. Może się
jedynie zmniejszyć bądź pozostać na stałym poziomie. Przyczyna zawsze zawiera
więcej informacji niż skutek. Na płaszczyźnie metodologicznej prowadzi to do
przekonania wyrażonego przez I. Newtona, że te same przyczyny zawsze wywołują
te same skutki, więc znając przyczynę, można z pewnością wnioskować na temat
skutku. Wywołuje to tendencję do analitycznego podziału procesów i zjawisk, któ-
rego celem jest izolacja i dokładna charakterystyka przyczyn24.

Powstający na tym gruncie światopogląd pokrywa się z deterministycznym
modelem świata Laplace’a. Znając aktualny stan przyrody, w zasadzie można
wyprowadzić zeń wiedzę o dowolnym stanie świata w przyszłości bądź przeszłości.
Jednak Laplace posługiwał się mocnym założeniem, że to, co z teraźniejszości
trzeba znać, aby wyprowadzić wnioski na temat przyszłości bądź przeszłości, jest
w zasadzie dostępne poznaniu. Założenie to zostało poddane w wątpliwość przez
rozwój mechaniki kwantowej. Zasada nieoznaczoności Heisenberga podważyła
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21 Por. M. Maruyama, Paradygmaty i komunikowanie się, „Zagadnienia Naukoznawstwa”
1978, nr 4 (56), s. 601–629. Sam autor używa pojęcia „paradygmatu przyczynowego”,
jednak pojęcie „modelu przyczynowości” wydaje się bardziej precyzyjne i będzie stoso-
wane w niniejszym artykule.

22 M. Maruyama, Paradygmaty…, op. cit., s. 607.
23 I. Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, Berkeley 1962, s. 324, cyt. za: P.

Kawalec, Przyczyna i wyjaśnianie, Lublin 2006, s. 22.
24 Por. M. Maruyama, Paradygmaty..., op. cit., s. 607.



optymistyczne założenie Laplace’a o możliwości uzyskania kompletnej informacji
o aktualnym stanie świata. W ten sposób model przyczynowości jednokierunkowej
musiał zostać uzupełniony przez model przyczynowości statystycznej.

2. W modelu przyczynowości statystycznej (model procesu przypadkowego)
zmianie ulega przekonanie dotyczące pewności wnioskowania przyczynowo-skut-
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Tabela 1. Tabela modeli przyczynowości (wg M. Maruyamy)

Model
przyczynowości

jednokierunkowej

Model procesu
przypadkowego

Model przyczynowości
wzajemnej

Kierunek relacji
przyczyna – skutek

Jednokierunkowe
oddziaływanie
przyczyna – skutek

Mechanizm sprzężenia
zwrotnego

Ilość informacji w
procesie
oddziaływania
przyczynowego

W skutku nie ma
niczego, czego nie
byłoby w przyczynie –
przyczyna zawsze
zawiera tyle samo lub
więcej informacji niż
skutek

Wzrost entropii jest
bardziej
prawdopodobny niż
jej zmniejszenie –
ilość informacji
stopniowo ulega
zmniejszeniu

Proces morfostatyczny
lub morfogenetyczny –
informacja może być
generowana bez
uprzednio ustalonego
projektu

Model linearny i
deterministyczny –
przeszłość i
przyszłość można
wywnioskować z
teraźniejszości

Stanów przeszłości i
przyszłości nie można
wywnioskować z
teraźniejszości –
można jedynie
ustalić ich
prawdopodobieństwo

O przeszłości lub
przyszłości można
wnioskować na
podstawie
zidentyfikowanych
typów sprzężenia
zwrotnego

Odmienne wyniki
wywołane są
odmiennymi
warunkami.
Te same wyniki
wywołane tymi
samymi warunkami

Odmienne wyniki mogą
być generowane przez
podobne warunki
początkowe, ponieważ
wynik wyznaczony jest
przez specyfikę
funkcjonowania obwodu
sprzężenia zwrotnego.
Z różnic w wynikach nie
można wnioskować o
różnicach w warunkach
początkowych

Metoda Analiza wpływu,
tendencja do izolacji i
sztywnej kategoryzacji
elementów

Analiza statystyczna Poszukiwanie obwodów
sprzężenia zwrotnego,
analiza kontekstowa

Dziedziny nauki Fizyka klasyczna Termodynamika,
teoria informacji
Shannona

Teoria informacji po
Shannonie, biologia,
nauki społeczne



kowego. Przyjmuje się tu, że na podstawie przyczyny można przewidzieć skutek
jedynie z pewną dozą prawdopodobieństwa. Przykładem zastosowania modelu sta-
tystycznego jest termodynamika. Wszelkie procesy termodynamiczne podlegają
prawu wzrostu entropii, które głosi, że w układach izolowanych zmiana następuje
od stanu mniej do bardziej prawdopodobnego, czyli od układów bardziej do mniej
uporządkowanych. Istnienie układu o równomiernym rozkładzie temperatur (czyli
układu o większej entropii) jest bardziej prawdopodobne niż istnienie układu
o rozkładzie nierównomiernym (czyli układu o mniejszej entropii, a większej za-
wartości informacji).

C. Shannon konstruując swoją teorię informacji stosował termodynamiczny
model zależności przyczynowej. Jego celem było wyeliminowanie strat informacji
powstających w sieciach telefonicznych wskutek występowania przypadkowych
zakłóceń (szumów). Zdefiniował on ilość informacji jako stopień uporządkowania
(nieprzypadkowości) układów drgań elektronów. Podobnie jak w termodynamice
ilość informacji (czyli stopień nieprzypadkowości, uporządkowania) maleje, gdy
układ poddany jest przypadkowym wpływom. Ogólnym prawem wszelkich proce-
sów przekazu informacji jest zmniejszanie się ilości informacji, czyli wzrost entro-
pii. Ilość informacji w procesie jej przekazu nie może się zwiększyć – można ją jedy-
nie utracić bądź zachować na tym samym poziomie25.

Rysuje się tu następujący model relacji między podmiotem a medium:

Podmiot poddany jest oddziaływaniu zewnętrznych czynników, które nie wnoszą
żadnych konstruktywnych elementów w proces komunikacyjny i poznawczy. Me-
dium wykorzystywane przez podmiot nie może wnieść nic nowego do procesu
komunikacji i poznania, ponieważ zgodnie z modelem przyczynowości jednokierun-
kowej i statystycznej ilość informacji nie może wzrosnąć. Jeśli więc w procesie
komunikacyjnym ilość informacji zawsze ulega zmniejszeniu, to celem refleksji
dotyczącej podmiotu i jego narzędzi jest identyfikacja źródeł zakłóceń oraz elimino-
wanie ich skutków. Temu dążeniu towarzyszy przekonanie, że podmiot może i powi-
nien być interpretowany jako autonomiczna jednostka, która wtórnie poddana
zostaje wpływom czynników zewnętrznych ograniczających poznanie (np. mediów).
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25 „Matematycznie rzecz biorąc, wzór na ilość informacji ma znak ujemny w porównaniu ze
wzorem na entropię”. Za: M. Maruyama, Paradygmaty…, s. 610.



3. Inaczej sytuacja przedstawia się w modelu przyczynowości wzajemnej, który
zakłada istnienie procesów antyentropijnych, gdzie ilość informacji w sensie Shan-
nona pozostaje ta sama lub wzrasta. Są to – odpowiednio – procesy morfostatyczne
(przeciwdziałające zróżnicowaniu i równoważące je, np. mechanizm homeostazy)
lub procesy morfotwórcze (wzmacniające zróżnicowanie, np. zależności ekolo-
giczne między zdolnościami drapieżników do rozpoznawania ofiar a zdolnościami
ofiar do maskowania się).

Szczególnie istotne są metodologiczne konsekwencje przyjęcia istnienia proce-
sów antyentropijnych. Podczas gdy model jednokierunkowej przyczynowości za-
kładał, że te same warunki początkowe prowadzą zawsze do tych samych skutków,
model procesów morfogenetycznych sugeruje, że te same warunki początkowe
mogą dać zupełnie odmienne wyniki w zależności od typu sprzężenia zwrotnego.
Nie należy więc na podstawie różnic w wynikach wnioskować o różnicach w
warunkach początkowych, ponieważ przyczyną zróżnicowania mogą być nie tyle
warunki początkowe, ile mechanizm wzmacniający zróżnicowanie (mechanizm
morfogenetyczny). Z tej perspektywy cel działalności naukowej nie wyczerpuje się
w analitycznym wyodrębnianiu przyczyn i charakterystyce warunków początko-
wych. Należy uzupełnić go o charakterystykę mechanizmów wzmacniających
i równoważących zróżnicowanie26.

W tym modelu przyczynowości relacja między podmiotem a mediami prezen-
tuje się następująco:

Z tego punktu widzenia hipoteza umysłu rozszerzonego przybiera inną postać
niż sugerowałaby to jej wstępna, krytyczna interpretacja. Nie jest obojętne, czy
podmiot poznający rozpatrujemy jako organizm biologiczny poddany wpływom
czynników zewnętrznych, czy jako całość złożoną zarówno z elementów biologicz-
nych, jak i pozabiologicznych. Rozpatrując każdy z tych elementów osobno, nie
można wskazać istniejących między nimi mechanizmów morfotwórczych i morfo-
statycznych, kluczowych dla zrozumienia poznawczego funkcjonowania człowie-
ka. Stąd podmiot poznania należy traktować jako nierozłączny system złożony
z elementów biologicznych i niebiologicznych. Jedynie w takim modelu podmiotu
poznania zarejestrować można istotne dla procesów poznawczych mechanizmy
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sprzężenia zwrotnego, istniejące między organizmem biologicznym a jego niebio-
logicznymi komponentami. Na istnienie tych mechanizmów sprzężenia zwrotnego
nie ma miejsca w modelu przyczynowości jednokierunkowej.

Zarzut determinizmu medialnego

Przeprowadzona wyżej analiza koncepcji podmiotu rozszerzonego umożliwia
ustosunkowanie się do krytyki formułowanej pod adresem teorii piśmienności.
Chodzi tu w szczególności o zarzut determinizmu medialnego. Determinizm
medialny jest stanowiskiem głoszącym, że system komunikacyjny wywiera nie-
uchronny i jednoznaczny wpływ na organizację społeczną oraz poznawcze funkcjo-
nowanie podmiotu. Jak wiadomo, oskarżenie o determinizm często pojawia się
w odniesieniu do rozważań McLuhana27. Zarzut ten jest w istocie oskarżeniem
o stosowanie niewłaściwego modelu zależności przyczynowej. Model ten, posłu-
gując się kategorią przyczynowości sekwencyjnej i linearnej, poszukuje jednokie-
runkowych oddziaływań płynących od elementów technicznych (mediów) do pod-
miotu. Ta koncepcja przyczynowości, nie uwzględniając zależności odwrotnej – od
podmiotu do technologii – nie pozostawia miejsca na kontrolę stosowanych narzę-
dzi. Co więcej, prowadzi to do postrzegania podmiotu jako biernego elementu
w relacji do mediów. Determinizm technologiczny, zakładając konieczność i jedno-
znaczność wpływu technologii na podmiot i społeczeństwo, stanowi typowy przy-
kład monokauzalizmu, czyli tezy, że istnieje tylko jeden typ czynników organi-
zujących życie społeczne i poznanie. Model ten posługuje się również założeniem
o natychmiastowym wystąpieniu określonych skutków zawsze po pojawieniu się
czynnika determinującego, podobnie jak bodziec natychmiastowo wywołuje reak-
cję. Determinizm tego typu jest stanowiskiem niepożądanym na gruncie nauk
społecznych i nauk o poznaniu z dwóch powodów. Po pierwsze stanowiska deter-
ministyczne mają tendencję do pomijania wszystkich czynników oddziałujących na
badane zjawiska, które nie kwalifikują się jako czynniki związane z medium komu-
nikacji. Jest on propozycją zbytnio upraszczającą zjawiska kulturowe i poznawcze.
Po drugie determinizm technologiczny jest nieadekwatny empirycznie – jego prze-
widywania nie pokrywają się z faktycznie obserwowanymi zjawiskami. Jak łatwo
się zorientować, kłopoty determinizmu medialnego wynikają z zastosowania mo-
delu przyczynowości jednokierunkowej do wyjaśniania relacji między podmiotem
a mediami.

Wydaje się, że zastosowanie modelu przyczynowości wzajemnej do interpreta-
cji zasadniczych twierdzeń antropologii słowa pozwala na uniknięcie zarzutu
determinizmu. Podstawowa teza teorii piśmienności głosi, że media komunikacji
stanowią zasadniczy czynnik organizujący kulturę poprzez zmiany w obrębie pro-
cesów poznawczych. Aby zrozumieć relacje między kulturą, poznaniem i mediami,
J. Goody postuluje poszukiwanie czegoś, co metaforycznie nazywa „logiką pis-
ma”28. To metaforyczne sformułowanie użyte zostało właśnie w celu uniknięcia
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zarzutu determinizmu technologicznego. Intencją autora było zasugerowanie, że
w analizie poznawczej funkcji mediów nie chodzi o oddziaływanie medium na
poznanie w takim sensie, jak przyczyna z konieczności wywołuje pewien skutek29.
Goody płaci jednak wysoką cenę za uniknięcie zarzutu determinizmu. Sformuło-
wania „logika pisma” lub „implikacje piśmienności” pozostają bowiem dość nie-
jednoznaczne. Wywołuje to liczne krytyki i nieporozumienia.

Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy dotyczące podmiotu rozszerzonego
i wzajemnego modelu przyczynowości, można szerokie i metaforyczne sformuło-
wanie J. Goody’ego wyrazić w sposób bardziej precyzyjny. Mianowicie, kiedy w an-
tropologii słowa mówi się o rozpoznawaniu logiki pisma, w istocie chodzi o rozpo-
znawanie typów sprzężenia zwrotnego w obrębie systemu poznawczego, jakim jest
biologiczne ciało człowieka i jego przedłużenia. W tym sensie zasadniczym zada-
niem teorii piśmienności nie jest rozpoznawanie wpływu mediów na podmiot, ale
poszukiwanie mechanizmów morfogenetycznych i morfostatycznych w obrębie
systemu, którym jest podmiot rozszerzony. Wydaje się, że zastosowanie modelu
przyczynowości wzajemnej oraz interpretowanej w tym duchu koncepcji podmiotu
rozszerzonego może uchronić badacza przed oskarżeniem o zbytnie upraszczanie
analizowanych zjawisk i zarzutem determinizmu medialnego. Co więcej, propono-
wane rozwiązanie prowadzić może do reinterpretacji i doprecyzowania często nie-
jasnych tez formułowanych przez przedstawicieli antropologii słowa.
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III

Antropologiczny wymiar kultury
medialnie zapośredniczonej





Janina Hajduk-Nijakowska

Proces odbioru przekazów medialnych
jako czynność kulturowo usytuowana

Perspektywa antropologiczna wyznacza podstawowe obszary badań nad me-
diami, w których ujawniają się relacje, w jakich znajduje się współczesny człowiek
kontaktujący się z nimi. „Domowy wymiar” tych mediów kieruje naszą uwagę
przede wszystkim w stronę telewizji, która zainicjowała przecież doświadczenia
audiowizualne współczesnego człowieka, prowadzące do wypracowania „integral-
nego mechanizmu odbiorczego”, nazwanego przez Marylę Hopfinger „syndromem
audiowizualnym”1. Prześledźmy zatem kolejno obszary badawcze interesującej nas
antropologicznej refleksji, które współtworzą, choć w różnym stopniu, kulturowy
kontekst procesu odbioru przekazów medialnych.

1. Pojawienie się telewizora w domu wymusza zmianę organizacji prze-
strzeni prywatnej, co nie oznacza wyłącznie konieczności przemeblowania poko-
ju. Ostatnio przeanalizował to zjawisko na polskim przykładzie Mateusz Halawa,
śledząc proces „wrastania medium w rutynę życia codziennego”2. Na ów kontekst
domowy zwracał już wcześniej uwagę Tomasz Goban-Klas: „Użycie mediów i na-
wet ich treści są związane z codziennym życiem o wymiarze mikrosocjologii, czyli
osób i gospodarstw domowych”3. Wprowadzenie telewizora do mieszkania ozna-
cza jednak przede wszystkim naruszenie dotychczasowej równowagi (stabilności)
przestrzeni i wiążącą się z tym konieczność jej ponownego oswojenia, by mogła
ona – stając się przestrzenią medialną4 – pozostać przestrzenią prywatną, przytulną
i bezpieczną.

Widz telewizyjny – to widz domowy, w kapciach i w niedbałym stroju, organi-
zujący sobie najczęściej „program” prywatnego dnia zgodnie z repertuarem telewi-
zyjnym. Na ogół wiąże się to z zaplanowaniem rodzinnej kolacji czy obiadu w cza-

1 M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa
2003, s. 59.

2 M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem. Z badań terenowych, Warszawa 2006, s. 37.
3 T. Goban-Klas, Panta rei, czyli teoria komunikowania w erze wodnika, „Studia Medioznawcze”

2001, nr 4, s. 15.
4 W rozumieniu Barbary Kity przestrzeń medialna to obszar (miejsce), w obrębie którego

media funkcjonują: B. Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003,
s. 42.



sie emisji konkretnego programu. W takiej sytuacji telewizor staje się także
ośrodkiem organizacji życia domowego lub towarzyskiego i narzuca zagospodaro-
wanie przestrzeni: na przykład przed ekranem telewizora ustawia się stół z jedze-
niem i piciem5.

2. Pojawienie się telewizora w centrum naszego mieszkania rozpoczyna jedno-
cześnie proces rytualizacji przestrzeni medialnej i rytualnego wykorzystania
mediów. Telewizor zdaniem wielu „zastępuje totem, przed którym widzowie zbie-
rają się, by obejrzeć plemienny spektakl”6. Zbierają się przed nim, wykonując jed-
nak nadal swoje codzienne czynności. Uznanie telewizora za przedmiot magiczny
nie oznacza bowiem wcale, że nie pełni on jednocześnie zwyczajnych, odsakralizo-
wanych funkcji. Media masowe są przecież w gruncie rzeczy mediami udomowio-
nymi i wpływają na organizację naszego własnego czasu, czasu w zupełnie nowym
wymiarze. A dla tak zwanej neotelewizji, która z założenia dostosowuje się do
rytmu dnia codziennego odbiorców, „obcowanie” z telewizją jako „przestrzenią
wspólnego biesiadowania”7 siłą rzeczy nabiera familiarnego charakteru. „To właś-
nie wtedy, kiedy to sama telewizja upodabnia się do naszej codzienności […]
łatwiej jest nam przechodzić od jednego do drugiego świata. […] «biesiadujemy»
wspólnie, poniekąd także w ramach zaaranżowanego jako mieszkanie studia, z
samego odbiornika telewizyjnego czyniąc centrum – «archaiczne palenisko», wokół
którego gromadzi się rodzina”8.

Zdaniem Erica Rothenbuhlera osoba siedząca przed telewizorem nie jest tylko
widzem oglądającym, „lecz stanowi część większego systemu. Jeżeli spojrzeć na to
przez pryzmat teorii komunikacji, staje się oczywiste, że oglądanie to jeszcze jeden
przypadek formy rytualnej”9, która z racji nieustannej powtarzalności może tak
dalece narzucić widzowi konwencję odbioru, iż ulegnie ona zinternalizowaniu.
A wówczas odbierane treści mogą być uznane za zrozumiałe i akceptowalne.
Wystarczy przywołać cytowaną przez Kazimierza Krzysztofka „opowieść Amery-
kanki, która oglądała przez okno swego mieszkania płonące wieże WTC i czuła, że
za chwilę nie wytrzyma jej ośrodkowy układ nerwowy. Zaciągnęła więc zasłony
i usiadła przed telewizorem. Na ekranie oglądała to samo, ale jakoś dziwnie się
uspokoiła”10.
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5 Więcej na ten temat w monografii M. Halawy, Życie..., op. cit. Por. też J. Hajduk-Nijakow-
ska, Gotowanie na ekranie, czyli kulinarne fascynacje w kulturze masowej, [w:] K. Łeńska-Bąk
(red.), Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, „Stromata Anthropologica”, t. 2,
Opole 2007.

6 Sformułowanie Manueli Gretkowskiej przywołane przez W. Godzica, Telewizja jako kultu-
ra, Kraków 1999, s. 39.

7 F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, tłum. I. Osta-
szewska, [w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektro-
nicznych, Kraków 1994, s. 121.

8 B. Kita, Między…, op. cit., Kraków 2003, s. 21.
9 E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, tłum.

J. Barański, Kraków 2003, s. 86.



Obok rytualizacji przestrzeni medialnej ważne jest także rytualne wykorzysta-
nie mediów, „gdy widzowie przygotowują się i celebrują oglądanie telewizji, słucha-
nie płyt, kibicowanie […] podejmują jakieś inne działania w sposób, który w pełni
wyczerpuje definicję rytuału jako odpowiednio uwzorowanego zachowania
w celu symbolicznego uczestnictwa w prawdziwym życiu”11. Bo oglądanie tele-
wizji – co Rothenbuhler mocno podkreśla – jest również formą uczestnictwa, może
zachęcać do włączenia się w aktywność inspirowaną poprzez działania podejmo-
wane przez postać eksponowaną na ekranie. Najbardziej przekonującym przykła-
dem daleko posuniętego zrytualizowanego wykorzystania mediów jest wspólne
oglądanie telewizji przez kibiców sportowych, które powiązane jest z aranżacją
przestrzeni wokół telewizora: najlepiej umieszczonego w centralnym punkcie
pubu i wzbogaconego gadżetami, otoczonego kibicami z pomalowanymi twarzami,
ubranymi w świąteczne stroje i zaopatrzonymi w jedzenie i picie – wszystko, co
potrzebne jest do rytuału świętowania walki12.

3. Podnoszony już domowy kontekst odbioru przekazu telewizyjnego dla
wielu badaczy okazuje się istotnym wyróżnikiem specyfiki funkcjonowania tego
medium. Brytyjski kulturoznawca David Morley jednoznacznie stwierdził, że
„oglądanie telewizji to coś więcej, niż to, co widzimy na ekranie – i właśnie owo
«więcej» pozostaje domowym kontekstem, w ramach którego odbywa się od-
biór”13. Morley zainicjował badania z perspektywy tak zwanej etnografii pokoju
telewizyjnego (oglądania telewizji w małych grupach rodzinnych). Warto zwrócić
uwagę na wpływ – podnoszonych przez niego – relacji istniejących pomiędzy oso-
bami zgromadzonymi przed telewizorem na odbiór treści przekazywanych przez
telewizję, sposób nadawania im sensu oraz aktywnego (wspólnego) tworzenia
znaczeń. „Moją centralną tezą – pisze Morley – było stwierdzenie, że zmieniające
się wzory oglądania telewizji mogą być zrozumiałe tylko w ogólnym kontekście
wyznaczonym przez sposób spędzania wolnego czasu w danej rodzinie”14. Tropem
angielskiego badacza podążył wspomniany już socjolog Mateusz Halawa, który
przeprowadził badania w Warszawie i w Nowym Jorku. Wpisał on swoją analizę
procesu oglądania telewizji w nurt etnografii komunikacji masowej, zaproponowa-
nej m.in. przez Jamesa Lulla, czyli skoncentrował się na kulturowych relacjach
życia codziennego, na „interakcjach komunikacyjnych, które łączą ludzi z mass
mediami i [z] sobą nawzajem”15. I ten mechanizm, moim zdaniem, wyznacza
ważny antropologiczny kontekst funkcjonowania mediów, do czego jeszcze wrócę.

Dopowiedzmy na razie, że ów kontekst domowy, wyznaczający wzory oglądania
telewizji oraz sposoby dekodowania odbieranych treści, ma zdecydowanie kultu-
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rowy wymiar. Globalnie, masowo emitowane programy podlegają lokalnej percep-
cji, nadając zróżnicowane barwy pozornie takiej samej relacji czy – jak to ujął meta-
forycznie Wiesław Godzic – «rozpuszczają» się w rozmaitości kontekstów znanych
telewidzowi”16, a sam pokój z telewizorem jest miejscem interakcji społecznej,
„symboliczną przestrzenią ludzkiej egzystencji”.

4. Tak oto przychodzi nam opisać specyfikę środowiska, które „spaja moni-
tor jako obrazo-bryłę z widzem”17, chociaż, jak sam autor tego porównania pod-
kreśla, tylko po części można je „rekonstruować jako strukturę przyporządkowania
widza do obrazu”, ponieważ samo oglądanie telewizji należy do praktyki życiowej
na równi z wszelkimi innymi czynnościami: „Porządek telewizji jest porządkiem
powszechnej praktyki życiowej, która obejmuje sobą telewizję. Jeśli przyjrzymy się
rozwojowi tego mieszkalno-przestrzennego porządku, rozpoznamy struktury, któ-
re wyraźnie ukazują zmieniające się przyporządkowania między widzami a media-
mi. Znaczy to, iż to porządek telewizji zostaje określony przez codzienność i jej
environment, […] obecność telewizji staje się przyporządkowaniem powszednim,
rytuałem powszedniości, przestrzeń mieszkalna ma tendencję do przekształcania
się w przestrzeń telewizyjną. Obraz (bryła monitora) przyporządkowuje sobie
widza w przestrzeni jego doświadczenia, przemieniając tę przestrzeń w prze-
strzeń własnej (telewizyjnej) wyobraźni”18.

Przekaz telewizyjny jawi się zatem jako „rzeczywistość równoległa” wobec rze-
czywistości istniejącej (rzeczywistości telewidza); tę „rzeczywistość równoległą”
Joachim Paech przyrównuje do fałdy nałożonej na powszedniość. Tym samym
potoczne, własne doświadczenia widza są jakby „filtrowane” przez owe fałdy, które
„są obecne wszędzie, co wywołuje wrażenie, że przenikanie się dwóch równo-
ległych światów jest pełne”19. To metaforyczne zobrazowanie procesu poszerzania
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jednak jest to tylko pozorna zbieżność. Pojęcie powłoki kultury zrodził determinizm tech-
nologiczny Kerckhove’a, dążącego do kompleksowego wyjaśnienia powiązań człowieka z
otoczeniem stworzonym przez nowe technologie: powłoka kultury jest „modulacją sto-
sunku pomiędzy ludzkim ciałem a otoczeniem, w miarę jak ciało jest modyfikowane
przez technikę” [D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczy-
wistości, tłum. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa–Toronto 2001, s. 155–158]. Dla
Paecha natomiast pofałdowanie [„Einfaltung:”] równoległej rzeczywistości jest jakby
„rozlewaniem się” obrazów w potocznej istniejącej rzeczywistości doświadczeń i emocji
odbiorców, tym bardziej że wielokrotne przegrywanie i powtarzanie emisji telewizyj-
nych za pomocą magnetowidu lub zappingu z zastosowaniem pilota uznaje Paech za
„zwielokrotnienie tych pofałdowań”, czyli „rozszerzające się wciąż rytualne interakcje



i przewartościowywania doświadczenia za sprawą współczesnych mediów dogłęb-
nie przeanalizował współczesny socjolog Anthony Giddens, podkreślając rangę
doświadczenia zapośredniczonego, głównie za sprawą przekazów wizualnych.
Współczesny człowiek znajduje się w zupełnie nowej sytuacji: docierają do niego
obrazy pozbawione lokalizacji, odległe wydarzenia i doświadczenia, „przeplatanki
historii i zdarzeń, których nie łączy nic poza tym, że są doniosłe i na czasie”, a które
sprawiają wrażenie kolażu. „Nie układają się one rzecz jasna we wspólną opowieść,
ale wywodzą się z integralnych całości myślowych i rozumowych (oraz na różne
sposoby je wyrażają)”20. Ponadto wiele z owych odległych, zewnętrznych doświad-
czeń może być przyjmowanych przez współczesnego człowieka jako wydarzenia
„oswojone”, możliwe do włączenia w sferę własnych, potocznych doświadczeń. Co
więcej, jak dowodzi Giddens, „przekształcenia kategorii miejsca i przemieszczanie
zlokalizowanych czynności z ich odległymi kontekstami oraz rola doświadczenia
zapośredniczonego radykalnie zmieniają sens tego, czym jest świat. […] oddalone
zdarzenia mogą stawać się bliższe niż to, co faktycznie dzieje się w pobliżu, i wcho-
dzić w skład struktur osobistych doświadczeń”21.

Włączanie odległych zdarzeń w sferę indywidualnych doświadczeń wymaga
oczywiście od jednostki skomplikowanej procedury „przekładu” i oswojenia zda-
rzeń, z którymi styka się ona za pośrednictwem mediów; swoistego „negocjowa-
nia” i „porządkowania” znaczeń. Odbywa się to oczywiście w trakcie trwania pro-
cesu odbierania tychże wiadomości, i to najczęściej przy „użyciu” wyznawanej
koncepcji zdrowego rozsądku oraz zgodnie z regułą „oczywistości”. A także, na co
zwrócił uwagę Roch Sulima, kategorii potoczności, która pełni funkcję regulacyjną
struktur codzienności: „informacje «nowe» «przekładane są» a vista na «zastane»,
które tym samym ulegają «przeredagowaniu» i funkcjonalnemu przekształceniu,
potencjalnemu otwarciu na nowe okoliczności”22.

Przywołajmy jeszcze raz Giddensa: „dostępne w nadmiarze informacje są sorto-
wane dzięki rutynowym zabiegom wykluczania lub reinterpretacji potencjalnie
niepokojących wiadomości”23, ale również, jak sądzę, są sortowane dzięki zabie-
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między telewizją a działaniem potocznym”. Co więcej, twierdzi wprost, że pojęcie
pofałdowania „jest bardziej adekwatne niż mówienie o implozji rzeczywistości w me-
diach”, co, jak wiadomo, stanowi istotę koncepcji McLuhana.

20 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum.
A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 38.

21 Ibidem, s. 256, 259.
22 R. Sulima, Znikająca codzienność, [w:] idem (red.), Życie codzienne Polaków na przełomie XX i

XXI wieku, Łomża 2003, s. 239. Por. też wnioski Piotra Francuza: „Z psychologicznego
punktu widzenia podstawową rolę w rozumieniu komunikatów telewizyjnych nale-
żących do tej samej kategorii odgrywają podstawowe jednostki pamięci semantycznej,
czyli schematy poznawcze, które filtrują każdą nową informację, sprowadzając ją do
postaci kanonicznej, czyli najbardziej typowej” [idem, Rozumienie przekazu telewizyjnego.
Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych, Lublin 2003, s. 371; pod-
kreśl. JHN].

23 A. Giddens, Nowoczesność…, op. cit., s. 257.



gom wykluczania lub reinterpretacji informacji nie poddających się procesowi
włączania ich w kulturowo zdeterminowaną wizję świata. Przekonującym uzasad-
nieniem takiej konstatacji jest zjawisko izolacji świadomościowej w znaczeniu
nadanym mu przez Ludwika Stommę24.

Jakichkolwiek by użyć tu metafor, efekt końcowy „filtrowania” przez media
przestrzeni indywidualnych doświadczeń telewidza sprowadza się do powstania
nowej struktury przeżywanych (często bardzo emocjonalnie) przez jednostkę
doświadczeń, które wyznaczają sposób postrzegania świata emitowanego przez
telewizję. Przestrzeń telewizyjnej wyobraźni wykreowaną przez medium nazwę za
Barbarą Kitą przestrzenią zmediatyzowaną, która nabiera charakteru mental-
nego, „ponieważ związana jest z sensorycznością, ze specyficznym odczuwaniem
jej przez telewidza. Dzięki wielowymiarowości tego procesu w ramach mediatyza-
cji przestrzeni przez telewizję kształtuje się i konstytuuje nowa jakość prze-
strzenna”25. Tak rozumiana nowa jakość przestrzeni zmediatyzowanej zdetermino-
wana jest kontekstem kulturowym odbiorcy, wynika bezpośrednio ze wzajemnego
przenikania się dwóch równoległych rzeczywistości – by przywołać na powrót
metaforę Paecha – telewizyjnej i realnej, które tworzą ową nową jakość, swoiste
imaginarium – świat zbiorowej wyobraźni, który ma zdecydowany wpływ na spo-
sób odbierania przekazów medialnych.

5. Realizowany w przestrzeni zmediatyzowanej proces odbioru przekazów tele-
wizyjnych przebiega wielotorowo: odbiorcy najczęściej wykonują równolegle inne
codzienne czynności, oglądając program przeważnie w towarzystwie innych osób.
W takich małych grupach (rodzinnych, koleżeńskich, fanowskich) współtworzą
skomplikowany wymiar współczesnych sytuacji komunikacyjnych, decydujących
o „podwójnej tożsamości” widza: z jednej strony siedzi on wraz z domownikami
przed ekranem telewizora i komentuje na gorąco emitowane programy; z drugiej
jest jakby obecny w studio przed kamerą w charakterze gościa zaproszonego do
programu, stając się „naszym rzecznikiem miejsca w telewizyjnej przestrzeni”26.
Do takiego właśnie usytuowania widza bezpośrednio odwołuje się współczesna
neotelewizja, która zdaniem przywoływanych tu już F. Casettiego i R. Odina „jawi
się jako przedłużenie codziennej gadaniny”, a „życie codzienne staje się dla niej
najważniejszym punktem odniesienia”27. W takiej właśnie sytuacji szczególnie sil-
nie ujawnia się „niejawność” przekazów potocznych (folklorystycznych, ustnych),
na co zwrócił uwagę Roch Sulima28, wspomagana przez przeobrażenia współcze-
snych wypowiedzi medialnych, sięgających źródeł „żywego słowa”. Samo ogląda-
nie telewizji staje się bowiem inspiracją do spontanicznego, aktywnego udziału
w „paplaninie”, komentowania i tworzenia własnych opowieści o przeżywanych
i oglądanych zdarzeniach. W przekazie telewizyjnym dominuje bowiem funkcja
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24 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 130–150.
25 B. Kita, Między…, op. cit., s. 43.
26 F. Casetti, R. Odin, Od paleo-…, op. cit., s. 121.
27 Ibidem.
28 Por. R. Sulima, Funkcje przekazów folklorystycznych, „Literatura Ludowa” 1982, nr 1.



fatyczna, interaktywność, wszechwładna potrzeba nawiązania kontaktu
z widzami i tworzenia pozoru bezpośredniości przekazu. Oczywiście mamy tu
do czynienia z pośrednim słowem mówionym, ale w odbiorze potocznym postrze-
gane jest ono jako słowo kierowane bezpośrednio (tu i teraz) do odbiorcy. Sięganie
przez media do źródeł „żywego” słowa nie oznacza, że jest ono tożsame ze swoim
pierwotnym, fundamentalnym dla kultury oralnej użyciem. Elektroniczna rejestra-
cja na taśmie „żywego” słowa bez wątpienia „przywraca antropologiczne korzenie
słowa mówionego”29, jednak jest to zawsze słowo pośrednie, chociaż ma zdecydo-
wany wymiar personalny. Słowo we współczesnej kulturze oznacza przede wszyst-
kim dźwięk (głos) wtopiony w elektroniczną audiowizualność: „W ten sposób
następuje ponowne odkrycie (przywrócenie) świata oralnego, a raczej wielości
światów oralnych, wielości podmiotów «głośnomówiących», z ich rolami i statu-
sami społecznymi”30.

6. Narracyjne przekazy telewizyjne wpływają na przeobrażenia tradycyjnych
form potocznej narracji ustnej31. Wszak „telewizja, podobnie jak mit, pośredniczy
i na swój sposób definiuje podstawowe kategorie i treści kultury świata codzienno-
ści […] przekłada świat przeżywany na świat opowiadany. To właśnie w samym
procesie opowiadania, koniecznej anonimowości opowiadania, maskowanej osobą
opowiadającego, telewizja i mit są do siebie podobne”32 uznał angielski socjolog
Roger Silverstone. Omawiając jego teorię, Ireneusz Siwiński stwierdził między
innymi: „w codziennym świecie pełnym zagrożeń, nieporządku i braku równowagi
narracyjne przekazy telewizyjne, charakteryzujące się jednoznacznością, chrono-
logią, wyrazistym zakończeniem, oferują odbiorcom logikę, pewność i rozwiązanie
codziennych problemów życia. Podobne są zatem do pradawnych ustnych opowie-
ści stanowiących podstawę kultury ludowej”33. Owo podobieństwo wynika także
z faktu pojawienia się we współczesnej kulturze masowej nowej estetyki, nazwanej
przez Umberto Eco estetyką seryjności czy też sztuką powtarzalną. „Przyjemność
płynąca z narracji […] płynie z powtarzania t e g o, c o j u ż z n a n e: powtarzania
cyklicznego”34, albowiem – jak sądzi Eco – uwalnia to odbiorcę od konieczności
koncentrowania uwagi na problemach współczesnego świata. Powtarzalność
i schematyzm tworzą sztukę narracyjną opartą na redundacji. „Redundantne struk-
tury narracyjne – dowodzi Eco – jawią się w tym ujęciu jako wyrozumiałe zaprosze-
nie do odpoczynku, jako szansa na relaks”35, a co więcej – poprzez dialog intertek-
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29 M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa
2003, s. 133.

30 R. Sulima, Słowo mówione w audiowizualnym świecie, „Literatura Ludowa” 2005, nr 6, s. 23.
31 Pisałam już o tym J. Hajduk-Nijakowska, Podania kultury masowej, [w:] M. Jakimowicz, V.

Wróblewska (red.), Podanie-legenda w tradycji ludowej i literackiej, Toruń 2007.
32 R. Silverstone, Telewizja a kultura, tłum. W. Kalaga, M. Trela, „Przekazy i Opinie” 1986, nr

2–3, s. 51 i 57.
33 I. Siwiński, Rogera Silverstone’a wprowadzenie do strukturalnej analizy przekazu telewizyjnego,

„Przekazy i Opinie” 1986, nr 2–3, s. 71.
34 U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, tłum.

J. Ugniewska, Warszawa 1996, s. 96.



stowy – wpływają także na kształt serwisów informacyjnych: „środki przekazu –
kontynuuje Eco – nieprzerwanie przyswajają sobie fragmenty informacji już wyko-
rzystanych w innych środkach wypowiedzi i zakładają, że są one znane także
odbiorcom”36. To spostrzeżenie doprowadziło z czasem Stuarta Allana do uznania
współczesnej kultury, podlegającej gwałtownej ekspansji serwisów informacyj-
nych, za kulturę newsów. Serwisy informacyjne okazują się, jego zdaniem, „pewną
formą wiedzy powszechnej”37, obrazującej zewnętrzny świat zgodnie z konwen-
cjami danej kultury. I – co ważne – bazują one na formie opowiadania. Podkreślał to
już Stuart Hall, który dogłębnie przeanalizował kulturowy kontekst procesu kodo-
wania treści (wydarzeń) w dzienniku telewizyjnym, uznając go za „moment deter-
minujący” późniejszy proces dekodowania (odbioru): „nie można przekazać wy-
darzenia w jego formie «surowej». Wydarzenia muszą zostać przekształcone
w wizualno-audialne znaki dyskursu telewizyjnego. W momencie gdy wydarzenie
staje się znakiem dyskursu, podporządkowuje się wszystkim złożonym «regułom»
formalnym, dzięki którym język znaczy. Paradoks polega na tym, że wydarzenie
musi przekształcić się w «opowieść», aby stać się wydarzeniem komunikacyj-
nym”38.

7. Odbiór takich komunikatów jest silnie kulturowo zdeterminowany, a wiele
kodów – jak dowodzi Stuart Hall i na co już wcześniej zwróciłam uwagę – jest
„głęboko zinternalizowanych” i dlatego „uzyskiwana dzięki nim wiedza przyjmo-
wana jest jako naturalna i oczywista”39, dająca poczucie swojskości i bezpieczeń-
stwa. Zauważmy, że sposób kodowania nie tylko narzuca sposób dekodowania, ale
inspiruje jednocześnie proces specyficznej „obróbki” samej narracji. Pierre Sorlin
na przykład dowodzi, iż „każdy fakt relacjonowany przez środki masowego prze-
kazu jest rekonstrukcją, której komunikatywność tworzona jest przez medium
według istniejących modeli sposobu opowiadania. Ci, którzy brali udział w wy-
darzeniu, ci, którzy byli jego świadkami, i ci, którzy mają prawo do rozpowszech-
niania oficjalnych informacji na jego temat, chętnie tworzą swoje wersje wydarzeń.
Kiedy już ich wersja została szeroko rozpowszechniona, kiedy już została wydruko-
wana albo ukazała się w telewizji, zyskuje pewien rodzaj oczywistości. Staje się nie-
jako standardowym ujęciem wydarzenia”40.

Uczestnicy potocznej komunikacji, opowiadający i słuchający (a role ich są
przecież wymienne) obok tradycyjnych formuł, schematów kompozycyjnych i seg-
mentów fabularnych wykorzystują również lansowane przez telewizję wzory
„przekładania” przeżyć i emocji na narrację, „podpowiadania” formuł uwierzytel-
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35 U. Eco, Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, tłum.
T. Rutkowska, „Przekazy i Opinie” 1980, nr 1–2, s. 16.

36 Ibidem, s. 24.
37 S. Allan, Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Kraków 2006, s. 4.
38 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, „Przekazy i Opinie” 1987, nr 1–2, s. 59 [podkreśl. JHN].
39 Ibidem, s. 63.
40 P. Sorlin, Mass media, tłum. K. Ciekot-Roczon, Wrocław 2001, s. 124–125 [podkreśl. JHN].



niających, nie mówiąc już o przywoływanym przed chwilą popularyzowaniu okre-
ślonego wariantu opowieści.

8. Programy emitowane przez media nie tylko dostarczają tematyki do rozmów,
na co zwróciłam już uwagę, ale także często te rozmowy ułatwiają, zwłaszcza jeśli
niosą z sobą treści zrozumiałe w kontekście doświadczenia życiowego odbiorców.
Odbiór przekazów medialnych jest bowiem procesem, „czynnością usytu-
owaną” – jak to nazywa John B. Thompson – czynnością usytuowaną w kontekście
kulturowym i wymagającą od odbiorcy poświęcenia uwagi i podjęcia działań inter-
pretacyjnych, czyli „przyswojenia” przekazu, co zdaniem przywołanego tu Thomp-
sona oznacza „uchwycenie jego znaczenia i przyjęcie jako własnego”.

„Przyswajanie form symbolicznych – a zwłaszcza przekazów wyrażanych przez
produkty medialne – jest procesem, który może rozciągać się daleko poza pier-
wotny kontekst i czynność odbioru tych form. Ludzie często dyskutują o produk-
tach medialnych i ich treści; w ten sposób przekazy medialne są poddawane
obróbce i dzielone z większym kręgiem osób, które mogły, lecz nie musiały, brać
udziału w odbiorze oryginalnego przekazu. W ten sposób przekazy medialne są
przenoszone poza oryginalny kontekst ich odbioru oraz mogą ulegać zmianom
w ciągłym procesie opowiadania i powtarzania, interpretacji i reinterpretacji,
komentowania, wyśmiewania i krytyki. […] Wraz z powtarzaniem przekazu me-
dialnego i związanych z nim reakcji do głosu może dochodzić narracja, w której
ludzie mogą przywoływać swoje myśli, odczucia, doświadczenia i wiążące się z da-
nym tematem aspekty własnego życia. […] Odbierając i przyswajając przekazy
medialne, ludzie angażują się w proces samotworzenia i samozrozumienia – cho-
ciaż często tego wcale nie zauważają”41.

Ów proces, analizowany przez medioznawcę, nie jest przecież niczym innym
jak „tworzeniem” (nadawaniem) sensu odbieranym przekazom medialnym, co
w konsekwencji prowadzi do powstawania przekazów potocznych, które z inspira-
cji mediów dominują we współczesnym potocznym obiegu. W ten sposób przede
wszystkim „przekaz, po rozkodowaniu, wnika w strukturę praktyk społecznych
[…] ale także struktur rozumienia, które modelują ich realizację stanowiącą finał
odbioru i pozwalają na przenoszenie określonych sensów zawartych w dyskursie
w sferę praktyki lub świadomości”42.

Sama zmiana sposobu konstruowania przekazu, oferowanie przez media elek-
troniczne coraz nowszych wielogłosowych i wielopoziomowych tekstów, nie ozna-
cza zmiany postawy odbiorcy, dla którego nadal sprawą najważniejszą jest zrozu-
mienie tego, co widzi i słyszy. A sam proces zrozumienia jakiegoś tekstu – co
mocno eksponuje Paul Ricoeur – „to jednocześnie oświetlenie naszej własnej sytu-
acji”. Zdaniem francuskiego filozofa „świat jest dla nas zespołem odniesień otwie-
ranych przez teksty”; to odbiorca z własnych osobistych odniesień, własnego
kontekstu społecznego aktualizuje i wypełnia świat „projektowany przez nieosten-
sywne odniesienia każdego tekstu, który przeczytaliśmy, zrozumieliśmy i pokocha-
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41 J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, Wrocław
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liśmy”43. Czyli to od nas zależy, co „zrobimy” z danym przekazem, którego znacze-
nie pozostaje „w zawieszeniu”, czy dostrzeżemy możliwość „nowych wymiarów
naszego bycia-w-świecie”44. Parafrazując slogan McLuhana: to od nas zależy, czy
pozostaniemy wobec tekstów przekazywanych przez media gorącymi czy zimnymi
odbiorcami.
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43 P. Ricoeur, Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, tłum. B. Baran [w:]
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44 Ibidem.



Bogusław Dziadzia

Wszyscy święci w ekranie zaklęci

„A co to za jeden ten cały Bóg?”

To, co ponadnaturalne, to, co wykraczające poza codzienność, a codzienność tę
determinujące, tłumaczone jest zwykle przez jakąś formę religii, zespół przekonań,
wierzeń i praktyk. Wynikający z „obecności” czynników nadprzyrodzonych proces
wpływu na społeczne zorganizowanie w celu uprawomocnienia potrzebuje osób,
przedmiotów bądź czynności, którym przypisana jest szczególna waga. Tym szcze-
gólnym znaczeniem jest nimb świętości, sacrum unoszące się ponad pytaniem
o jego przyczyny i funkcje. Brak pytań bez wątpienia nie pozbawia wspomnianych
funkcji, z pewnością i nieuchronnie sprowadzając bóstwo na ziemię, sacrum jako
element mechaniki społecznej nie zna bowiem tajemnic, niedomówień, przyjmo-
wania „na wiarę”. Émile Durkheim stwierdził: „w bóstwie widzę jedynie społecze-
ństwo, przekształcone i przedstawione społeczeństwo”1. Nie tyle więc funkcja czy
przyczyna istnienia sfery sacrum w nim się wyjawia, ile obraz tego, czego sacrum jest
zwierciadłem (nieomal jak w przypadku kategorii jaźni odzwierciedlonej Cooleya).
I pozornie tylko tam rozpościera się sfera profanum, gdzie to, co uświęcone, prze-
staje mieć większe znaczenie, bowiem parafrazując przytoczone słowa Durkheima,
rzec by można: jakie czasy, taki Bóg. Podobnie jak Thomas Luckmann chciałbym
zaprzeczyć przekonaniu o globalnej sekularyzacji, stwierdzając, iż desakralizacji
(czy dechrystianizacji) towarzyszy wytyczanie nowych dróg osiągania tego, co
transcendentne. O ile jednak Luckmann sformułował tezę o prywatyzacji religii2,
o jej niesformalizowanym istnieniu, zakładam, iż w kulturze popularnej mechani-
zmy rządzące poprzez sacrum życiem społecznym realizują się również w swym
pierwotnym, zbiorowym kontekście.

Świat kultury popularnej przynosi przewartościowanie tego, co święte, uducho-
wione lub chociaż nieco lepsze, mądrzejsze, a czasem tylko bardziej zaradne, tak
czy inaczej – godne uwznioślenia w postrzegającej go jaźni. Bóstwa popkultury na
równi z bogami, których przyniosła tradycja poprzez masowe unaocznienia dewa-

1 É. Durkheim, Sociologie et philosophie, s. 75, cyt. za: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej,
Warszawa 2002, s. 378.

2 Zob. T. Luckmann, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie, tłum. L.
Bluszcz, Kraków 2006.



luują się, zatraca się pojęcie tabu i zaciera granica pomiędzy samym „bóstwem”
a jego przedstawieniem. Nie zmienia to głęboko zakorzenionej potrzeby obcowa-
nia z sacrum; ta wydaje się niezmienna. Przemianie ulega natomiast forma i obiekt
kultu. Zmienia się język omawiania spraw ważnych, zaś umowna cezura pomiędzy
sferą transcendentalną a empiryczną ulega zatarciu, przez co trudno oddzielić
w obszarze danej nam rzeczywistości to, co jest kulturą wraz z wynikającą z niej
nauką oraz możliwością uczenia smaku, od tego, co jest tylko – jak to określa Bour-
dieu za Kantem – „rzeczą powabną”, która daje rozkosz, ale rozwija3.

Dziś nie mamy jeszcze tabloidowych opisów ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu
w okresie Wielkanocy, lecz mamy już postać papieża w czymś na kształt uniformu
Supermana na kartach komiksu. Nie mamy ubóstwionych władców na wzór ponie-
których antycznych suwerenów, ale czyż nie mamy kościoła Elvisa Presleya?
Podobnie dewaluacją sfery tradycyjnego sacrum nazwać by można odkręcaną głowę
Matki Boskiej z Lourdes (będącej pojemnikiem na wodę) czy średniowieczną
hochsztaplerkę handlu relikwiami. Abstrahując od etycznego wymiaru omawia-
nych problemów, z pewnością można jednak powiedzieć, że to, co boskie, jest
wciąż ważne. Z tym jednak zastrzeżeniem (być może ryzykownym), iż im mniejsze
kompetencje „wyznawcy”, tym „bóstwo” lub sam sposób wyznawania bardziej
naiwny – nawet jeśli nie infantylny, to przynajmniej bezkrytyczny. I w tym chyba
upatrywać można współczesnego ubóstwienia ekranowych bohaterów masowej
wyobraźni.

W filmie science-fiction Gartha Jenningsa Autostopem przez galaktykę (2005) mówi
się o trzech międzygalaktycznych hitach rynku księgarskiego pióra Oolona Collu-
phida: Gdzie Bóg dał plamę?, Kolejne wpadki Boga, A co to za jeden ten cały Bóg?. To, co
dla jednych wydać się może w przywołanej serii wydawniczej groteskowe, dla
innych jest z gruntu obrazoburcze i daleko wykraczające poza prowokację. Popkul-
tura chętnie bawi się tym, co święte, boskość ukazując w krzywym zwierciadle
(zresztą nie tylko ją). Czyni to wszystko na przekór i wbrew tym, którzy to, co
boskie, w ściśle wymierzony rytuał zaklęli. Upatruje się w tym objawu kryzysu
wiary, zaburzenia tradycyjnego porządku – jakby ten był w perspektywie historycz-
nej czymś istotnie stałym. Póki jednak sacrum jest punktem odniesienia, nie można
mówić o jego zaniku w kulturze, a co najwyżej o jego przetworzeniu, które jest
swoistym utwierdzeniem jego siły i znaczenia. Więc na próżno pytać: „kim jest
Bóg?”. Niemniej wątpliwości mieć nie musimy, że ów „Bóg” jest.

Wspólnota popkulturalna

Działanie ludzi w obszarze kultury to przede wszystkim budowa sieci inter-
akcji. „Badanie interakcji może stać się badaniem ludzi jako nosicieli znaków,
wskazujących ich tożsamość, status czy kompetencje społeczne. Ponieważ tworze-
nie i odczytywanie tych znaków mieści się przeważnie w domenie wizualnej
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3 Zob. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Warszawa
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(wyjątkiem jest np. zapach perfum czy oczywiście język, w jakim mówimy), inte-
rakcja społeczna jest z istoty aktywnością postrzegalną skupioną w dużym stopniu
na obserwowalnej symbolice”4. W dobie kultury określanej potocznie obrazkową
status i tożsamość człowieka wyrażają masowe publikatory informacji. To, z czym
się człowiek identyfikuje, jest tak samo istotne, jak to, od czego w sferze rozpozna-
walnej wartości symbolicznej się odżegnuje. Wszechobecne ekrany są „nosicielami
tożsamości”, jednym z najważniejszych dziś czynników budujących wspólnotę.

Wspólnota budowana przez media początku XXI wieku to jednak nie obszar
demokratyzacji życia społecznego. Wręcz przeciwnie. Wspólnota popkulturalna to
hegemonia tych, którzy potrafią posługiwać się mediami, ponad tymi, którzy
mediami tylko się karmią. W szerszym kontekście wielokulturowości wspomnieć
należy, iż popkulturalna dominacja jednej kultury nad innymi nie polega na trans-
ferze wybitnych osiągnięć myśli, nauki czy techniki, ale treści o pośledniej jakości,
z rzadka przynoszącej perły deklasujące ugruntowany porządek tzw. kultury wyso-
kiej. Jakość nie ma tu oczywiście prymatu w stosunku do tzw. zmiany społecznej.
Ta bowiem następuje wskutek wszelkich przejawów działalności człowieka, od
znakomitych dokonań umysłu ludzkiego aż po papkę kultury masowej. Nie ma
w tym niczego dziwnego, a tym bardziej zatrważającego. Sytuacją fatalną jest jed-
nak, kiedy dominacja jednej kultury nad drugą doprowadza do przepływu i akcep-
tacji kulturalnych odpadów, obiektów i znaczeń bez wartości oraz do uznania ich w
kulturach dominowanych za wartościowe. Bez uświadomienia sobie tego, co w
kulturze dominującej jest zjawiskiem marginalnym, nie konstytuującym tożsamo-
ści osadzonych w niej społeczeństw, budować można co najwyżej fałszywy obraz
rzeczy i zjawisk. Popkulturalna dominacja jednej kultury nad drugą tworzy lu-
strzane odbicia wyobrażeń. Te jednak, jak pokazują doświadczenia rzeczywistości
medialnej, choć mirażem są tylko, stanowią o kształcie współczesnego świata.
Uwidaczniający się tutaj synkretyzm jest unieważniany przez stopniową asymila-
cję, a pytanie o prawdę – tylko epistemologicznym wyzwaniem, nie mającym uza-
sadnienia w otaczającej rzeczywistości.

Popkulturalna wspólnota stanowi zbiór pozornych indywiduów, jednostek pod-
danych wpływom umasawiającej nieokreśloności. Tam, gdzie widzieć by należało
funkcjonowanie mechanizmów indywidualizmu metodologicznego, zakładającego
odnalezienie źródeł działania jednostek bez szczególnego akcentowania czynni-
ków kolektywnych, dostrzegamy jedynie to, iż „indywidualizacja jest narzucona na
osoby poprzez nowoczesne instytucje”5 z pominięciem ich świadomego wyboru.
Szczególnie uwidacznia się to w wymiarze transnarodowym, co Ulrich Beck opi-
suje jako rozrywanie przez nierówności społeczne instytucjonalnej struktury pań-
stwa, handlu, dobrobytu, a nawet narodowych porządków klas społecznych6.
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4 M. Emmison, P. Smith, Researching the Visual, London 2000, s. 190, cyt. za: P. Sztompka,
Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2006, s. 39.

5 U. Beck, Beyond class and nation: reframing social inequalities in a globalizing world, „The Bri-
tish Journal of Sociology” 2007, nr 58/4, s. 681.

6 Ibidem, s. 680.



Rzeczywistość a fantasmagoria

Przed paroma laty, podczas dość głośnych przymiarek rządu polskiego do
zakupu samolotu wielozadaniowego, w jednym z popularnych dzienników ukazała
się reklama sławiąca zalety produktów firmy Lockheed Martin. Jak powszechnie
wiadomo, wytwory wspomnianego koncernu nie są na kieszeń przeciętnego Polaka
– czytelnika wysokonakładowych dzienników – niemniej w świetle działań public
relations takie podejście do tworzenia publicity jest jak najbardziej zasadne. Podob-
nie nie mamy wątpliwości co do jasności przekazu reklamy, w której dziecko
wyprowadza na spacer gigantycznego dinozaura. Tego rodzaju odwrót od racjonal-
ności proponowany jest w mediach przełomu wieków bardzo często. Bywa, jak
w reklamie firmy Adidas, sygnowanej hasłem Impossible Is Nothing. Media wszystko
mogą. Przywykamy do tego i przestajemy się dziwić czemukolwiek. Bez zastano-
wienia godzimy się dziś na wszelakie formy perswazji, nawet wówczas, kiedy zda-
jemy sobie sprawę, iż nadrzędnym celem komunikatu jest ukrzesłowienie dziecka
przed ekranem telewizora, niemal równie bolesne, jak to ze znanego obrazu
Andrzeja Wróblewskiego.

Proponowana przez media fantasmagoria rzeczywistości rozumiana może być
jako afirmacja egzystencji, proces wyzwalania sił do korzystania z życia i pochwyce-
nia możliwości, które niesie los. Świat mediów posiada również smutny wyraz rze-
czywistości zastępczej, tej jedynej, która pozwala cokolwiek osiągnąć. Drugi przy-
padek jest oczywiście dla widza atrakcyjniejszy i łatwiej osiągalny – dla człowieka
jako osoby jednak, rzecz jasna, degradujący. Tworzenie „normalności” przez media,
narzucanie, a choćby i samo proponowanie dostępnych do wyboru opcji obrazu
świata powoduje, iż produkty komercji internalizowane są na równi z doświadcze-
niami świata rzeczywistego – wszechmoc Supermana tak jak wiara w Boga czy
pewność miejsca, w którym zachodzi słońce.

Nie jest jednak oczywiście tak, by to same media stały za tego rodzaju parano-
idalną kreacją rzeczywistości. Głównym przyczynkiem do tworzenia subuniwer-
sów jest popyt na światy równoległe. Skąd jednak wywodzi się owo zapotrzebowa-
nie? Dlaczego widzowie telewizji, czytelnicy kolorowych magazynów itd. tak
bardzo pragną wykraczać poza swoją codzienność? Zamiast rozmawiać o swoim
życiu, emocje angażują w byty ekranowych bohaterów, zamiast robić coś zna-
czącego, napawają się czyimś – rozgłaszanym w mediach – sukcesem? Czy jest to
tylko brak refleksyjności nad tym, co stanowi medialną wartość dodaną, nad nad-
miarowością rzeczywistości i przedmiotem komercyjnej wymiany?

Trwoga bytu i możliwy sens istnienia

James Dean miał kiedyś powiedzieć: Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die
today. To, podobnie jak wiele innych sformułowań, jeśli wypowiadane jest ustami
idola, może stać się przesłaniem. Nie jest jedynie elementem wizerunku gwiazdy,
ale wyznacznikiem identyfikującego się z sensem jej słów pokolenia. Sensem ist-
nienia jest zawsze zawierzenie jakiejś wizji świata. W kontekście tworzenia sensów
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pytania o funkcje uczestnictwa w medialnych spektaklach są równie oczywiste, co
odpowiedzi. Choć zmieniają się wraz z sytuacją społeczną czy gospodarczą, są
względnie stałe. Są nimi zarówno ogólnospołeczne kryzysy, jak jednostkowy ból
i lęk, problemy codzienności, aspiracje i wynikająca z nich tęsknota za „lepszym
bytem” i szczęściem. Jest nim też elementarne poszukiwanie sensu istnienia.
Wysiłkami działów marketingu wspomniane szczęście jest nieustannie osiągane,
ale jedynie do takiego tylko stopnia, by zaznane nie wyzwalało pragnienia, żeby nie
chcieć niczego więcej. Bowiem, jak zauważa Zygmunt Bauman: „Nie ma ograni-
czeń dla konsumpcyjnych marzeń, czy też, jak mawia się po angielsku: sky is the limit
– ich pułapem jest niebo”7.

Media i obecni w nich bohaterowie są bądź to katalizatorem negatywnych emo-
cji, bądź projekcją eskapistycznego marzenia o rzeczywistości różnej od newsów
programów informacyjnych, tabloidowych sensacji, strachu, niesprawiedliwości,
zagrożenia. Media oczywiście dają wybór. Pytanie tylko, czego tak naprawdę chce
publiczność? Można stwierdzić, iż publiczność mediów z pewnością nie chce się
trudzić, po drugie pragnie znaleźć coś na kształt katartycznego oczyszczenia, po
trzecie zaś (ostatnie, choć nie najmniej istotne) – mieć możliwość partycypacji we
wspólnocie. Wspólnota ta ma dwojaki wyraz: banału codzienności (reprezentowa-
nego m.in. w modelu typowej telenoweli) oraz czegoś na kształt „ofiarowania
i konsumpcji ciała” (tak wyraźnie uwidaczniającego się w kulcie tzw. celebrities).

Profanum to przestrzeń dla niewtajemniczonych. Większość z nas nie akceptuje
wykluczenia, popkultura natomiast z niezwykłą łatwością dopuszcza „niegod-
nych” do (mentalnego) obcowania z obiektem noszącym atrybuty świętości. Ma-
donna czy David Beckham, tak jak przed laty Marilyn Monroe, są na wyciągnięcie
dłoni, wzroku i wzruszenia. Ciągle obecni, wciąż zaskakujący, gotowi na przyjęcie
oddawanej im czci i tak cierpliwi, wyzierający z kart kolorowych magazynów i nar-
racji telewizyjnych shows, bezwiednie oddani każdej rozpalonej fantazji. Mówiący,
jak żyć, jak się nosić, jak mówić i czym pogardzać (!). Swoją obecnością karmią
marzenia, budują fantasmagorię możliwych sensów i sposobów istnienia.

Sacrum vulgaris

Sacrum wiąże się z kultem, charyzmą, sensem, wspólnotą i rytuałem. Popkul-
tura w tym zakresie co prawda trywializuje wszelką świętość, niemniej po części
równocześnie realizuje każdą z przywołanych cech, które charakteryzują sacrum.
Być może to sacrum jest zubożałe, kontestujące nieraz tzw. tradycyjne wartości? Kto
jednak tak naprawdę przeżywa i rozumie tradycję, kanon wielowiekowej kultury,
religii, porządku społecznego, mając w swych sądach stuprocentową słuszność?
To, co łatwiejsze, nie musi być mniej głęboko przeżywane, tak jak nie mniej
znaczące dla kształtu społeczeństwa muszą być konsekwencje przejawów „popkul-
turalnych” bóstw.
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Czyż takie ikony popkultury, jak Spiderman, Terminator, Superman, nie wiążą
się z kultem, charyzmą? Czy nie stawiają celu do osiągnięcia, misji, czy nie jed-
noczą wobec sensów i wartości? Czy w cieniu ich opiekuńczych ramion nie dostę-
pujemy bezpieczeństwa? Są jednocześnie dalecy, a za sprawą masowej komunikacji
tak dostępni. Czy jest to wulgaryzacja sacrum? Obiektem kultu może być byt o cha-
rakterze stricte symbolicznym i zewnętrznym wobec wyznającej go jednostki, ale
pamiętajmy, że obiektem sacrum mogła być również sama natura – drzewo, błyska-
wica czy kamień. Czemu więc nie mógłby nim być bohater reality show?

Jeśli jednak mówić o wulgaryzacji sacrum w popkulturze, za szczególny jej prze-
jaw uznany być może proces nadawania statusu gwiazdy, a więc osoby o szczegól-
nej osobowości (jak to jest rozumiane w oryginalnym, amerykańskim pojęciu star),
postaciom o wątpliwym dorobku, przemykającym po firmamencie sławy niczym
meteory, karmiącym publiczność nie tyle dorobkiem, ile zamętem wokół siebie8.
I tym sposobem wobec gwiazd światowego showbussinesu pokroju Meryl Streep czy
Micka Jaggera stają całe zastępy celebrities typu Mandaryna, bracia Mroczkowie czy
zajmująca się głównie prezentowaniem pogody Omenaa Mensah. Masowe uwiel-
bienie dla gwiazd medialnego establishmentu dewaluuje sam status gwiazdy. Rola
mediów jest tutaj nie do przecenienia. W błędzie jednak byłby ten, kto w medial-
nym zapośredniczeniu dopatrzył się jakichś przełomowych dla kultury zjawisk. Jak
przypomina Anthony Giddens: „Praktycznie całe ludzkie doświadczenie jest zapo-
średniczone – przez socjalizację, a w szczególności nabycie umiejętności mówie-
nia. Język i pamięć są ściśle z sobą splecione, zarówno na poziomie indywidualnych
wspomnień, jak i w skali zinstytucjonalizowanego doświadczenia zbiorowego”9.

Ubóstwienie bohaterów masowej wyobraźni bywa mylnie utożsamiane ze spe-
cyfiką czasu dojrzewania młodych ludzi. Każdy okres życia człowieka może mieć
swych idoli. Dla przykładu z polskiego rynku medialnego wystarczy wspomnieć
o szczególnie podziwianych przez kobiety w tzw. średnim wieku (choć nie tylko)
aktorach popularnych produkcji filmowych i telenowel, takich jak Maciej Zako-
ścielny czy Artur Żmijewski10. W dobie kryzysu religii media uprzystępniają „zwy-
czajnych”, a tak „niezwykłych” bogów popkultury. Oczywiście dokonują również
ich wulgaryzacji. Jednym z szeroko komentowanych przykładów gry na tradycyj-
nych wartościach była w 2004 roku szopka świąteczna w Gabinecie Figur Wosko-
wych Madame Tussaud, w której role Marii i Józefa grały podobizny Victorii
i Davida Beckhamów. W tym przypadku jednak mamy raczej do czynienia ze skut-
kiem procesu zmiany kulturowej aniżeli z próbą dodania jakiś nowych wartości.
Samo przetworzenie wizerunków znanych postaci i umieszczenie ich w nowym dla
nich kontekście może wydawać się humorystyczne, patrząc jednak na uwielbienie
fanów Davida Beckhama, zastanowić się można nad tym, czy większym ubóstwie-
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niem cieszy się sam Beckham, czy to, czego jest na wystawie w Gabinecie Figur
Woskowych Madame Tussaud transpozycją.

Popkulturalną, zwulgaryzowaną formę sacrum spotykamy nie tylko w sferze cele-
brities. Kulturowe ryty nimbu świętości dostrzec możemy w budowie wizerunku
polityków, zwłaszcza funkcjonujących w ustrojach totalitarnych, a więc
współtworzących kult jednostki. Specyficznym przeobrażeniem boskości było
uwielbienie osoby Jana Pawła II, tak masowe, a tak często pozbawione podbudowy
w postaci znajomości choćby kilku zredagowanych przez niego encyklik, przez co
namiestnik Stolicy Piotrowej częściej przypominał bożyszcze popkultury niż mędr-
ca, za którego popularnością przemawia jego wiedza i doświadczenie. Inną kwestią
jest przejmowanie symboliki religijnej, która przez współobecność w przekazie
użycza nimbu świętości, jak to miało miejsce chociażby przy okazji ruchu Solidar-
ność w latach 80. XX wieku.

Jedno, co z pewnością różni tradycyjnie pojmowanie sacrum od jego odpowied-
nika w wymiarze popkulturalnym, to przeświadczenie o możliwym cudzie, którego
obiekt kultu może być sprawcą (choć bożyszcze może być źródłem wskazania co do
losu swego fana). Co nie oznacza, by sama osoba „boska” nie mogła wznieść się
ponad możliwości przeciętnego człowieka. Nigdy jednak na odległość, bez obser-
wowalnej współobecności. Wydaje się nawet, że w popkulturze obecność bożysz-
cza w działaniu jest ważniejsza od jego osiągnięć.

Spiritus nonsens

Wulgaryzacja sfery sacrum to nie kres możliwości współczesnej kultury medial-
nej. Krokiem dalej byłoby dotarcie do skraju nonsensu. Mielibyśmy tu do czynienia
z przetworzeniem już nie tyle trywialnym, ile żałosnym – o ile rzeczywiście
wyzwala znaczące duchowe zaangażowanie. Wyrazem przejścia poza granice zdro-
wego rozsądku są takie inicjatywy, jak działalność kościoła Elvisa (znane są też
Kościół Jesusa Elvisa oraz Kościół Presleyan). Absurdu sięga wizja przedstawiona
w filmie Kevina Smitha Dogma (1999), w którym biskup przedstawia nową wersję
obrazowania Jezusa Chrystusa poprzez zarzucenie konwencji męczeństwa na rzecz
optymistycznego uśmiechu i gestu z podniesionym kciukiem, a wszystko to pod
również nową nazwą „Chrystek” (Buddychrist). W 2005 roku Rodolfo León Sán-
chez opublikował komiks The Incredible Popeman (w Ameryce Łacińskiej tytułem jest
Homopater). W rolę superbohatera wcielony jest tam Jan Paweł II jako postać
walcząca ze złem na wzór tych, które znamy z działalności Supermana i Batmana.
Kolejnym z donioślejszych przykładów pozbawionej granic rozsądku sakralizacji
był kontekst społeczny życia i śmierci księżnej Diany. Pomijając najprawdziwszy
kult księżnej już za jej życia, wystarczy wspomnieć, jak niektóre z europejskich
tabloidów, informując o zmarłej miesiąc po księżnej Dianie Matce Teresie z Kalku-
ty, ogłosiły, iż oto zmarła wielka przyjaciółka Diany.

Świętość jest obecna w nieomal każdej kulturze i w niemal każdym systemie
społecznym (nawet jeśli nominalnie się zeń tę sferę wyklucza). Popkultura anek-
tuje symbolikę, ale też mechanizmy dotyczące obecności sacrum w kulturze. Cza-
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sem gra kontekstem świętości wybija się na wyżyny krytyki społecznej, jak choćby
w przypadku działalności słowackiej grupy David aranżującej wydanie Biblii i wody
święconej z sygnaturą sieci hipermarketów Tesco. Częściej jednak ociera się o ba-
nał i prześmiewczość, jak w słynnym przetworzeniu instrukcji samodzielnego
montażu mebli z sieci Ikea, gdzie widzimy Chrystusa przeglądającego folder mon-
tażu krzyża.

Częstokroć zakłada się, iż w popkulturalnym świecie nie ma możliwości oswa-
jania śmierci, która oznacza koniec konsumpcji. Nic bardziej mylnego. Elvis, Mor-
rison, Marilyn Monroe, James Dean wskazują jednoznacznie na pogodzenie trans-
cendencji z kulturą popularną i komercją.
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Anna Rogozińska

Konstruowanie wirtualnej tożsamości:
w stronę antropologii internetowych
praktyk kulturowych

Realne – wirtualne

Joseph Lockard dla ilustracji swojego przekonania, że tożsamości i społeczności
wirtualne w żadnym stopniu nie mogą być porównywane z rzeczywistymi i że
samo użycie tych określeń w kontekście Internetu jest tylko projekcją pragnień jego
użytkowników, by ich doświadczenia wirtualne (tekstowe fantazje) mogły być
uznane za realne, używa następującego porównania: „Podnieceni mężczyźni kupu-
ją duże nadmuchiwane figury kobiet i desperacko je pieprzą, podziwiając kobiecość
swoich «dziewczyn» i jęcząc nad nimi kobiece imiona. Ale cokolwiek czyni z nich
ich wyobraźnia, rzeczywistością jest gumowany plastik, nie kobieta. Podobnie
cyberprzestrzeń ma się do społeczności tak, jak Gumowa Rita do ludzkiego towa-
rzystwa”1. I – wbrew dosadności wyrażeń – nie jest w tej opinii odosobniony.
Shawn P. Wilbur podkreśla, że społeczności oparte są na fizycznej bliskości, pod-
czas gdy grupy person internetowych oparte są jedynie na tekście – „społeczność
wirtualna to iluzja wspólnoty, w której nie ma prawdziwych ludzi i prawdziwej
komunikacji. To termin używany przez idealistycznych technofilów, którzy nie
rozumieją, że autentyczne nie może być zrodzone środkami technologii”2. Podob-
nie Jakub Momro, który pisze o iluzji „rzeczywistego” kontaktu oferowanej przez
blogi: „blog mami obecnością drugiego człowieka”, a „obraz podmiotu, tego, kto
pisze w blogu, jest rozsadzany z jednej strony przez iluzję tożsamości, z drugiej
przez fikcję kontaktu”3. W powyższym ujęciu nie może więc istnieć coś takiego jak
społeczność lub tożsamość wirtualna – kontakty w Internecie nie są prawdziwymi
kontaktami, nie tworzą się żadne realne więzi (a te, o których twierdzi się, że się

1 J. Lockard, Progressive Politics, Electronic Individualism and the Myth of Virtual Community,
[w:] D. Porter (red.), Internet Culture, New York–London 1997, s. 225.

2 S.P. Wilbur, An Archaeology of Cyberspace. Virtuality, Community, Identity, [w:] D. Porter
(red.), Internet..., op. cit., s. 12.

3 J. Momro, Henri-Frédéric Amiel i Maria Baszkircew w Internecie. O blogach okiem literaturoznaw-
czym (i nie tylko), [w:] P. Marecki (red.), Liternet. Literatura i internet, Kraków 2002, s. 113.



tworzą, są jedynie „fikcją” i „iluzją”). Gorzej: wirtualność Internetu „mamiąc”
sprawia, że zaniedbujemy kontakty rzeczywiste, poświęcając coraz mniej czasu
rodzinie i przyjaciołom, pogłębia się nasze wyobcowanie, pojawiają się skłonności
depresyjne itd.

Wprowadzenie do dyskursu akademickiego powyższego podziału na wartościo-
wane pozytywnie „rzeczywiste” i negatywnie „wirtualne” było zapewne w znacz-
nym stopniu warunkowane emocjami, które towarzyszą pojawieniu się każdego
nowego medium. Początkowe reakcje na ogół wahają się między pełnym entuzja-
zmem i optymistycznymi wizjami a lękiem przed wpływem tego, co nowe i nie-
znane, na dotychczasowe, dobrze znane i dlatego „prawdziwe” życie; między
wizjami utopii a dystopii. Wydaje się jednak, że w drugiej dekadzie globalnie
powszechnego funkcjonowania Internetu powyższy podział jest wciąż przywoły-
wany, mimo że emocje powinny już chyba ustąpić miejsca krytycznemu dystan-
sowi. Nawet Manuel Castells, nie zaprzeczający przecież realności społeczności
internetowych, przedstawiający je nie jako grupy społeczne opierające się na wię-
ziach pierwotnych (Gemeinschaft) czy wtórnych (Gesellschaft), ale jako wspólnoty
spersonalizowane, oparte na sieciach skoncentrowanych wokół jednostki – regu-
larnie używa terminu „prawdziwe życie” na określenie życia pozasieciowego.
Podobnie postępuje Patricia Wallace już w dedykacji do swojej książki Psychologia
Internetu: „Dla Juliana i Collie, mojej rodziny z prawdziwego życia”4. Nie tłumaczy
przy tym nigdzie, czy używa tego terminu ze względu na jego powszechność wśród
samych użytkowników Internetu, czy też dlatego, że faktycznie uważa badane
przez siebie środowiska internetowe za mniej realne – co stawiałoby pod znakiem
zapytania celowość badań ich realnego wymiaru społecznego i psychologicznego,
które przecież sama uprawia.

To paradoks, że Internet jest pierwszym medium umożliwiającym przekaz dwu-
kierunkowy, który zaprzecza realności relacji powstających za jego pomocą. Nie
chodzi tu jedynie o brak bezpośredniego kontaktu, gdyż nikt chyba nie podważa
dziś „prawdziwości” kontaktu telefonicznego czy listownego. Internet – ponownie
jako pierwsze tego rodzaju medium – umożliwia natychmiastową i globalną komu-
nikację pomiędzy grupami ludzi, które zbierają się w miejscach stworzonych
w obrębie jego licznych środowisk.

Podział na „realne” i „nierealne” w kontekście Internetu jest podziałem mate-
rialistycznym i skrajnie empirystycznym, wynikającym z przeświadczenia, że iluzją
jest wszystko to, czego nie możemy dotknąć. Miejsce internetowe – strona WWW,
forum, blog, lista dyskusyjna itd. – empirycznie bowiem nie istnieje. Ma jednak
swój adres, odbywają się w nim spotkania, dochodzi do interakcji, tworzą się więzi
i tożsamość oparta na poczuciu przynależności do danego miejsca i zamieszkującej
czy też odwiedzającej je grupy. Czy jest to grupa ludzi, czy tworzonych przez nich
tożsamości internetowych? Wydaje się, że możliwe jest i jedno, i drugie, bo per-
sony internetowe są tak samo nieodłączne od kształtujących je jednostek, jak sze-
roko opisane przez Ervinga Goffmana persony tworzone przez nie na użytek
codziennych interakcji. Internet nie jest wirtualnością w sensie nierzeczywistości
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czy udawania rzeczywistości – jest odmienną rzeczywistością komunikacyjną
i przestrzenią społeczną ukształtowaną w interakcjach między jego użytkowni-
kami, którzy „wraz z dostosowywaniem się […] do panujących warunków anoni-
mowości i do potencjalnie niepokojącego doświadczenia bycia zredukowanym do
oderwanego od ciała głosu unoszącego się w amorficznej elektronicznej pustce,
uczą się także zmieniać pozbawione twarzy słowa wokół nich w ciała, historie i ży-
cia: jest to wyobrażone zaangażowanie, poprzez które stają się pełnoprawnymi
współtwórcami zamieszkiwanych światów wirtualnych; i granice między tym, co
«realne», i tym, co «wirtualne», zaczynają się rozmywać”5.

Teorie tożsamości w Internecie

Odnosząc się do kategorii „realnego” i „wirtualnego”, większość socjologów
i psychologów badających tożsamość w Internecie próbowała odpowiedzieć na
dwa pytania: po pierwsze, jaki wizerunek „ja” można odczytać z tekstu i obrazów
składających się na internetowy dyskurs logowizualny, i po drugie, w jaki sposób
należy umiejscowić tożsamości internetowe w obrębie już istniejących teorii tożsa-
mości. Chęć odpowiedzi na tak zadane pytanie pierwsze pociągała za sobą wybór
konkretnej metodologii, którą była na ogół jedna z odmian analizy dyskursu
badająca zarówno tekst, jak i obraz jako równoważne zespoły znaczeń. Równoważ-
ność nie oznacza tu jednak równoznaczności: słuszne skądinąd założenie nie pro-
wadziło na ogół do uwzględniania specyfiki tych dwóch mediów, które operują
wszak w różnych kontekstach kulturowych. Dzielą je – żeby wymienić tylko kilka –
takie czynniki, jak wykorzystywany nośnik, materialność i zasady organizacji prze-
kazu, kryteria estetyczne przywoływane w ich interpretacji, sposoby odbioru,
metody wytwarzania, role społeczne i status przypisane zarówno nadawcy, jak
i odbiorcy, wreszcie drogi dystrybucji. Odczytywanie elementów dyskursu interne-
towego wyłącznie jako tekstu, bez osadzenia ich w szerszym repertuarze praktyk
kulturowych prowadzi do znacznego zubożenia obrazu tego dyskursu.

Podobny problem ujawnia się w próbach odpowiedzi na pytanie o możliwość
analizowania tożsamości internetowych za pomocą kategorii wypracowanych w ob-
rębie ukonstytuowanych już teorii psychologicznych i socjologicznych. Jeśli katego-
rie te mają być jednym z narzędzi umożliwiającym badaczom lepsze uporządkowanie
i zrozumienie analizowanych zjawisk, wówczas ich wartość wydaje się bezsporna.
Jeśli jednak ich stosowanie miałoby następować automatycznie i prowadzić do
wypreparowywania poszczególnych elementów komunikacji internetowej z całości
jej kontekstu bez prób ponownego ich w tym kontekście osadzenia, to efektem może
być wyłącznie mało produktywne stwierdzenie o przystawalności lub nieprzystawal-
ności badanego zjawiska do danej teorii, a w konsekwencji – nadreprezentatywność
tekstów skupiających się na tych aspektach rzeczywistości internetowej, do których
tłumaczenia posiadamy najwięcej narzędzi.
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Przykładem takiego podejścia może być fragment powszechnie przywoływanej
w badaniach nad tożsamościami internetowymi książki Sherry Turkle, w której
autorka, nie kryjąc entuzjazmu, stwierdza, że wraz z nastaniem ery komputerów
teorie postmodernistyczne faworyzujące wszystko, co zdecentralizowane, płynne,
nielinearne i umykające kategoryzacji, wreszcie znalazły swoje bezpośrednie prze-
łożenie na rzeczywistość. Dopiero w galaktyce Internetu można znaleźć „klucz do
Derridy [...], zrozumieć postmodernizm i dostrzec jego przydatność w konceptu-
alizowaniu pewnych aspektów własnego doświadczenia zarówno w Internecie, jak
i poza nim”6. O ile jednak sama Turkle ściśle trzyma się przedmiotu swojej analizy,
czyli sposobów tworzenia tożsamości przez graczy w MUD-y, nie można jej zarzu-
cić, że w gruncie rzeczy bada nie praktyki, ale teorie innych badaczy, o tyle jej
następcy częstokroć nie wahają się nadać deklarowanemu przedmiotowi swych
badań charakteru wyłącznie przyczynkowego. W efekcie studia nad tożsamością
w Internecie w znacznej mierze uległy „skamienieniu” w kształcie, który przybrały
dobre dziesięć lat temu: powstają niezliczone studia nad internetowym transwe-
stytyzmem płciowym, szansami i zagrożeniami płynącymi z udawania kogoś inne-
go niż jest się w „rzeczywistości”, anonimowością jako główną cechą medium
wpływającą na konstruowanie tożsamości, a znacznie mniej jest prób podających
w wątpliwość same kategorie „rzeczywistości”, „anonimowości” i „udawania”,
wyciągających wnioski co do konsekwencji ich stosowania i osadzających analizo-
wane zjawiska w szerszym kontekście kulturowym.

To właśnie pojęcie kontekstu jest kluczowe w antropologicznej refleksji nad
Internetem. Jeżeli punktem wyjścia w badaniu Internetu zawsze jest jakiś zespół
znaczeń, to jest on wielokrotnie zapośredniczony przez rozmaite media: sam Inter-
net jako rodzaj supermedium; środowisko internetowe lub program, w ramach
których przekazywane są treści; następnie występujące w obrębie tych środowisk
tekst, obraz, dźwięk czy film składające się na różne sposoby istnienia – w tym swo-
istą „materialność” – tego zespołu znaczeń; wreszcie przez specyficzny rodzaj dys-
kursu właściwy danemu typowi wypowiedzi. Co więcej, ów zespół znaczeń jest
zawsze czyjś: posiada swojego nadawcę i projektowanego oraz realnego odbiorcę,
nie może więc być analizowany w oderwaniu od ról społecznych, które nadawcy
i odbiorcy przyjmują. Wychodząc od tych kategorii, można przypisać owym znacze-
niom funkcję wyrażania zasad i światopoglądu konstytutywnych dla jakiejś spo-
łeczności. Nie sposób wówczas odbierać ich w oderwaniu od języka, norm i warto-
ści, zwyczajów, zasad tworzenia i odczytywania tekstów kultury oraz hierarchii
i instytucji właściwych tej grupie społecznej. Wychodząc od tekstu, badacz powi-
nien zadać szereg pytań osadzających go w kontekście technologicznym i medial-
nym, językowym, normatywnym, instytucjonalnym, społecznym i – najszerzej –
kulturowym. Antropologiczne badanie tożsamości powinno więc pociągać za sobą
patrzenie na sposób jej konstruowania w danym środowisku medialnym jako na
praktykę kulturową osadzoną we wszystkich wymienionych kontekstach.
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Etnografia praktyk internetowych

W książce The Internet. An Ethnographic Approach Daniel Miller i Don Slater
przywołują rozmowę z Ann-Marie, młodą Trynidadką mieszkającą poza granicami
kraju:

P: A więc twoja matka e-mailuje do ciebie każdego dnia? O czym z tobą rozma-
wia?

O: Zrzędzi.
P: W jakim sensie?
O: Jak typowa matka: dobrze się odżywiaj, ubieraj się porządnie; codziennie

pyta o pogodę w Londynie. I mówi: nie martw się, w przyszłym tygodniu na pewno
będzie słońce. A potem opowiada o wszystkim, co robiła tego dnia… Mój tata
w ogóle w tym nie siedzi, nie ma co liczyć na maila od niego. Ale mamusia jest
w domu i ma czas siedzieć przed komputerem.

P: Od jak dawna to robi?
O: Od roku. Lubi wiedzieć o wszystkim, co się dzieje, żeby móc ci powiedzieć,

jakie brać witaminy i jak robić to czy tamto. To prawie tak, jakbyś z nią bez przerwy
rozmawiał, bo zawsze ci doradzi, za każdym razem napisze przynajmniej akapit lub
dwa7.

Millera i Slatera nie interesuje Internet rozumiany jako przestrzeń interakcji
wirtualnych, określana częstokroć mianem „cyberprzestrzeni”. Jawi się on tu nato-
miast jako narzędzie, które jest wykorzystywane do tak zróżnicowanych celów, jak
komunikowanie się i utrzymywanie kontaktu z członkami bliższej lub dalszej
rodziny, którzy wyemigrowali do krajów anglosaskich (głównego celu emigracji
młodych Trynidadczyków), umawianie się na randki, odwiedzanie stron pornogra-
ficznych, prowadzenie sklepów internetowych czy wymiana doświadczeń religij-
nych na forach dyskusyjnych. Internet jest tu także medium w ścisłym znaczeniu
tego słowa: służy do przesyłania i odbierania informacji na każdy temat, ale także
do tworzenia wizerunku siebie i swojej kultury, który staje się z kolei przedmiotem
identyfikacji kolejnych Trynidadczyków – zarówno tych mieszkających na Trynida-
dzie, jak i żyjących w diasporze. Zawsze chodzi tu jednak o sposoby użytkowania
i rozumienia nowego medium przez członków konkretnej grupy społecznej, bo –
jak podkreślają autorzy – tylko wtedy, gdy medium to jest usytuowane w konkret-
nej lokalności, staje się ono zjawiskiem znaczącym. Badania koncentrują się zatem
nie na Internecie, ale na Trynidadczykach i ich działaniach off- i online.

Konsekwencje takiego podejścia są wielorakie. Po pierwsze, pociąga ono za
sobą wybór konkretnej metodologii: w rozumieniu Millera i Slatera etnografia
Internetu musi opierać się na badaniach przeprowadzonych poza samym Interne-
tem – opartych na wywiadach, intensywnej pracy w terenie i obserwacji uczest-
niczącej. Tylko takie podejście umożliwia zdaniem tych autorów niezbędne osadze-
nie badanych praktyk w lokalnym kontekście. Po drugie, pozwala na przekroczenie
opozycji realne–wirtualne przez skoncentrowanie się na badaniu konkretnej spo-
łeczności niewirtualnej pod kątem jej sposobów użytkowania Internetu. Oznacza
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to jednak zarazem, że Internet jest tu traktowany wyłącznie jako narzędzie i me-
dium kulturowe wpływające zwrotnie na działania ludzkie, a pomija się właś-
ciwość, która jest jednym z podstawowych wyznaczników nowego medium: jego
współistnienie jako technologii, medium i przestrzeni społecznych interakcji,
a także miejsca, w którym te interakcje mogą uzyskać swoje trwałe osadzenie i stać
się punktem wyjścia do tworzenia więzi społecznych. Etnografowie zajmują się tu
więc nie tyle praktykami internetowymi i ich znaczeniem kulturowym, ile prakty-
kami danej społeczności przy użyciu Internetu.

Na przeciwległym biegunie sytuuje się Christine Hine w książce Virtual Ethno-
graphy. Etnografia wirtualna, definiowana przez nią jako „etnografia Internetu,
w Internecie i przez Internet”8, przyjmuje tu formę długotrwałego badania praktyk
kulturowych wyróżnionych ze względu na wspólne kryterium tematyczne: wszyst-
kie skupiają się na osobie Louise Woodward, opiekunki do dziecka oskarżonej
o morderstwo w 1997 roku. Hine odczytuje dyskurs obrońców i oskarżycieli i pa-
trzy na sposoby wykorzystywania przez nich Internetu jako technologii i prze-
strzeni umożliwiającej tworzenie grup społecznych: na strony internetowe, e-mai-
lowe listy dyskusyjne i fora. Bada więc praktyki codzienne, używając metod
etnograficznych: obserwacji uczestniczącej, wywiadów i analizy dyskursu.

W jej opinii antropologia społeczno-kulturowa nie posiada żadnej sztywnej,
odgórnie narzuconej metodologii: jedynym założeniem jest konieczność refleksyj-
nego podejścia do doświadczanej rzeczywistości ludzkich praktyk, która staje się
możliwa w spotkaniu z innym, niezależnie od tego, czy byłby mieszkańcem Tryni-
dadu czy fanką Harry’ego Pottera publikującą napisane przez siebie kontynuacje
serii książek na blogu, forach internetowych i w specjalnych archiwach fanowskiej
twórczości. Podróż, którą odbywa antropolog, może być także podróżą wyobra-
żoną: rodzajem mentalnego „opuszczenia domu” i wyjścia poza oczywistość co-
dziennych usytuowań. Tak pojmowany Internet jako locus kultury może stać się
pełnoprawnym „terenem” badań etnograficznych. Aby badać praktyki internetowe
mieszkańców Trynidadu – zdaje się odpowiadać Millerowi i Slaterowi Christine
Hine – nie musimy jechać na Trynidad. Wystarczy, że będziemy prowadzić ich
obserwację w sieci, współuczestniczyć w życiu społeczności internetowych i uzy-
skiwać odpowiedzi na pytania zadawane drogą e-mailową, na e-mailowych gru-
pach dyskusyjnych bądź forach tematycznych. Dziś zatem, aby badać inne kultury,
antropolog powraca do gabinetu. Tym razem jednak może je badać bez opierania
się na relacjach innych badaczy, przedmiotem jego badań są bowiem praktyki zapo-
średniczone medialnie.

Owo zapośredniczenie nie powinno, zdaniem Hine, ich dyskwalifikować jako
obiektu zainteresowania etnografów. Jak zauważa autorka, przed pojawieniem się
Internetu media albo nie wydawały się wystarczająco interaktywne, albo nie sta-
nowiły osobnej przestrzeni społecznej, umożliwiając jedynie komunikację między
pojedynczymi osobami, albo wreszcie znajdowały się poza zasięgiem działania,
a więc i zainteresowania etnografa. Dopiero Internet będący zarazem technologią,
medium i przestrzenią społeczną może stać się miejscem badań nad interakcjami
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społecznymi i – jak podkreśla Hine – chodzi tu o „wszystkie rodzaje interakcji, nie
tylko bezpośrednią komunikację twarzą w twarz”9. Ich medialne zapośredniczenie
nie powinno być przeszkodą zwłaszcza w kontekście tak zwanego „kryzysu repre-
zentacji” w etnografii, w obrębie którego relacje etnograficzne z badań terenowych
są przedstawiane jako narracje wykorzystujące rozmaite strategie retoryczne słu-
żące potwierdzeniu ich wiarygodności. Nacisk na badanie praktyk internetowych
poza siecią staje się tu przede wszystkim metodą weryfikacji informacji udziela-
nych w „świecie wirtualnym” i wyrazem wiary w trwały rozdział między tym, co
realne (dostępne twarzą w twarz), i tym, co wirtualne (najczęściej przedstawiane
jako nieprawdziwe, udawane, ludyczne i niepoważne). Rozdział, dodajmy, który
przestaje mieć znaczenie wówczas, gdy koncentrujemy się na badaniu praktyk
internetowych: konstruowania wirtualnej persony, więzi społecznych na tematycz-
nych forach internetowych czy norm organizujących dyskurs w jednym ze środo-
wisk internetowych. Pytanie, czy takie podejście można jeszcze określać mianem
etnograficznego? Sama Hine ujmuje etnografię wirtualną w cudzysłów, podkre-
ślając, że w nazwie tej kryje się nie tylko postulat prowadzenia badań Internetu
przez Internet, ale także bycie „nie do końca” etnografią, a propozycją metodolo-
giczną, która może wzbogacić dyskusję, ale nie ma pretensji do prawomocności.

Antropologia praktyk internetowych

Antropologia patrzy na świat jak na struktury znaczące, zajmując się poszuki-
waniem sensu rozmaitych praktyk kulturowych w kontekście wiedzy lokalnej,
struktury społecznej, norm i wartości składających się na porządek symboliczny
danej kultury. Jej głównym zadaniem jest interpretacja tych praktyk, która ma
służyć „wyodrębnieniu materii ludzkich doświadczeń”10, zbadaniu sposobu istnie-
nia tych doświadczeń i odczytaniu znaczenia zawartego w jej teksturze; jako taka
wcale nie musi opierać się na metodach etnograficznych. Antropologiczne spojrze-
nie na kultury medialnie zapośredniczone oznacza skupienie się na człowieku
posługującym się różnymi mediami kulturowymi, takimi jak słowo mówione,
pismo ręczne, druk, Internet, i badanie praktyk takich jak konstruowanie tożsamo-
ści wirtualnej, które wykorzystując te media, są jednocześnie osadzone w szerszym
kontekście kulturowym.

Po pierwsze, są one praktykami zmediatyzowanymi, w których technologia
wykorzystywana jest w sposób twórczy do komunikowania określonych treści.
Podstawowym pytaniem badawczym jest tu pytanie o to, w jaki sposób technolo-
giczna strona danego środowiska internetowego, na przykład forum (pytania zada-
wane przy rejestracji, kryteria wyświetlania danych osoby zarejestrowanej na
forum, podział tematyczny forum, możliwość umieszczania zdjęć, dołączania syg-
naturek, otwarcie na inne środowiska internetowe, na przykład blogi itd.), wpływa
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na takie, a nie inne środki konstruowania własnej tożsamości i komunikacji.
Równie istotne jest tu pytanie o to, w jaki sposób technologia organizuje przestrze-
nie mentalne jej użytkowników, a więc jakie możliwości zakorzenienia „ja” można
znaleźć w przestrzeni Internetu i różnych jego środowisk. Niezbędne wydaje się
też spojrzenie na internetową personę przez pryzmat relacji przestrzennych, a więc
różnych stopni usieciowienia przejawiającego się w odnośnikach do innych niż
forum przestrzeni wyrażających jej tożsamość (osobiste strony internetowe w for-
mie blogu czy galerii zdjęć, inne polecane fora, strony znajomych itd.).

Po drugie, w środowisku forum internetowego tożsamość tworzy się za pomocą
słowa i obrazu. Wizualny charakter internetowej persony opiera się przede wszyst-
kim na awatarach – niewielkich grafikach wyświetlanych przy wypowiedziach tych
użytkowników forum, którzy zdecydowali się na takie reprezentowanie ich osoby,
ale nie sposób tu pominąć organizacji wizualnej samej wypowiedzi wtedy, gdy jej
autor celowo stara się uczynić ją nieprzezroczystą (np. przez zastosowanie jaskra-
wych kolorów czy dołączanie zdjęć). Z kolei tekstualność wirtualnej persony prze-
jawia się w hipertekście – hasłowych odnośnikach do innych tekstów dostępnych
w Internecie, w tym także do innych tekstualnych tożsamości oraz do tworzonych
za pomocą tekstu przestrzeni, ale zwłaszcza w narracjach autobiograficznych,
które prowadzone są na forach w obrębie wpisu założycielskiego w wątku poświę-
conym danej personie oraz w odpowiedzi na inne wpisy motywujące do odwołania
się do własnych doświadczeń. Prowadzenie narracji „w odpowiedzi” wiąże się
z jeszcze jednym aspektem tekstowego konstruowania tożsamości: interakcją.
Konstruowanie tożsamości jest nieprzerywalnym procesem, w którym rozpoczyna
się od stworzenia logowizualnego „szkieletu”, który zostaje później obleczony
w „ciało” dalszych opowieści i reakcji na jego odbiór przez innych uczestników
interakcji. Metafora szkieletu oblekanego w ciało złożone z tekstu i obrazu nie jest
tu przesadą. Istnienie wirtualnej persony opiera się wyłącznie na organizowanym
w ten sposób tekście oraz obrazie: na forum internetowym człowiek istnieje tylko
poprzez wizerunek, który buduje za pomocą obrazu, w narracji autobiograficznej,
którą buduje za pomocą tekstu, i w interakcji, która zachodzi przy użyciu obu tych
mediów.

Po trzecie, konstruowanie tożsamości jest zawsze praktyką osadzoną w kontek-
ście konkretnej grupy społecznej. Sposób autoprezentacji zależy od tematu, wokół
którego koncentruje się internetowe forum dyskusyjne: aby stać się pełnopraw-
nym, a więc aktywnym i widocznym (poprzez tekst i obraz) członkiem społeczno-
ści, nowy użytkownik forum musi przedstawić się innym jako osoba, która dzieli
z nimi swój los, zainteresowania i styl życia na tyle, by mogło to stać się podstawą
do nawiązania komunikacji i stworzenia więzi społecznych. Po przyjęciu do grona
forumowiczów nowy członek społeczności musi nauczyć się obowiązujących
w niej hierarchii i zasad, poznać obowiązujące w niej wartości, zacząć mówić jej ję-
zykiem i używać wspólnotowych kategorii. Jego komunikaty spotkają się z różnymi
reakcjami zależnymi od tego, jak dobrze wejdzie w rolę i jak dalece uda mu się prze-
konać innych o swoim zaangażowaniu w życie społeczności. Stopień aktywności na
forum, znajomość obowiązujących tam zasad i języka oraz sprawność w posługiwa-
niu się technologią w kreowaniu własnego wizerunku decydują o tym, czy mi-
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sterna konstrukcja tożsamości internetowej ma szanse na utrzymanie się w kon-
kretnym środowisku medialnym.

Proponowane spojrzenie na konstruowanie tożsamości w sieci jako na praktykę
kulturową zakłada osadzenie jej w technologicznym, medialnym i społecznym
kontekście. Narzędzia antropologicznego badania Internetu mogą być wielorakie,
a badania prowadzone zarówno w sieci (etnografia wirtualna Christine Hine), jak
i poza nią (etnografia Internetu Millera i Slatera). Ich wspólnym celem powinno
być jednak uchwycenie zwrotnej relacji między człowiekiem wykorzystującym
technologię jako narzędzie, medium komunikacyjne i przestrzeń społecznych inter-
akcji, a technologią, która wpływa na jego sposób posługiwania się narzędziami,
współokreśla status społeczny i organizuje myślenie. Tylko takie podejście umoż-
liwi stworzenie pomostu między „realnym” i „wirtualnym” poprzez odczytanie
znaczenia wpisanego w całe spektrum ludzkich praktyk.
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Marta Rakoczy

Słowo jako działanie a technologiczny
determinizm – wokół koncepcji Bronisława
Malinowskiego i Ludwiga Wittgensteina

Zagadnienie relacji między językiem a kulturą było od zarania antropologii –
zwłaszcza na gruncie amerykańskim – zagadnieniem centralnym. W latach 60.,
wraz z budowaną przez Waltera J. Onga, Erica A. Havelocka i Jacka Goody’ego
teorią piśmienności1, uległo ono dalszej problematyzacji. W toku poszukiwań teo-
retycznych dwuczłonowa relacja język–kultura okazała się niewystarczającym
punktem wyjścia. Pytanie o język jako o fenomen kulturowy – jak wynikało
z osiągnięć wskazanych teoretyków – należy poprzedzić pytaniem o media. Wszak
język – nie tylko kulturowo, ale i medialnie usytuowany – podlega z racji tego usy-
tuowania funkcjonalnemu i strukturalnemu zróżnicowaniu. Zaś wraz ze zróżnico-
waniem mediów różnicują się typy kultur: kultura oralna jest do kultury upiśmien-
nionej niesprowadzalna. Konsekwencją teorii piśmienności było uznanie, że
refleksja nad relacją między kulturą a językiem jest zasadna o tyle, o ile obejmie
medialne zapośredniczenie tego ostatniego. Uwzględnienie go pozwala na zróżni-
cowanie oglądu teoretycznego, a zwłaszcza na zejście ze zbyt spekulatywnego po-
ziomu pytań o „język w ogóle” i „kulturę w ogóle” na poziom badania empirycz-
nego wyposażonego w nowe kategorie. A na dalszym etapie pozwala oświetlić
możliwości tkwiące w języku, przede wszystkim zaś w człowieku jako istocie się
nim posługującej.

Twierdzenie, jakoby zarówno Bronisław Malinowski, jak i Ludwig Wittgenstein
explicite poruszali problematykę mediów, a dokładnie problem oralności i piśmien-
ności, byłoby rażącym nadużyciem. Ryzykowne może się już wydawać usytuowa-
nie obok siebie Malinowskiego i Wittgensteina: choć pomysł to nienowy, nadal
domaga się uzasadnienia2. Wszak tym, co ich dzieli, nie jest jedynie dyscyplinarna
afiliacja. Tym, co ich dzieli, jest przede wszystkim różnica celów: jeśli celem teorii

1 O teorii piśmienności oraz dyskusjach wokół niej pisze w swojej książce Grzegorz God-
lewski, podejmując zarazem zadanie krytycznego przeformułowania owej teorii z jedno-
czesnym zachowaniem jej podstawowych ustaleń. Zob. G. Godlewski, Lęk przed wielkimi
literami. Konstelacja Teuta: nowe terytoria, [w:] Słowo–pismo–sztuka słowa. Perspektywy antro-
pologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 151–262,
a także A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Warszawa 2006, s. 76–98.



języka Bronisława Malinowskiego – służącej praktyce terenowej i usytuowanej na
marginesie jego funkcjonalizmu – pozostaje przeformułowanie dotychczasowych
koncepcji języka, a następnie pełne ukonstytuowanie „etnograficznej teorii języ-
ka”, to celem Wittgensteina pozostaje antymetafizyczna terapia: wyzwolenie się
z ograniczeń dotychczasowej refleksji filozoficznej. Innymi słowy, jeśli celem Mali-
nowskiego jest analiza praktyk językowych, to dla Wittgensteina jest ona jedynie
środkiem; język jako samodzielny przedmiot rozważań – o ile nie przyczynia się do
filozoficznych problemów i aporii – Wittgensteina nie interesuje.

Tyle szkicowo nakreślonych różnic. Pomiędzy dwoma autorami jest też wiele
zbieżności, których konsekwencje mają dla antropologii mediów znaczenie zasad-
nicze. Rozwijana przez nich refleksja nad skontekstualizowanymi sytuacyjnie i kul-
turowo praktykami językowymi – rozumianymi głównie jako sposoby działania,
nie zaś opisywania świata – może stać się dla problematyki mediów, i to nie tylko
tradycyjnych, metodologiczną inspiracją. Podobnie jak inspiracją stać się może
proponowane przez nich podejście do języka, unikające odwoływania do umysłu
i uwarunkowań nakładanych przez mentalne operacje na sposób percypowania
i kształtowania świata. Inspiracje te, których trajektorię zamierzam tu wstępnie
nakreślić, są efektem konfrontacji myśli zarówno Malinowskiego, jak i Wittgenste-
ina ze wspomnianą już, rozwijaną w latach 60. teorią piśmienności. Konfrontacja ta
nie służy ich przeciwstawianiu, ale wzajemnemu i – jak sądzę – owocnemu meto-
dologicznie oświetleniu. Tyle deklaracji. Czas przejść do uzasadnień.

Ustaleń teorii piśmienności było wiele. Jednym z nich było przyjęcie, iż każde
medium współtworzy nowy i niesprowadzalny do poprzednich model kultury.
Drugim – uznanie, że każde medium nie tylko powołuje do życia nowe praktyki
językowe, a w konsekwencji nowe instytucje, ale też tworzy nowe sposoby percy-
powania świata, przebudowując dotychczasowe sposoby organizowania doświad-
czenia. Pierwsze rozstrzygnięcie pociągnęło za sobą stworzenie typologicznego
podziału na kultury oralne i piśmienne – podziału pozwalającego wyjaśnić, a nie
jedynie dekretować odmienność kultur pierwotnych od tych, które pierwotne już
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2 Głośną książką dotyczącą zbieżności między myślą Bronisława Malinowskiego oraz Lu-
dwiga Wittgensteina jest wydana pośmiertnie ze zbioru jego notatek książka Ernesta
Gellnera, Language and Solitude: Wittgenstein, Malinowski and The Habsburg Dilemma, Cam-
bridge 1998. Podobnie jak Gellner, unikam w tym artykule spekulacji na temat tego, czy
myśl Malinowskiego mogła jakkolwiek Wittgensteina zainspirować. Artykuł Problem
znaczenia w językach pierwotnych – antycypujący w wielu intuicjach Wittgensteinowską
koncepcję znaczenia jako użycia – ukazał się jako aneks w książce C.K. Ogdena i I.A. Ri-
chardsa, The Meaning of Meaning. A Study of Influence upon Thougt and of Science of Symbolism
w roku 1923, zaś Wittgensteinowski zwrot w kierunku, którego owocem będą wydane
pośmiertnie Dociekania filozoficzne, rozpoczął się w latach 30. Wittgenstein czytał The Me-
aning of Meaning, nie wiadomo jednak, czy czytał dodatek Malinowskiego. Zob. R. Monk,
Wittgenstein. Powinność geniusza, tłum. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa 2003, s. 238. O
zbieżności między myślą Bronisława Malinowskiego, późnego Wittgensteina i oxfordz-
kiej filozofii języka potocznego pisał też Jerzy Szymura. Zob. J. Szymura, Bronisława Mali-
nowskiego „etnograficzna teoria języka”, [w:] M. Flis, A.K. Paluch (red.), Antropologia
społeczna Bronisława Malinowskiego, Warszawa 1985.



nie były, a także – co chyba najważniejsze – umożliwiającego ujęcie historycznego
przejścia między nimi. Uchwycenie owego przejścia było dokonaniem fundamen-
talnym. Wydobywało antropologię z ograniczeń perspektywy czysto synchronicz-
nej, prowadzącej do zadeklarowania niewspółmierności „mentalności prymityw-
nej” i mentalności członków kultury zachodniej (jak u Lévy-Bruhla) czy też „myśli
nieoswojonej” i oswojonej (jak u Lévi-Straussa). Rzecz jasna, uznanie owej nie-
współmierności było pierwszym krokiem ku wydobyciu się z ograniczeń ewolucjo-
nistycznego etnocentryzmu, a w konsekwencji ku docenieniu swoistości myślenia
i działania uczestników kultur pierwotnych. A jednak obecne Lévy-Bruhla oraz Lé-
vi-Straussa zlekceważenie ujęcia diachronicznego miało pewne mankamenty. Nie
tylko nie pozwalało zrozumieć przemian kultury zachodniej, w ramach której pismo
stało się medium decydującym o jej kształcie, ale nie pozwalało też na pogłębioną
refleksję na temat różnicy dzielącej kultury pierwotne od tych, którym do pierwotno-
ści daleko – refleksję opartą na badaniu empirycznej genezy owej różnicy.

Przejdźmy do drugiego z ustaleń teorii piśmienności. Mówiło ono o zmianie
sposobu percypowania świata związanego z upowszechnianiem się danego me-
dium. Jako takie umożliwiało ono śmielsze rozpoznania antropologiczne – wy-
chodzące od analizy praktyk i instytucji w kierunku uchwycenia kulturowych prze-
mian ludzkiego doświadczenia. Ukazanie praktyk językowych w ich medialnym
usytuowaniu nie tylko pozwalało uchwycić różnorodne sposoby ludzkiego działa-
nia w świecie, w końcu zaś szersze procesy historyczno-kulturowe. Było narzę-
dziem dystansowania się względem własnego wyposażenia kulturowego; narzę-
dziem zatem dla poznania antropologicznego niezbywalnym. Problematyka
mediów pozwalała relatywizować samą refleksję nad językiem: odsłonić zarówno
jej usytuowanie medialne, jak i medialne nachylenie. Problematyka ta, choć była
Malinowskiemu obca, nie była nieobecna w jego refleksji. Jedną z najważniejszych
chyba intuicji teoretycznych związanych z „etnograficzną teorią języka” było prze-
konanie, że narzędzia analizy językoznawczej zostały wypracowane w oparciu
o materiały pisane, a jako takie są dla analizy pierwotnie oralnych praktyk języko-
wych nieadekwatne3. Więcej nawet: owe uwarunkowane głęboko upiśmiennioną
kulturą narzędzia analityczne zniekształcają całościowy obraz języka4.

Drugie z rozpoznań teorii piśmienności niosło ze sobą pewne zagrożenia, gdyż
na poziomie metodologicznym hipoteza dotycząca odmienności percypowania
świata przez uczestników kultur przedpiśmiennych i upiśmiennionych skutkowała
takimi kategoriami, jak „umysł oralny” czy też „umysł upiśmienniony”. Choć nie
wszyscy rzecznicy owej teorii kategoriami tymi explicite się posługiwali, to jednak
presupozycja, iż kultura pisma i kultura oralna tworzy radykalnie różne, jeśli nie
niewspółmierne sposoby percypowania rzeczywistości, była w ich rozpoznaniach
teoretycznych wyraźna. Tymczasem ustalenia dotyczące umysłu zmedializowa-
nego i, co więcej, ściśle przez dane medium warunkowanego, umysłu oralnego,
upiśmiennionego czy też scybernetyzowanego, wydają się, z racji sugerowanego
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determinizmu technologicznego, ryzykowne. Zaś wymienione kategorie z kolei
wydają się zbyt grube, utrudniające raczej niż ułatwiające rozpoznania czekające na
antropologa.

Trudno uznać intuicje teoretyczne zarówno Malinowskiego, jak i Wittgensteina
za cudowne antidotum na powyżej wskazane niebezpieczeństwa. Wydają się one
jednak użyteczne nie tyle jako nowe propozycje metodologiczne, ile jako wstępne
rozpoznania pozwalające korygować czy też wprowadzać na nowe pola proble-
mowe narzędzia już istniejące. To właśnie szkicowemu zakreśleniu możliwości
związanych z wykorzystaniem refleksji obu teoretyków poświęcony będzie ten
artykuł.

1

Jak wspomniałam, teoria piśmienności, zwłaszcza w ujęciu Onga, ostro prze-
ciwstawiała sobie oralne i piśmienne praktyki językowe. Te pierwsze rozumiane
były jako skontekstualizowane, osadzone w sytuacyjnym „tu i teraz” formy dzia-
łania. Drugie zaś – jako zdekontekstualizowane, zautonomizowane przekazy, uru-
chamiające myślenie krytyczne i obiektywizujące – przekazy nie tyle działające
w partykularnej, doraźnie danej kulturowo sytuacji, ile wydobywające się z niej,
odnoszące się do świata rozumianego jako wyzbyte partykularności universum.
Owo rozstrzygnięcie znalazło swój wyraz i kontynuację choćby w dokonanym
przez Jacka Goody’ego podziale na religie przedpiśmienne i religie księgi. Tymcza-
sem koncepcje zarówno Malinowskiego, jak Wittgensteina wiodły ostatecznie
w nieco innym kierunku. Rzecz jasna – była już o tym mowa – kwestia rozróżniania
oralności i piśmienności jest u nich explicite nieobecna. Nie to jednak jest tu najwa-
żniejsze. Istotne jest to, że ich intuicje służyć mogą zatarciu ostrej dychotomii mię-
dzy mówionym a pisanym. A przekroczenie owej dychotomii, czy też raczej jej
sproblematyzowanie, wydaje się działaniem metodologicznie cennym.

Zacznijmy od Malinowskiego, który pierwszy podjął refleksję metateoretyczną
dotyczącą procedury dokonywania przekładu. Uznał on, że dotychczasowe narzę-
dzia lingwistyczne, choć do pewnego stopnia pomocne, są względem analizowa-
nego przez niego materiału – trobriandzkich praktyk językowych – nieadekwatne.
Zaś dotychczasowe koncepcje znaczenia – fundamentalne dla problemu między-
kulturowego przekładu – są oparte na analizie piśmiennych praktyk językowych
i jako takie lekceważą fakt, że tubylcze wypowiedzi znaczą jedynie w sytuacyjnym
i kulturowym kontekście. Refleksja Malinowskiego, wyrastająca z rzetelnego przy-
swojenia sobie językoznawczego instrumentarium, orbitowała w kierunku wnio-
sków dość radykalnych. Wiodła bowiem do przeformułowania podstaw lingwi-
styki: nie tylko do powiązania jej z etnologią, a co za tym idzie, do ścisłego
związania zagadnienia języka z zagadnieniem kultury. Prowadziła przede wszyst-
kim do pozbawienia lingwistyki jej dyscyplinarnej autonomii; do zakwestionowa-
nia dotychczasowych narzędzi językoznawczych jako o tyle niewystarczających, że
nie konfrontowanych z refleksją nad człowiekiem w kulturze. Nic zatem dziwnego,
że zdaniem Malinowskiego posługiwanie się przez antropologa formalnymi kate-
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goriami takimi jak zdania i wyrazy – stworzonymi na podstawie i na potrzeby analizy
materiałów pisanych – jest zawodne. Choćby dlatego, że prowadzi do przeoczenia
faktu, iż znaczenie przynależy nie do pojedynczego słowa, lecz do wypowiedzi
osadzonej w skontektualizowanej kulturowo i sytuacyjnie ramie pozajęzykowej.

Proponowany przez Malinowskiego holizm semantyczny oraz akcentowanie
pragmatyki językowej jako prymarnej względem syntaktyczno-semantycznych po-
ziomów analizy był we współczesnej mu refleksji nad językiem novum dość spekta-
kularnym. Wszak zbliżone propozycje pojawiły się szerzej w filozofii języka dopie-
ro wraz z późną myślą Ludwiga Wittgensteina a zatem dopiero w latach 50. Zaś
w antropologii zorientowanej na zagadnienie językowej praktyki – określanej jako
linquistic anthropology – dopiero w latach 60. i 70. To właśnie w ramach tej świeżo
ukonstytuowanej dyscypliny nawiązano po raz kolejny do koncepcji języka Mali-
nowskiego, a tym samym przeciwstawiono się formalistycznemu paradygmatowi
cieszącej się wówczas ogromnym powodzenie teorii Noama Chomsky’ego. Teorii –
dodać warto – budowanej z dala od jakichkolwiek przesłanek antropologicznych.

Malinowski nie tylko zauważył silne skontekstualizowanie oralnych praktyk
językowych. Zauważył też, że prymarnie nie służą one przekazywaniu myśli. Służą
one działaniu5. Więcej nawet – uznanie, że język jest istotowo narzędziem myśli
i poznania, jest, według Malinowskiego, metodologicznym błędem wynikającym
z naszych opartych na analizie tekstów założeń. Tylko w ciszy gabinetu, z dala od
inspiracji empirycznej wnoszonej przez badania terenowe, można uznać, że pod-
stawową funkcją naszych praktyk językowych jest opisywanie świata. Oderwijmy
się zatem – apelował – od dyskursu naukowego, tej wysoce złożonej formy posługi-
wania się słowem. Przyjrzyjmy się praktykom językowym ludzi pierwotnych,
a przekonamy się, że uznanie referencjalnego języka nauki za model dla wszelkich
praktyk językowych jest po prostu błędem.

Do podobnego wniosku doszedł również Wittgenstein. Tylko przebywając
w sterylnym świecie logiki, karmiącej się jednostronną dietą – refleksją nad istotą
zdania logicznego – można, jego zdaniem, uznać, że odwzorowanie rzeczywistości
jest paradygmatycznym zadaniem języka. Rzeczywistość języka jest rzeczywisto-
ścią funkcjonalnie i strukturalnie różnorodnych gier językowych. Zatem model
języka jako z istoty swej sprawozdawczego, służącego prymarnie celom referencji,
jest modelem nie tylko redukcjonistycznym. Jest – jak każdy, zdaniem Wittgen-
steina, model stricte filozoficzny o nadmiernie uniwersalistycznych ambicjach –
modelem zwodniczym. Powróćmy zatem do kwestii najprostszych, chciałoby się
rzec, prymitywnych gier językowych. Wówczas nasz ogląd języka stanie się bardziej
złożony, gdyż budowany w oparciu – jak powie Wittgenstein – o „szkice plenero-
we” – opisy funkcjonowania rozmaitych praktyk językowych. Odrzućmy esencjali-
styczne założenia dotyczące strukturalnej i funkcjonalnej istoty języka. Przyjrzyjmy
się językowi w działaniu. Owej zastosowanej przez siebie strategii metodologicz-
nego oglądu, polegającej na heurystycznym przyjmowaniu wielu perspektyw pa-
trzenia na język, Wittgenstein nie zawaha się określić jako „podejścia etnologicz-
nego”6. A jest to wielce symptomatyczne, świadczy bowiem o tym, że Wittgenstein
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usiłuje przekroczyć granice swojej dyscypliny. Podobnie jak Malinowski, który –
chcąc zrewidować nie tylko językoznawcze, ale i filozoficzne koncepcje znaczenia –
nadaje swoim późniejszym rozpoznaniom zasięg pozaetnograficzny.

W pierwszym z tekstów dotyczących stricte problematyki języka, czyli w Proble-
mie znaczenia w językach pierwotnych, Malinowski stosuje swoją koncepcję znaczenia
jako zanurzonego w kulturowo uwarunkowanym kontekście konkretnego działa-
nia jedynie do społeczeństw pierwotnych i tylko do oralnych praktyk językowych.
Tym samym odróżnia użycie pierwotne słowa – charakterystyczne dla wypowiedzi
oralnej – oraz użycie referencjalne – charakterystyczne dla dyskursu naukowego
i filozoficznego, a zatem dla tych wypowiedzi pisanych, które dla Onga konstytuują
paradygmat pisma. Akcentowanie różnicy dzielącej użycie pragmatyczne od refe-
rencjalnego – obecne w teorii piśmienności – ulegnie w późniejszych tekstach
Malinowskiego, zwłaszcza w Etnograficznej teorii języka, zniwelowaniu. Różnica
między dyskursem naukowym a pragmatycznym użyciem słowa – uzna – jest raczej
różnicą stopnia; wszak dyskurs naukowy też ma charakter do pewnego stopnia
instrumentalny7. Opowiadanie – wzorcowa niemalże oralna praktyka językowa –
zrozumiałe jest tylko dzięki odniesieniu do kontekstu przeszłego doświadczenia.
Zaś jednym z typów opowiadania, złożonym z najogólniejszych terminów, jest ni
mniej, ni więcej tylko teoria naukowa, będąca „najbardziej ogólnym przedstawie-
niem typowej sytuacji, sformułowanym empirycznie w intencji przyszłej kon-
troli”8. Przyjęcie przez Malinowskiego założenia, że zarówno paradygmatyczna
praktyka piśmienna, jak teoria naukowa – reprezentująca, zdaniem Onga, przekaz
uniwersalny i autonomiczny, odseparowany od bezpośredniego, doraźnego kon-
tekstu sytuacji od kontekstu kultury – ma, podobnie jak praktyki oralne kultur
pierwotnych, charakter stricte pragmatyczny, wydaje się zaskakujące. Nie będzie
chyba przesadą stwierdzenie, że charakterystyczne zarówno dla Malinowskiego,
jak i Wittgensteina ukazanie wszelkich praktyk językowych jako funkcjonalnie
i strukturalnie różnorodnych sposobów działania antycypuje orientację performa-
tywną w antropologii określaną mianem kolejnego zwrotu. Antycypuje też –
dodam na marginesie – performatywną koncepcję wiedzy rozwijaną w neopragma-
tyzmie oraz socjologii wiedzy, koncepcję, w myśl której naukę uznaje się raczej za
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6 L. Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, tłum. M. Kawecka, W. Sady, W. Walentukiewicz,
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doświadczeń fizycznych”. Zob. B. Malinowski, Etnograficzna teoria języka, [w:] idem, Ogro-
dy koralowe i ich magia, tłum. B. Leś, Dzieła, t. 5, Warszawa 1987, s. 107.

8 B. Malinowski, Kultura i zachowanie się człowieka, tłum. S. Kapralski, [w:] idem, Dzieła, t. 8.
s. 195.



formę skontekstualizowanego kulturowo działania, nie zaś odnoszenia się do rze-
czywistości.

Malinowski – inaczej niż później Ong – uznaje, że tekst nie znaczy sam w sobie;
innymi słowy, że nie jest on nigdy w pełni semantycznie autonomiczny. Do podob-
nej myśli skłania się Wittgenstein, zauważając, że „same słowa nie powiedzą, jak
używa się słowa”9. Aby zrozumieć mechanizm rządzący językiem, należy badać go
w użyciu. A teksty pisane, organizując szereg kulturowo istotnych działań
i działania te warunkując, także „w użyciu” funkcjonują. Krótko mówiąc, nie tylko
zanurzone są w kulturowym kontekście, ale w kontekście tym dopiero znaczą10.
Tym samym ostra opozycja między pisanym a mówionym zostaje tu wyraźnie
osłabiona. Rzecz jasna, konsekwentne pójście za propozycją Malinowskiego wiąże
się z przekreśleniem teorii piśmienności. Aby ją ocalić, należałoby ponownie prze-
myśleć kategorie kontekstu, działania i praktyki. Konteksty oralnych i piśmiennych
praktyk językowych wydają się organizowane inaczej. Podobnie jest z działaniem:
Malinowski, mówiąc o działaniu, jakie wypowiedź w sposób konwencjonalny uru-
chamia, ma z reguły na myśli działanie o charakterze performatywnym: powo-
dujące uchwytne i bezpośrednio następujące po nim zmiany fizyczne i instytucjo-
nalne rzeczywistości kulturowej. Performatywność tekstu nie wydaje się zatem
tożsama z tak rozumianą performatywnością wypowiedzi. I jako taka wymaga dal-
szych rozpoznań.

2

Przejdźmy do drugiego z ustaleń teorii piśmienności, które – przypomnijmy –
mówi tyle, że każde medium, przeformułowując na nowo domenę praktyk języko-
wych i kulturowych instytucji zmienia sposób percypowania świata uczestników
danej kultury. Reguły organizowania świata przez uczestników kultury oralnej
i kultury pisma są radykalnie inne. Oczywiście, żadne medium nie zawłaszcza w
sposób totalny rzeczywistości kulturowej11. Pojawienie się pisma nie wyklucza
oralnych praktyk językowych, lecz nadaje oralności nowy wymiar. Kategorie „umy-
słu oralnego” i „umysłu upiśmiennionego” – ściśle danym medium warunkowa-
nego – są w pismach Onga w zasadzie nieobecne. Nie da się jednak ukryć, że
metodologia teoretyków piśmienności jest metodologią o założeniach mentali-
stycznych, a to znaczy, że na podstawie praktyk językowych budują oni obraz reguł,
którymi posługuje się umysł osoby wychowanej w danym środowisku medialnym.
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9 L. Wittgenstein, Kartki, tłum. S. Lisiecka, Warszawa 1999, par. 144, s. 40.
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Godlewskiego, a także w badaniach Pawła Rodaka nad dziennikami jako dokumentami
osobistymi. Zob. G. Godlewski, Konstelacja..., op. cit., s. 199–262; P. Rodak, Dziennik osobi-
sty: praktyka, materialność, tekst, „Przegląd Kulturoznawczy” 2006, nr 1, s. 71–85 lub idem,
Dziennik pisarza: praktyka, materialność, tekst, [w:] H. Gosk, A. Zieniewicz (red.), Narracje
po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra, Warszawa 2007, s. 374–394.

11 Zob. A. Mencwel, Wyobraźnia..., op. cit., s. 379–394.



Obraz ten służyć ma celom eksplanacyjnym. Nie tylko ma wyjaśniać sposoby funk-
cjonowania praktyk językowych, ma też służyć – mniej lub bardziej przybliżonej –
rekonstrukcji tego, jak uczestnik danej kultury ujmuje i przeżywa rzeczywistość.
Czyli, krótko mówiąc, służyć ma owemu spiritus movens antropologii: odtworzeniu
ludzkiego doświadczenia.

Idea mówiąca, że częściowa rekonstrukcja doświadczenia ludzkiego – choć pro-
blematyczna i nasuwająca szereg trudności o charakterze zarówno politycznym,
jak epistemologicznym – jest możliwa, wydaje się nadal dla antropologa niezby-
walna. Założenie, iż służyć ma temu modelowa rekonstrukcja „umysłu upiśmien-
nionego” lub „umysłu oralnego”, uważam jeśli nie za szkodliwe, to za mało
owocne. Kategorie te są bowiem zbyt grube, jak choćby zbyt gruba wydaje się
obecna u Onga intuicja, że umysł upiśmienniony w swej modelowej postaci, rekon-
struowanej przede wszystkim na podstawie praktyk związanych z dyskursem
naukowym i filozoficznym, jest umysłem krytycznym i analitycznym. Wszak wie-
lość praktyk językowych, różnorodnych medialnie i realizujących w różnym stop-
niu modele piśmienności i oralności, trudno podporządkować kategoriom mó-
wiącym o jednorodnym sposobie myślenia, stojącym za owymi praktykami.

Metodologia taka – zwłaszcza w świetle jego późniejszych pism – obca była
Malinowskiemu. Mentalistyczne wyjaśnienia fenomenu języka obce były też Witt-
gensteinowi, który wyjaśnianie zachowań językowych poprzez odwołanie do pro-
cesów umysłowych uczynił jednym z głównych przedmiotów swojego ataku. Obaj
teoretycy wydają się orbitować w stronę behawioryzmu. Nie da się ukryć, że u Ma-
linowskiego owa reorientacja przybrała w ostatnich pismach postać dość rady-
kalną. Wartość behawioryzmu – jego zdaniem – bierze się przede wszystkim
z faktu, że „jego metody są takie same, jeśli idzie o ograniczenia i korzyści, jak
w antropologicznych badaniach terenowych. Jeśli zajmiemy się ludźmi w odmien-
nej kulturze, zawsze istnieje niebezpieczeństwo stosowania skrótu empatii, co
zwykle polega na zgadywaniu, co druga osoba mogła myśleć i czuć. Podstawowa
zasada obowiązująca zarówno badacza terenowego, jak i behawiorystę mówi, że
myśli, uczucia i akty woli nigdy nie prowadzą do tajnej, ukrytej egzystencji w nie-
możliwej do zbadania głębi umysłu – czy to w świadomości, czy w podświadomo-
ści”12. Innymi słowy, przedmiotem badania antropologa jest intersubiektywna
domena kultury dana i konstruowana w ramach ludzkich działań. Ani Malinowski,
ani Wittgenstein nie chcą przeczyć istnieniu stanów mentalnych, prywatnej sfery
uczuć, myśli i wyobrażeń. Obaj uznają jednak, że nie są one ani adekwatnym
narzędziem wyjaśniania, ani – w przypadku Malinowskiego – przedmiotem bada-
nia antropologicznego. Behawioryzm obu teoretyków ma więc charakter umiarko-
wany, bo jedynie metodologiczny. Przedmiotem badania, zdaniem autora Argonau-
tów, może być tylko to, co wyrażone w dostępnym antropologowi, kulturowo
danym i organizowanym działaniu.

Oczywiście, trudno przyjąć en masse behawioryzm metodologiczny Malinow-
skiego. Szereg jego rozpoznań razi dość niefortunnym redukcjonizmem, jak choć-
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by przekonanie, że działanie językowe jest – podobnie jak działanie fizyczne –
oparte na przyczynowości opisywalnej w kategoriach bodźca i reakcji. Podobnie
pojawiające się niekiedy w jego późniejszych tekstach stwierdzenie, że znaczenie
jest po prostu skutkiem, jakie dana wypowiedź powoduje w rzeczywistości kultu-
rowej. Kłopot w tym, że wypowiedzi o różnym znaczeniu mogą powodować te
same skutki. A zachowanie językowe trudno opisać poprzez czysto przyczynowe
warunkowanie. Wiedział to Wittgenstein, który doszedł do wniosku, że aby opisać
proces rozumienia danej wypowiedzi, nie wystarczy odwołać się do kategorii
bodźca i reakcji. Trzeba uwzględnić normatywność rządzącą grami językowymi,
a zatem uruchomić pojęcie reguł gramatycznych, funkcjonujących w danej wspól-
nocie językowej i nierozerwalnie związanych z jej sposobami życia. Reguł, które
organizują i stabilizują nasze praktyki językowe.

Warto zauważyć, że za behawiorystyczną orientacją zarówno Malinowskiego,
jak Wittgensteina nie stoi jedynie chęć sprostania wyśrubowanym standardom
empirystycznym. Obaj uznają, że obrana przez nich metoda pozwoli spojrzeć na
język z innej i bardziej owocnej perspektywy. Dopóki – jak powie Malinowski –
uznajemy, że język służy „wyrażeniu myśli za pomocą dźwięków mowy” albo prze-
kazywaniu „uczuć i pragnień za pomocą systemu dowolnie wytworzonych sym-
boli”, albo też, że jest działalnością jednej jednostki polegającą na tym, by „stać się
zrozumiałą dla innej” – dopóty „nigdy nie dojdziemy do badania kontekstu ani do
badania działań związanych z wypowiedzią, co jest rzeczą zasadniczą, jeżeli [...]
analiza ma być poprawna”13. Tym samym autor Ogrodów koralowych i ich magii zbliża
się do propozycji Wittgensteina zrywającego z ideą, jakoby język funkcjonował
zawsze w jeden sposób i służył temu samemu celowi – przekazywaniu myśli, nieza-
leżnie, czy będą to myśli o domach, bólach, dobru, złu czy o czymkolwiek innym14.
Praktyki językowe nie są epifenomenami procesów mentalnych. Przeciwnie, są
czymś źródłowo pierwotnym.

Pozostaje zadać pytanie najważniejsze: jakie ma to znaczenie dla teorii piśmien-
ności, a w dalszej perspektywie być może dla antropologicznej teorii mediów?
Otóż w odniesieniu do teorii piśmienności można by rzec: nie „umysł upiśmien-
niony” czy „oralny” jest przedmiotem badań antropologicznych. Przedmiotem tym
mogą być jedynie intersubiektywnie dane praktyki językowe traktowane nie tyle
jako epifenomeny życia mentalnego, ile jako podstawowe datum antropologicznego
wglądu. Umysł zmedializowany nie może być też narzędziem naukowej eksplika-
cji, choćby dlatego, że posługiwanie się tą kategorią prowadzić może do błędnego
koła: na podstawie praktyk językowych badacz rekonstruuje kryjący się za nimi
sposób myślenia, a następnie ów sposób myślenia – rozumiany jako model umysłu
– wykorzystuje do wyjaśniania usytuowanych w danym medium praktyk języko-
wych.

Kategoria „umysłu zmedializowanego” może ponadto prowadzić do pewnej
wersji determinizmu technologicznego zakładającego, że dane medium warunkuje
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w sposób bezwzględny zarówno rzeczywistość kulturową, jak i – przede wszystkim
– doświadczenie jej uczestników. Determinizm ów, będący obecnie przedmiotem
krytyki wielu teoretyków mediów, a sugerujący automatyzm nabytych w określo-
nym środowisku medialnym odruchów percepcyjnych i konceptualizacyjnych, nie
jest, moim zdaniem, bezpiecznym postulatem metodologicznym. Prowadzi bo-
wiem nierzadko do nadmiernych uproszczeń, a tym samym nie pozwala wyostrzyć
właściwie wrażliwości empirycznej. Co najważniejsze jednak, odwraca on uwagę
badacza od jego rzeczywistego przedmiotu badania: człowieka w jego wymiarze
kulturowym. A przecież to nie medium organizuje rzeczywistość kulturową. Orga-
nizuje ją człowiek poprzez szereg medialnie zapośredniczonych, ale także różnico-
wanych przez niego funkcjonalnie działań. Można zatem powiedzieć, że różne
media poprzez praktyki językowe – w rozmaity sposób realizujące modele oralno-
ści i piśmienności naszkicowane przez Onga – pozwalają rozwijać szereg kompe-
tencji czy też dyspozycji związanych z różnorodnym ich używaniem.

Kompetencje te nie są przedmiotem bezwzględnego, a zatem deterministycz-
nego warunkowania. Nie można więc opisywać ich za pomocą statycznej kategorii
„umysłu zmedializowanego”, czyli kategorii sugerującej, iż nasz zapośredniczony
medialnie sposób percypowania rzeczywistości oparty jest na jednorodnych i – co
gorsza – automatycznie przez nas stosowanych algorytmach kulturowego działania
i doświadczania. Można przyjąć rozwiązanie inne, bliższe teoretycznym intuicjom
zarówno Malinowskiego, jak i Wittgensteina. Można mianowicie uznać, że szereg
owych zróżnicowanych i złożonych kompetencji należy charakteryzować nie tyle
poprzez statycznie typologizowane mentalne algorytmy, ile przez dynamicznie
ujmowane praktyki językowe i sposoby życia, do których praktyki te przynależą.
Rozwiązanie to pozwala ujrzeć człowieka jako istotę w mniej lub bardziej twórczy
sposób działającą w danym środowisku medialnym, środowisku, które obecnie
nigdy nie podlega jednemu medium. Środowisku medialnie hybrydycznemu, które
z tego względu nie daje się w sposób jednorodny stypologizować, zwłaszcza
poprzez kategorie „umysłu zmedializowanego”, percypującego rzeczywistość kul-
turową w sposób mniej lub bardziej modelowo jednorodny.
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Mariusz Wieczerzyński

Media w badaniach transnarodowych

Dla uczonego badającego kwestię mediów przez pryzmat badań transnarodo-
wych naturalną drogą postępowania jest nakreślenie i krótka charakterystyka
szczególnego rodzaju pola badawczego. Chciałbym przestrzec przed tym, co może
sugerować tytuł niniejszego tekstu – nie chodzi tu o traktowanie badań transnaro-
dowych jako szczególnie wyodrębnionego obszaru działalności naukowej w ra-
mach jednej z dziedzin wiedzy. Sztywne ramy dyscyplinarne nie przystają do
wielogłosowości współczesnego świata, że posłużę się tu określeniem Jamesa Clif-
forda. Mówię o badaniach transnarodowych, ponieważ chcę podkreślić pewną
wspólną różnym nurtom badawczym tendencję, w ramach której analizuje się glo-
balne procesy kulturowe uwikłane w szereg zależności ekonomicznych i politycz-
nych, stosując dużo szerszą perspektywę – a raczej dużo bardziej złożoną – od tej,
w ramach której poruszała się tradycyjna etnografia. Istotne jest dla mnie zognis-
kowanie w pojęciu transnarodowości złożonego charakteru zjawisk zachodzących
w świecie wzajemnych powiązań. Zgodnie z ujęciem transnarodowym ich skala nie
sprowadza się jedynie do wymiaru globalnego, ponadnarodowego czy wręcz, jak to
czasami bywa, transcendentnego, gdyż tym, co wymaga podkreślenia, okazuje się
lokalny i regionalny poziom oraz wpływ oddziaływania globalnych procesów na
lokalne społeczności. Krótko mówiąc, chodzi tu o analizowanie lokalności w kon-
tekście globalnym. To, co lokalne, i to, co globalne, stanowi dwie strony wymiaru
transnarodowego, co może wiązać się z funkcjonowaniem w tej skali różnych
wspólnot czy procesów powiązanych wzajemnie siecią połączeń komunikacyjnych,
a w przypadku wspólnot – również wyobrażeniem o swojej tożsamości. Szczegól-
nego podkreślenia wymaga tu zjawisko deterytorializacji osób, idei, obrazów ofe-
rowanych w środkach masowego przekazu.

W problematyce mediów poruszanej w ramach nauk społecznych i kulturo-
wych zauważyć można dwa różne, niekoniecznie opozycyjne podejścia do kwestii
globalizacji. Jedno z nich reprezentowane jest przez przedstawicieli szeroko rozu-
mianego nurtu antropologii globalnej stosujących właśnie podejście transnaro-
dowe, a drugie reprezentują rozmaite teorie o charakterze homogenizującym,
uznające dominującą rolę zjawisk określanych mianem westernizacji, mcdonaldy-
zacji czy amerykanizacji. Ujęcie transnarodowe wystrzega się pokusy – szczególnie
silnej w przypadku globalizacji mediów – prowadzenia narracji ujednolicającej,
związanej z przekonaniem o hegemonicznej dominacji zachodniego modelu kul-



tury narzucanego przez kraje centrum reszcie świata. Pozwala łączyć obie te per-
spektywy, co jest doskonale widoczne właśnie w podejściu do problematyki me-
diów, która była dotąd zaniedbywana przez antropologów1.

Z badaniami transnarodowymi wiąże się pojęcie globalnej ekumeny, które
wyznacza obszar działalności badawczej. Ekumena jest terminem pochodzącym od
starożytnych Greków [gr. oikoumene], dla których oznaczała cały zamieszkiwany
świat. Wprowadzenie tego terminu do antropologii, jak wskazuje Ulf Hannerz2,
wiąże się z nazwiskami Alfreda Kroebera i Roberta Redfielda, którzy w połowie XX
wieku byli zaangażowani w kształtowanie swego rodzaju makroantropologii. Han-
nerz3 powołuje się na określenie ekumeny, które zaproponował Igor Kopytoff,
przyjmując za nim, że jest to region trwałej interakcji i wymiany kulturowej. Wspo-
mina również o wypowiedzi Kroebera, który twierdził, że ostateczną, naturalną
komórką dla etnologów powinna być „kultura całej ludzkości w każdym czasie
i każdym miejscu”4. Wyznaczenie tego rodzaju obszaru badawczego wiąże się
z uwzględnieniem rozwoju technik transportu i komunikacji, który sprawił, że
odległe do tej pory regiony zostały połączone w jeden globalny system. Nie jest to
oczywiście nowa jakość w dziejach świata, o czym doskonale wiedzą przedstawi-
ciele szkoły systemowej tacy, jak Kajsa Ekholm-Friedman i Jonathan Friedman,
którzy twierdzą, że globalizację należy pojmować jako coś, co zachodzi w ramach
systemu globalnego istniejącego co najmniej tak długo, jak cywilizacje handlowe,
a w sensie strukturalnym – towarzyszącego od zawsze wszystkim formom organi-
zacji społecznej5. Jednak Hannerz czy Arjun Appadurai podkreślają zasadniczą
zmianę, która dokonała się w ostatnich dekadach, warunkowaną przez zjawisko
masowych migracji i rozwój środków masowego przekazu na niespotykaną dotąd
skalę. O ile możemy mówić o powiązaniach globalnych w różnych kontekstach cza-
sowych, dłuższych bądź krótszych, to w tym kontekście istotne jest jedynie pod-
kreślenie pojawienia się nowego paradygmatu w antropologii i pokrewnych per-
spektywach badawczych. W latach 70. XX wieku6 wyłaniają się studia kulturowe
i studia postkolonialne, które mają być odpowiedzią na konieczność przeformu-
łowania narracji etnograficznej dotyczącej wzajemnych powiązań przekraczających
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uni.wroc.pl/~turowski/friedman-global.htm (03.04.2008). Dalej autorzy piszą: „Nasz
świat nie jest wcale aż tak wyjątkowy nawet pod względem migracji i świadomości glo-
balnej. W sensie procentowym na przełomie XIX i XX wieku doszło do przemieszczenia
znacznie większej ilości ludzi, a świadomość kosmopolityczna – wielokulturowa – wy-
stępowała na Zachodzie znacznie wcześniej, na przykład w okresie masowego napływu
ludności do Stanów Zjednoczonych, która doprowadziła do pojawienia się rozważań na
temat pluralizmu kulturowego i transnarodowości […]”.



granice homogenicznych jednostek kulturowych w rodzaju narodów i lokalnych
społeczności.

Przyjęcie perspektywy powiązań transnarodowych w obrębie globalnej eku-
meny wiąże się dla badacza z określonymi wyzwaniami i problemami, których
trudno oczekiwać od nadmiernie wykorzystywanego pojęcia globalizacji, co może
prowokować tendencję do tłumaczenia za jego pomocą zbyt wielu zjawisk, o wy-
miarze wprost przeciwnym do skali globalnej. Ujęcie transnarodowe wskazuje na
znaczenie miejsca, lokalności i różnicy w prowadzeniu narracji o kulturze uwik-
łanej w cały szereg zależności. Badania w tej perspektywie pozwalają traktować to,
co lokalne, nie jako element podrzędny w stosunku do nadrzędnego oddziaływania
procesów globalnych, lecz umożliwione zostaje tu badanie lokalności w szerokim
kontekście rozmaitych wpływów i powiązań, które podlegają indygenizacji, czyli
ulokalnieniu, będąc za każdym razem transformowane przez pryzmat konkretnych
uwarunkowań kulturowych, co pokazuje, że treści homogenizujące mogą często
budzić kulturowy opór i prowokować kontestację.

W celu uzupełnienia charakterystyki pola badawczego chciałbym teraz krótko
zdefiniować przedmiot mojego wywodu oraz zwrócić uwagę na sposób, w jaki będę
używał tu pojęcia kultury, co będzie się wiązać ze sposobami kształtowania zna-
czeń – oraz ich indygenizacji – zapośredniczonych przez media. Do tych ostatnich
Hannerz zalicza „wszystkie techniki komunikacyjne, które pozwalają ludziom na
przekazywanie sobie wiadomości bez konieczności bezpośredniego kontaktu”7.
Natomiast Michael Herzfeld definiuje media masowe jako „media komunikacyjne,
które są – lub też mogą być – rozpowszechniane na szeroką skalę, praktycznie
w identycznej formie […]”8, zaliczając do nich nie tylko formy, które najczęściej ma
się na myśli, mówiąc o mediach, czyli film, wideo, telewizję, radio czy drukowaną
prasę, ale także odbitki litograficzne, billboardy reklamowe oraz Internet. Badanie
mediów popularnych, do którego namawia Herzfeld, pozwala dostrzec sposób,
w jaki globalne treści ulegają załamaniu przez pryzmat doświadczenia lokalnych
aktorów społecznych. Mamy tutaj przestrzeń etnograficzną, na którą składają się
„lokalne formy percepcji i praktyki” oraz „produkowane na masową skalę formy
przedstawiania”. W ten sposób uwaga zostaje skierowana na sferę reakcji publicz-
ności, czyli na analizę procesu społecznego i konsumpcję kultury, a także niuanse
produkcji masowej, co wiąże się ze skupieniem antropologicznej uwagi na publicz-
ności i producentach, o czym pisze Sara Dickey9. Wyróżniła ona kategorię „uczest-
ników mediów” (media participants), na którą składają się „producent” („twórca”)
oraz „konsument” („odbiorca”), przy czym są to pojęcia dosyć szerokie – na „pro-
dukcję” składa się każdy element procesu twórczego, od bezpośredniego aktu two-
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9 Za: ibidem, op. cit., s. 411.



rzenia po sponsoring, zaś „konsumpcja” obejmuje na przykład przyswajanie, uży-
wanie i zakup, przy czym należy dodać, że obie te kategorie niekoniecznie muszą
być odrębne, ponieważ „producenci prawie zawsze są jednocześnie konsumentami
tworzonych przez siebie (i innych) mediów, konsumenci natomiast odgrywają
istotną rolę w kształtowaniu produktu końcowego […]”10.

Co do kultury, przyjmuję tutaj charakterystyki zaproponowane przez Appadu-
raia i Hannerza, które moim zdaniem mogą się wzajemnie uzupełniać. Obie te kon-
cepcje bliskie są perspektywie studiów kulturowych, stąd odwołam się również do
propozycji Chrisa Barkera. Appadurai podkreśla rolę różnicy w badaniach nad kul-
turą w skali globalnej, kładąc nacisk na przymiotnikową formę tego określenia,
gdyż, jak mówi, „rzeczownikowa forma implikuje pojmowanie kultury jako pew-
nego rodzaju obiektu, rzeczy czy substancji o fizycznym bądź metafizycznym cha-
rakterze”11, a to z kolei jest prostą drogą do dyskursu rasowego i biologizmu. Nato-
miast „przymiotnik «kulturowy» przenosi nas w bardziej pouczającą dziedzinę
różnic, kontrastów i porównań”12. Położenie nacisku na ideę różnicy wiąże się z ta-
kim rozumieniem pojęcia kultury, które zakłada jego heurystyczną przydatność
jako narzędzia, za którego pomocą można analizować podobieństwa i różnice.
Szczególny nacisk zostaje położony na kulturowy aspekt zjawisk uosabiający
i umiejscawiający różnicę. Istotnym założeniem jest tutaj postrzeganie jako kultu-
rowych tylko tych różnic, które służą mobilizacji tożsamości grupowych. Appadu-
rai stawia tezę, że „kultura stanowi rozpowszechniony aspekt ludzkiego dyskursu,
wykorzystujący różnicę do wytwarzania różnorodnych koncepcji tożsamości gru-
powej”13. Tożsamość zostaje wytworzona przez różnicę zawierającą się wśród
innych różnic. Stąd możemy mówić o „kulturze 1” jako o „wirtualnym luźnym
archiwum różnic” oraz o „kulturze 2” stanowiącej podzbiór tych różnic. Presja róż-
nic zawartych w obrębie „kultury 1” wpływa na wytwarzanie tożsamości grupowej
na obszarze „kultury 2”, konstytuującej ową tożsamość14. Hannerz natomiast
twierdzi, że „kultura to znaczenia i formy znaczące, które kształtujemy i nabywamy
w życiu społecznym”15, co można porównać z definicją proponowaną przez Barke-
ra: „Najlepiej postrzegać ją [kulturę] jako ruchomy element znaczący, który po-
zwala mówić o ludzkiej aktywności na różne sposoby. […] Kulturę można też rozu-
mieć jako nakładające się na siebie mapy krzyżujących się znaczeń dyskursywnych,
tworzące w przestrzeni społecznej obszary tymczasowej spójności oraz wspólnego,
choć bezustannie kwestionowanego znaczenia”16. Istotne jest tu zwrócenie uwagi
na rolę znaków, w szczególności języka, w kształtowaniu znaczeń. Język w tym uję-
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10 Ibidem.
11 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kra-

ków 2005, s. 23.
12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 25.
14 Ibidem, s. 26.
15 U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 21.
16 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, s. 516.



ciu nie jest neutralnym narzędziem opisu pozajęzykowego świata, lecz medium
ustanawiającym i nadającym znaczenia obiektom materialnym i praktykom spo-
łecznym w wyniku tzw. praktyk znaczących17.

Do tej pory naszkicowałem ramy, w których chcę umieścić dyskutowane zagad-
nienie, odniosłem się do transnarodowych przepływów w obszarze globalnej eku-
meny, sygnalizując istotną rolę, jaką odgrywa w badaniach mediów skupienie
uwagi na ich konsumentach i producentach. Chciałbym teraz te kwestie rozwinąć,
uzupełniając mój wywód o niezbędną w tym kontekście rolę wyobraźni i zagadnie-
nie tożsamości. Wspomniałem już o roli języka w kształtowaniu kultury i tożsamo-
ści, co w oczywisty dla mnie sposób prowadzi do przełomowej pracy Benedicta
Andersona Wspólnoty wyobrażone, w której pokazuje on wpływ medium, którym jest
język, na kształtowanie nowożytnych narodów, określanych przez niego mianem
„wspólnot wyobrażonych”. Zdaniem Hannerza autor ten wskazuje na „zależności
między techniką, organizacją społeczną a poszczególnymi formami znaczącymi”18.
Wydawnictwa wedle Andersona to jedna z najwcześniejszych form kapitalistycz-
nych przedsiębiorstw, natomiast książka „była w pewnym sensie pierwszym nowo-
żytnym towarem przemysłowym produkowanym w skali masowej”19. Tym, co wy-
daje się w jego wywodzie najistotniejsze, jest wskazanie na ścisłe związki między
rynkiem, czyli kapitalizmem, a techniką przekazu, jaką jest druk. Pozwoliły one
upowszechnić książki i gazety pisane najpierw po łacinie, a później, kiedy rynek się
nasycił, w językach narodowych. Masowa alfabetyzacja przekształciła język z cze-
goś, co jest słyszane, w coś widzianego20, a za sprawą procesu nazywanego przez
Andersona „kapitalistycznym drukarstwem” została przekroczona lokalna per-
spektywa, umożliwiając tym samym wyobrażanie sobie przez członków małych,
lokalnych społeczności swojego miejsca w ramach dużo większej całości, narodu21.
Naród jest wyobrażony jako organizm społeczny trwający w jednorodnym, pustym
czasie kalendarzowym, który jest postrzegany jako trwała wspólnota przesuwająca
się w historii22, co jest analogiczne do wyobrażonego powiązania informacji poda-
wanych w jednym wydaniu gazety. Tematycznie nie mają one ze sobą nic wspól-
nego, a jednak zostają zestawione za sprawą koincydencji czasowej – data, która
widnieje na pierwszej stronie gazety, sytuuje te nie powiązane notatki w jednorod-
nym czasie kalendarzowym23.
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17 Ibidem, s. 8.
18 U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 36.
19 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonali-

zmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków, Warszawa 1997, s. 44 i 48.
20 U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 36.
21 „Naród” jest „wspólnota wyobrażoną”, gdyż „członkowie nawet najmniej licznego naro-

du nigdy nie znają większości swoich rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie
wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle obraz wspólnoty”. B. Anderson, Wspólnoty…, op.
cit., s. 19.

22 Ibidem, s. 37.
23 Ibidem, s. 43–44.



O ile trudno dziś przyjąć istnienie homogenicznych wspólnot narodowych
o wyraźnie określonych granicach kulturowych24, to jednak z punktu widzenia pod-
jętego tu tematu propozycja Andersona jest niezwykle ciekawa ze względu na pod-
kreślenie roli wyobraźni w kształtowaniu tożsamości zapośredniczonych przez
media oraz związków mediów z rynkiem. Warte podkreślenia jest również to, na co
uwagę zwraca Herzfeld, uwypuklając rolę potencjału mobilizacyjnego, jaki tkwi
w mediach publicznych, co wiąże się z tworzeniem w ich obrębie „pewnego wspól-
nego, publicznego języka, który można powielać w nieskończoność i rozpowszech-
niać potencjalnie w jak najrozleglejszych przestrzeniach”25. Jak za chwilę się okaże,
dotyczy to nie tylko języka, lecz także różnego rodzaju obrazów i narracji przekazy-
wanych w mediach. Przyjrzyjmy się wobec tego, co proponuje Appadurai i jaki uży-
tek robi z koncepcji Andersona.

Kluczowymi, wzajemnie powiązanymi punktami w jego „teorii przepływu roz-
łącznego”26, czyli teorii dysjunkcji, są media elektroniczne oraz masowe migracje.
Z tej pozycji Appadurai bada ich łączny wpływ na pracę wyobraźni, stanowiącą
według niego konstytutywną cechę nowoczesnej podmiotowości. Media elektro-
niczne wytyczają szeroki obszar, w ramach którego ważność swą zachowuje me-
dium drukowane oraz inne formy mediacji oralnej, „oferując nowe zasoby i nowe
dziedziny służące konstruowaniu wyobrażonych tożsamości i wyobrażonych świa-
tów”27. Światy wyobrażone są dla Appaduraia „wielorakimi światami ukonstytu-
owanymi przez zlokalizowaną historycznie wyobraźnię osób i grup rozrzuconych
po całym globie”28. Koncepcja wspólnot wyobrażonych zostaje w ten sposób
rozciągnięta do skali transnarodowej, choć nie sądzę, aby należało to rozumieć
tylko jako zwiększenie skali zjawiska, gdyż tym, co tu istotne, jest przekroczenie
myślenia o homogenicznych, zamkniętych wspólnotach lokalnych oraz tożsamo-
ściach ujętych w granicach jednostki organizacji politycznej, sprawującej nadzór
nad określoną populacją zamieszkującą określone terytorium29. Związek „starej
jakości” świata, jaką są masowe migracje z gwałtownym wzrostem przepływów
obrazów i scenariuszy, sprawia, że siły te komplementarnie kształtują wyobraźnię
współczesnych podmiotowości i społeczeństw, zarówno emigrantów, jak i tych,
którzy pozostali w krajach pochodzenia. Członkowie diaspor tworzą „zdeterytoria-
lizowane publiczności” zachowujące za pomocą mediów wzajemną łączność
i ciągłość wyobraźni o swojej tożsamości, zmodyfikowanej jednak o doświadczenia
nowych miejsc30. Proces deterytorializacji „kreuje nowe rynki dla producentów
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24 „Obraz kulturowej mozaiki, w której każda kultura miałaby stanowić jednostkę teryto-
rialną o wyraźnie zarysowanych, ostrych, trwałych krawędziach, nigdy tak naprawdę nie
korespondował z rzeczywistością”. Za: U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 33. Por. M.
Herzfeld, Antropologia…, op. cit., s. 425.

25 Ibidem, s. 405.
26 Określenie za: Ch. Barker, Studia…, op. cit., s. 193.
27 A. Appadurai, Nowoczesność…, op. cit., s. 10.
28 Ibidem, s. 52.
29 Por. U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 35.



i dystrybutorów filmowych, impresariów i agencji turystycznych żerujących na
charakterystycznej dla wykorzenionych terytorialnie populacji potrzebie kontaktu
z krajem ojczystym”31. Migrujące społeczności niosą z sobą swoje wyobrażenia,
które po osiedleniu w nowym miejscu zamieszkania mogą wchodzić w interakcję
z wyobrażeniami miejscowej ludności oraz przedstawicieli innych diaspor32,
a wszystkie razem mogą być konfrontowane z zasobem wyobrażeń oferowanych
przez media, w wyniku czego powstają „niestabilne nowoczesne formy podmioto-
wości”. Zarówno odbiorcy mediów, jak i obrazy przez te media oferowane znajdują
się w procesie równoczesnej cyrkulacji, a przekaz elektroniczny w połączeniu z mi-
gracjami tworzy siłę pobudzającą pracę wyobraźni.

W rozwiniętej wersji teoria Appaduraia wiąże się z wyodrębnieniem pięciu
wymiarów globalnej cyrkulacji treści kulturowych, które autor określa jako: (a)
etnoobrazy, (b) mediaobrazy, (c) technoobrazy, (d) finansoobrazy, (e) ideoobra-
zy33. Interesujące mnie tu mediaobrazy „mają wiele złożonych odmian w zależności
od ich formy (dokument lub rozrywka), oprzyrządowania (elektroniczne bądź pre-
elektroniczne), publiczności (lokalna, krajowa, transnarodowa) i interesów tych,
którzy je posiadają i kontrolują”34 i tworzą wraz z ideoobrazami ściśle powiązane
konfiguracje. Dodanie przyrostka „-obraz” jest zabiegiem, który ma na celu pod-
kreślenie płynnego i nieregularnego charakteru zjawisk, które za pomocą tych ter-
minów próbuje się opisać. Wskazuje to również na fakt, że nie mamy tu do czynie-
nia z obiektywnie danymi relacjami, lecz z konstruktami modyfikowanymi przez
historycznie, lingwistycznie i politycznie usytuowanych aktorów działających
w skali globalnej (np. korporacje transnarodowe), regionalnej (np. państwa naro-
dowe) czy też lokalnych społeczności oraz ustrukturowanych transnarodowo dia-
spor. Pokazuje to, że obrazy oferowane przez media niekoniecznie mogą podążać
tymi samymi drogami co ludzie, pieniądze czy technologia. Prostym przykładem
mogą być transnarodowe korporacje medialne, których ośrodki zarządzania znaj-
dują się w metropolitalnych centrach, podczas gdy obrazy, które generują, mogą
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30 „Widzimy spotkania mobilnych obrazów za zdeterytorializowanymi widzami, jak w
przypadku tureckich gastarbeiterów w Niemczech oglądających tureckie filmy w swoich
niemieckich mieszkaniach, Koreańczyków w Filadelfii śledzących w 1988 roku olimpia-
dę w Seulu za pośrednictwem koreańskich łącz satelitarnych czy pakistańskich taksów-
karzy w Chicago słuchających z kaset magnetofonowych kazań nagranych w meczetach
Pakistanu czy Iranu”. Za: A. Appadurai, Nowoczesność…, op. cit., s. 11.

31 Ibidem, s. 77.
32 Mogą, lecz nie muszą. Namawiam do ostrożności w formułowaniu tez o integracji kultu-

rowej, gdyż należy wziąć pod uwagę, że społeczności imigrantów zamieszkują zazwyczaj
określone terytoria dzielnic miejskich. Nie oznacza to, że nie wchodzą w interakcje z in-
nymi mieszkańcami, co trudno sobie wyobrazić, jednak tego rodzaju granice w obrębie
obszaru miasta sprzyjają pielęgnowaniu namiastki swojej wyobrażonej tożsamości naro-
dowej.

33 W polskim tłumaczeniu książki Barkera są to „pejzaże”, od angielskiego scapes. Zob. Ch.
Barker, Studia…, op. cit., s. 193.

34 A. Appadurai, Nowoczesność…, op. cit., s. 55.



docierać do ubogich odbiorców zamieszkujących peryferyjne kraje globalnej eku-
meny bądź też peryferie w krajach centrum, wpływając na ich wyobraźnię o dostat-
nim życiu wielkich miast i pobudzając często w ten sposób do działania i migracji.
Rola, jaka przypada mediaobrazom w procesie kształtowania wyobraźni, wiąże się
z przekazywanym za ich pomocą repertuarem postaci, intryg, form tekstowych,
narracji, repertuarem, w którym przenikają się towary, informacje i polityka.
Składniki te służą odbierającym je ludziom do komponowania tego, co Appadurai
nazywa „wyobraźniowymi skryptami biograficznymi” dotyczącymi zarówno włas-
nej osoby, jak i ludzi żyjących w innych miejscach. Skrypty te umożliwiają ukonsty-
tuowanie narracji o Innym oraz stanowią czynnik odpowiedzialny za chęć realizacji
marzeń i zmiany własnego życia, co wiąże się z potencjałem pobudzającym do
działania, który tkwi w wyobraźni. Złożony charakter strumieni obrazów, różno-
rodność form i treści – wszystko to sprawia, że media postrzegane są przez publicz-
ność na całym świecie jako skomplikowany i wzajemnie powiązany konglomerat
druku, celuloidu, elektronicznych ekranów i billboardów.

Tym, co istotne i kontrowersyjne zarazem w teorii dysjunkcji, jest podkreślenie
rozłącznego przepływu i rozchodzenia się dróg, którymi podążają ludzie, pie-
niądze, technologia, idee i obrazy. Z jednej strony istnieją przykłady – takie jak nie-
spójność między retoryką narodową prezentowaną w wielu krajach Bliskiego
Wschodu i Azji a obrazami stylów życia prezentowanymi w telewizji i kinie, które
ją podważają – z drugiej zaś istnieją poważne przesłanki, które pozwalałyby trakto-
wać media jako przykład miejsca spotkania się Ekonomii, Kultury i Polityki, co
musi wpływać na kształt przekazywanych obrazów oraz sposób ich oddziaływania
na publiczność. Ten punkt widzenia pozwala uchwycić mechanizmy zarządzania
znaczeniami przez koncerny medialne, biorąc przy tym pod uwagę wpływ tych tre-
ści na lokalnych odbiorców. W przyjętym tu przeze mnie rozumieniu media sta-
nowiłyby miejsce, w którym przenikają się wpływy ekonomiczne i polityczne,
oddziałując na organizację znaczenia, które w procesie indygenizacji byłoby trans-
formowane przez pryzmat lokalnie i historycznie zakorzenionych uwarunkowań
kulturowych, co może prowadzić do rozejścia się zamierzeń ich twórców i sposobu
przyswojenia przez odbiorców. Jak sugeruje Hannerz35, w celu zrozumienia kultury,
w której obecnie żyjemy, należy się przyjrzeć zarządzaniu znaczeniem przez akto-
rów korporacyjnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem państwa
i rynku. Niezależnie jednak od kontrowersji wokół teorii dysjunkcji podkreślenia
wymaga postrzeganie mediów w kontekście strumieni obrazów, które oferują
odbiorcom na całym świecie, oraz ich fundamentalnego znaczenia dla konstytu-
owania światów wyobrażonych.

Kwestia komodyfikacji stanowi tu poważne wyzwanie badawcze, ponieważ, jak
twierdzi Herzfeld36, utowarowienie i media są siłami powiązanymi ze sobą, które
trudno oddzielić od siebie na drodze analizy, co nie może pozostawać bez wpływu
na kształt badanych przez antropologów społeczności. O ile można mieć do czynie-
nia z masowym naśladownictwem prezentowanych modeli życia, stylów ubioru
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35 U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 38.
36 M. Herzfeld, Antropologia…, op. cit., s. 409.



i zachowania, to reakcji publiczności na treści zawarte w mediach nie da się w pełni
przewidzieć i zaplanować, choć istnieje duża i uzasadniona pokusa, aby wierzyć
w moc medialnej manipulacji. Badania reakcji widzów na produkcje filmowe (tele-
wizyjne i kinowe) ujawniają jednak często fakt, że odbiorcy nie zawsze reagują
w sposób zamierzony przez twórców, o czym mogą przekonywać wnioski sformu-
łowane przez Lilę Abu-Lughod37, która badała reakcje Egipcjan zamieszkujących
tereny wiejskie na proponowane przez producentów telewizyjnych wręcz mani-
chejskie przeciwstawienie sekularyzmu miejskiej klasy średniej islamskiemu fun-
damentalizmowi. Okazało się, że dla widzów wiejskich są to dwa aspekty tej samej
„narodowej tożsamości miejskiej” różnej od „lokalnej, regionalnej tożsamości
społeczności wiejskich”.

Uważam, że niezwykle istotnym postulatem metodologicznym jest tu propozy-
cja Herzfelda namawiającego do skierowania uwagi na sferę reakcji publiczności,
co „oznacza wytyczenie bodaj najważniejszego pola, na którym antropolodzy mogą
uzupełnić dokonania innych uczonych, będącego też istotną płaszczyzną łączenia
analizy procesu społecznego ze złożonymi niuansami produkcji masowej i kon-
sumpcji kultury”38. Konieczne staje się podkreślenie aktywnej roli aktorów spo-
łecznych, co wiąże się z traktowaniem mediów jako części rzeczywistości konstru-
owanych przez ich konsumentów39. Odrzucona zostaje w ten sposób dogmatyczna
dychotomia rzeczywistości i fikcji. Media jako składnik rzeczywistości stają się
przestrzenią, w obrębie której możemy śledzić sposoby kształtowania znaczenia na
wielu różnych poziomach, analizując kontestację i reinterpretację, którym zostają
poddane w kontekstach lokalnych pakiety hegemonicznie ustalonych przez akto-
rów korporacyjnych znaczeń. Z jednej strony mamy tu do czynienia ze wzrostem
produkcji znaków, o czym przekonują Scott Lash i John Urry40, a co jest charaktery-
stycznym zjawiskiem dla „kapitalizmu zdezorganizowanego”. Z drugiej strony
standaryzacja znaków firmowych, produktów i konwencji reklamowych stwarza
możliwości ironicznej manipulacji znaczeniem przez aktorów społecznych41. Hege-
moniczny dyskurs wypracowany w transnarodowych korporacjach medialnych
z chwilą włączenia w strumienie obrazów docierających w najodleglejsze zakątki
globu staje się materiałem podlegającym procesom indygenizacji. Znaczenia zo-
stają „odcumowane” od swoich form znaczących w wyniku deterytorializacji treści
i form dokonującej się za sprawą przepływów medialnych oraz masowych migracji
po to, aby następnie stworzyć nowe konfiguracje przy aktywnym działaniu aktorów
społecznych.

Wedle Herzfelda media popularne będące mediami masowymi właśnie ze
względu na swoją skalę i powszechność powinny stać się przedmiotem badań
antropologii42. Te same ich cechy są przyczyną ich lekceważenia w dyskursie nauko-
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37 Ibidem, s. 413.
38 M. Herzfeld, Antropologia…, op. cit., s. 414.
39 Ibidem, s. 416.
40 Za: U. Hannerz, Powiązania…, op. cit., s. 40.
41 M. Herzfeld, Antropologia…, op. cit., s. 418–419.



wym, który opiera się na dychotomii kultury wysokiej jako tej, którą należy się zaj-
mować, i kultury niskiej, przypisywanej mediom i deprecjonowanej w badaniach.
Kulturę wysoką definiują ci, którzy mają władzę, co wiąże się ze sprawowaniem
przez elity intelektualne państw centrum kontroli nad ekonomią wartości43, pod-
czas gdy badanie mediów popularnych przenikających życie codzienne oferuje
dużo bardziej wiarygodny wykładnik kultury, ponieważ media te zachowują ciąg-
łość ze sferą życia codziennego, nadając w pewnym stopniu kształt doświadczeniu,
przez które są również interpretowane44. W ten sposób praktykowanie etnografii
zyskuje nową przestrzeń dla prowadzenia badań. Jednak, jak podkreśla Herzfeld,
odwołując się do przykładu Internetu i poczty elektronicznej, nie należy dać się
zwieść masowej skali działań medialnych, które często przyjmują zlokalizowane
formy. Za uzasadnienie służą tu ustalenia Eriberto P. Lozady, który badał korespon-
dencję e-mailową między członkami katolickiej diaspory Hakka, stanowiącej chiń-
ską grupę etniczną, która doznała w przeszłości znacznej dyskryminacji. Korespon-
dencja mailowa daje na tyle silne poczucie intymności, że umożliwia Hakka
prowadzenie tego rodzaju dyskusji, które nie zostałyby podjęte z ludźmi spoza
własnej grupy i na forum publicznym. Udział Lozady w tego typu komunikacji
umożliwił przeprowadzenie terenowych badań uczestniczących, które stworzyły
możliwość poznania ukrytych postaw i poglądów. Wnioski, jakie stąd płyną,
dotyczą poczucia prywatności i nieformalności, które stwarza przestrzeń Internetu
i poczty elektronicznej, a kontakty w ramach tej formy komunikowania wyznaczają
granice nowych wspólnot wyobraźni. Widzimy więc, że nie da się jednoznacznie
przesądzić o charakterze wpływu mediów na ich odbiorców, gdyż uzależnione jest
to od wielu czynników na czele z rodzajem medium, który należy uwzględnić w ba-
daniu, co skłania do przyjęcia szerokiej i elastycznej perspektywy badawczej.

Niniejszy tekst stanowi jedynie zarys tej problematyki, choć daje dosyć wyrazi-
sty obraz tego, w jaki sposób postrzega się media w badaniach transnarodowych.
Równocześnie pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące tematu tego tomu, a więc
tego, jak w tej perspektywie badawczej można postrzegać medialne zapośrednicze-
nie kultury. Media są miejscem, w którym dochodzi – w wyniku procesów sygnifi-
kacji – do konfiguracji znaczeń i form znaczących, które następnie docierają do
publiczności w strumieniach obrazów przenikających przestrzeń globalnej eku-
meny, przyczyniając się w ten sposób do hybrydyzacji kultury. Stąd tak istotne jest
odrzucenie substancjalnego trzonu kultury i podkreślenie współistnienia wielu
kultur postrzeganych przez pryzmat różnic i podobieństw. Appadurai z jednej
strony podkreśla różnice kulturowe, z drugiej zaś mówi o fraktalnej konfiguracji
dzisiejszych form kulturowych, które politetycznie45 się na siebie nakładają na
zasadzie istniejących między nimi podobieństw46. W takim ujęciu kultury pytanie
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42 „[M]edia popularne – podobnie jak produkty typu fast food […] – są do tego stopnia
wszechobecne, że z pewnością wymagają poważnego potraktowania, właśnie ze wzglę-
du na ową wszechobecność i wynikającą z niej doniosłość dla ludzkiego życia”. Ibidem, s.
407.

43 Ibidem, s. 408.
44 Ibidem, s. 407.



dotyczy nie tego, jak fraktalne formy politetycznie na siebie zachodzące tworzą sta-
bilny system, lecz – dynamiki procesów. Wydaje się, że rozumując w ten sposób,
należy przyznać, że nie da się wyróżnić kulturowo uprzywilejowanego punktu
widzenia, z którego można prowadzić badania. Zachodni dyskurs traci tu swą do-
tychczasową pozycję.

Rekapitulując, media są obecnie jednym z głównych czynników wpływających
na organizację kultury. Ich badanie, a także badanie zjawisk, które się z nimi wiążą,
pozwala dostrzec złożony charakter procesów kulturowych zachodzących we
współczesnym świecie. Równocześnie stawia to przed badaczem problemy związa-
ne z zagadnieniem monokultury, które powinno być rozpatrywane w rozmaitych
kontekstach, z uwzględnieniem skali zjawisk oraz roli aktorów instytucjonalnych
i społecznych. Zgłębianie problematyki mediów może uświadomić, że trudno dziś
przeprowadzać rzetelne badanie na jakimś szczególnie wyodrębnionym obiekcie
z pominięciem jego kontekstów, gdyż złożony charakter transnarodowych proce-
sów wymaga uwzględnienia wpływów ekonomicznych, politycznych i kulturo-
wych, które wzajemnie się przenikają, tworząc dynamiczne konfiguracje kulturowe
w skali transnarodowej. Biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba stwierdzić, że media
odgrywają niezwykle istotną rolę w zapośredniczaniu kultury współczesnego świa-
ta, co jednak w obliczu wzajemnych powiązań każe odrzucić jednostronną pers-
pektywę swego rodzaju determinizmu medialnego i uznać rolę wielu innych czyn-
ników wpływających na kształtowanie światów wyobrażonych i (po)nowoczesnych
tożsamości.
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45 Pamiętając, że poruszamy się tutaj w ramach metaforycznych pojęć zaczerpniętych z czy-
stej matematyki i biologii, warto wspomnieć o inspiracji dotyczącej politetycznych klasy-
fikacji, którą znajdujemy u Ludwiga Wittgensteina. W swoich Dociekaniach filozoficznych
analizuje on podobieństwa, jakie zachodzą między różnymi grami, takimi jak szachy, gry
w karty, w piłkę i inne. Mówi, że wprawdzie wszystkie te gry nie mają niczego, co byłoby
im wspólne, jednak można dostrzec między nimi różne podobieństwa i pokrewieństwa,
które nazywa „podobieństwami rodzinnymi”. Wniosek jest taki: „Widzimy skompliko-
waną siatkę zachodzących na siebie i krzyżujących się podobieństw; podobieństw w skali
dużej i małej”. Wittgenstein nazywa je podobieństwami rodzinnymi, ponieważ „tak
właśnie splatają się i krzyżują rozmaite podobieństwa członków jednej rodziny: wzrost,
rysy twarzy, kolor oczu, chód, temperament”. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne,
tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 50–51.

46 A. Appadurai, Nowoczesność…, op. cit., s. 71; „[K]ażde podobieństwo kryje w sobie przy-
najmniej jedną różnicę, […] podobieństwa i różnice zawierają się w sobie nawzajem bez
końca ”. Ibidem, s. 22.





Tadeusz Skowroński

Nowe media a kultura ezoteryczna.
Antropologiczny wymiar badań
nad magią w Internecie

Pojęcie magii w kulturze współczesnej

W historycznym kształtowaniu się terminu „magia” wyróżnić można kilka
czynników, które wpłynęły na obecną jego zawartość. W dobie dominacji świato-
poglądu religijnego w Europie magia została napiętnowana negatywnymi konota-
cjami. Istotną rolę odegrała tutaj doktryna kościołów chrześcijańskich, które od-
rzucały ją jako praktykę zabobonną, związaną z czarownictwem oraz z siłami
nieczystymi. Warto jednak podkreślić, że jakkolwiek była ona zwalczana, jej sku-
teczność nie została w tym modelu zanegowana1. Za drugi istotny czynnik uznać
należy reformację i przyjęcie – głównie przez purytanów – podejścia deprecjo-
nującego magię jako zjawisko nieracjonalne. Doktryna ta w sposób fundamentalny
wpłynęła na pojmowanie tego pojęcia, ponieważ jednoznacznie wykluczono magię
ze sfery religii, podobnie jak uczyniono to już w początkach powstania mono-
teistycznego judaizmu w starożytności. Wspomniana deprecjacja została szeroko,
lecz na ogół nieświadomie zaadaptowana przez badaczy zajmujących się jej proble-
matyką2. Dyskursy antropologiczny i socjologiczny, mające za podstawę ukształto-
wane przez katolicyzm i protestantyzm podejście do tego zjawiska, były ostatnim
czynnikiem, który wpłynął na współczesne oblicze omawianego tu fenomenu.

Badanie społeczeństw określanych w dziewiętnastowiecznym paradygmacie
ewolucjonistycznym jako prymitywne bardzo szybko doprowadziło do konieczno-
ści stworzenia teorii wyjaśniającej problemy systemów wierzeniowych kultur
pozaeuropejskich. W klasycznych teoriach antropologicznych wyróżnić można
dwa zasadnicze podejścia. Pierwsze, reprezentowane przez E.B. Taylora i J. Frazera
oraz w dużej mierze przez twórcę antropologii funkcjonalnej – B. Malinowskiego,
określało praktykę i przekonania magiczne jako fałszywą naukę. W tym ujęciu
magia była formą oddziaływania na otaczający świat za pomocą nieracjonalnych
czynności, których podłożem było błędne czy też prymitywne stosowanie zasad
logiki na podstawie prostych asocjacji3. Podejście to odzwierciedla wpływ prote-

1 S.J. Tambiah, Magia, nauka, religia a zakres racjonalności, Kraków 2007, s. 33.
2 Ibidem.



stantyzmu. W drugim, związanym ze środowiskiem „L’Année Sociologique” oraz
osobami takich badaczy, jak E. Durkheim, H. Hubert i M. Mauss, traktowano
magię jako praktykę obrzędową, sekretną i tajemną4. Waloryzacja aksjologiczna
tego zjawiska wykazuje zdecydowane podobieństwo do podejścia katolickiego.

Na podstawie tych dwóch modeli ukształtowało się współczesne rozumienie zja-
wiska magii. Potocznie kojarzy się ono ze sztuką tajemną, kuglarstwem oraz prze-
sądem i zabobonem, w sytuacjach skrajnych zaś – z mrocznym okultyzmem i proble-
mem sekt. W rozumieniu antropologicznym aż do lat 60. XX wieku określano za
pomocą tego pojęcia systemy wierzeniowe ludów pozaeuropejskich. Dochodzimy
w ten sposób do sedna problemu: czy można mówić o istnieniu magii we współczes-
nych, wysoce zracjonalizowanych i zaawansowanych technologicznie społeczeń-
stwach? Moim zdaniem można odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Wizja odcza-
rowania świata nakreślona przez M. Webera, który w protestantyzmie, kapitalizmie
oraz związanym z nimi upowszechnieniu modelu myślenia racjonalnego upatrywał
źródeł wyparcia magii i dekompozycji religii5, została szeroko zaadaptowana przez
wielu ideologów nowoczesności. Dziś wiemy jednak, że w świecie współczesnym
i kulturze nowożytnej nie dokonała się w pełni ani sekularyzacja, ani odczarowanie
świata. Dowodem na to może być analiza treści przekazywanych przez nowoczesne
media, dzięki którym rozwija się współczesna kultura ezoteryczna oraz praktyka
magiczna, której podmiotami są członkowie wysoko rozwiniętych społeczeństw
kapitalistycznych6. Wyraźnie przeczy to głośnej wizji cyberprzestrzeni nakreślonej
przez N. Postmana w Technopolu, gdzie potraktował on ją jako narzędzie ukrytej
władzy technologii, która niszczy indywidualności. Nim jednak przejdę do omówie-
nia istoty magii i nakreślę rys jej ekspansywnego rozwoju za pośrednictwem nowo-
czesnych mediów, sprecyzować chciałbym znaczenie tego terminu. Pozwoli to unik-
nąć pułapek wynikających z tradycyjnych – zarówno naukowych, jak i potocznych –
sposobów jej rozumienia. Punktem wyjścia jest dla mnie koncepcja magii M.
Buchowskiego stworzona na bazie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury J. Kmi-
ty7. W ujęciu tym wydzielić można trzy typy magii odpowiadające trzem wydzielo-
nym typom kultury – magicznej, religijnej i nowożytnoeuropejskiej8.

Magia obecna we współczesnej kulturze nowożytnoeuropejskiej ma swoje gene-
tyczne źródło w magii dualistycznej (która z kolei wywodzi się z magii pierwotnej),
charakterystycznej dla religijnego typu kultury. Określa ona rodzaj myślenia i prak-
tyki obrzędowej, opartej na świadomym wyborze systemu światopoglądowego,
zakładającego możliwość oddziaływania na otaczającą rzeczywistość za pomocą woli
wyrażonej w działaniach magicznych. W odróżnieniu od magii przejawiającej swą
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3 M. Wax, R. Wax, The Notion of Magic, „Current Anthropology” 1963, nr 5, s. 495–496.
4 M. Bailey, The Meanings of Magic, „Magic, Ritual and Witchcraft” 2006, nr 1, s. 4.
5 M. Weber, Essays on Sociology, New York 1946, s. 155.
6 T. Luhrmann, Persuasions of the Witch’s Craft. Ritual magic in contemporary England, Cam-

bridge 1991, s. 29.
7 Por. J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985.
8 M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993, s. 29, passim.



obecność w kulturze typu religijnego, model działań tych – mimo spełniania podob-
nych funkcji – ukształtował się pod dużym wpływem wytworzonego w XIX i XX
wieku akademickiego dyskursu na temat magii. Innymi słowy, współczesna praktyka
magiczna jest konglomeratem złożonym z wiedzy o europejskiej tradycji magicznej
(nieregularna masoneria, alchemia i wiedza hermetyczna), dostarczonej przez antro-
pologię wiedzy o praktykach magicznych ludów pozaeuropejskich i warstw ludo-
wych społeczeństw europejskich, a także stworzonej na ich podstawie współczesnej
kultury ezoterycznej związanej z okresem fin de siècle’u. Warto w tym miejscu zazna-
czyć wpływ doktryny chrześcijańskiej na postrzeganie magii przez jej użytkowników,
które zostało przez nich przechwycone oraz zutylizowane w postaci tożsamości
kontrkulturowej funkcjonującej w ten sposób względem dominujących modeli reli-
gijnych. Inaczej mówiąc, współcześni magowie w sposób ironiczny przyjęli łatkę cza-
rowników i pośredników diabła, posługując się określeniem „ścieżka lewej ręki”
w odniesieniu do szeregu systemów magicznych wytwarzanych w ramach kultury
ezoterycznej, z którymi się identyfikują.

Rys historyczny procesu kształtowania kultury ezoterycznej

Poczynienie powyższych uwag uznałem za niezbędne, by przystąpić do opisu
centralnego problemu prezentowanego tekstu, którym jest wpływ mediów na
kształtowanie współczesnej magii i szerzej rozumianej kultury ezoterycznej. W jej
historii wyróżnić można trzy zasadnicze momenty. Pierwszym było założenie przez
Williama Wynna Westcotta w ostatniej dekadzie XIX wieku w Wielkiej Brytanii
Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku (Hermetic Order Of the Golden Dawn) oraz,
nieco później, stworzenie przez Aleistera Crowleya, byłego adepta tego zakonu,
Zakonu Świątyni Wschodu (Ordo Templi Orientis) i systemu magicznego określa-
nego jako thelema. W tym okresie pojawiła się jeszcze jedna idea, stworzona przez
Austina Osmana Spare’a, którą określił on jako magię chaosu9. Drugim momentem
było pojawienie się w latach 60. XX wieku związanego z kontrkulturą ruchu
społecznego znanego pod nazwą hippizmu. Wówczas w poszukiwaniu opozycji
względem dominującego systemu politycznego młodzież w państwach kapitali-
stycznych masowo zaczęła interesować się alternatywnymi religiami. Niezwykle
popularny stał się buddyzm, joga czy tantra10, a na fali ruchu psychodelicznego
związanego z T. Learym powróciło zainteresowanie magią, które swój najpełniej-
szy wyraz osiągnęło w latach 80. XX wieku wraz z powstaniem gatunku muzycz-
nego określanego jako muzyka industrialna. Główną postacią tej sceny i jej twórcą
był Genesis P-Orridge, założyciel nowej wspólnoty magicznej – Świątyni Mło-
dzieży Psychicznej (Thee Temple Ov Psychick Youth), która, co ciekawe, postulowała
między innymi wykorzystanie w rytuałach głównego medium tamtych czasów,
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9 D. Misiuna, „Człowiek stwarza samego siebie”, czyli o okultystycznym projekcie antropologicz-
nym, [w:] Z. Pasek (red.), Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce, Kraków 2004, s. 43–45.

10 E. A. Tiryakian, Toward Sociology of Esoteric Culture, „American Journal of Sociology”
1972, nr 3, s. 494.



czyli telewizora. Wszystkie wymienione odłamy głosiły rozwój indywiduum
w oparciu o praktykę magii za pomocą realizowania swojej woli.

Moment trzeci przypada na czasy współczesne i związany jest z powstaniem
Internetu, za pomocą którego, kultura ezoteryczna popularyzuje się, powstają
zapośredniczone medialnie wspólnoty magiczne oraz dynamicznie kształtuje się
i rozwija sama praktyka magiczna. Dzięki mediom powstają nowe jej warianty,
traktujące środki przekazu jako posiadające charakter ezoteryczny i wykorzy-
stujące je jako narzędzia rytualne. Moim zdaniem dzięki globalnej sieci jesteśmy
obecnie świadkami powstania drugiej fali odrodzenia okultyzmu. Przyjrzyjmy się
teraz z osobna każdemu ze wspomnianych aspektów relacji między współczesną
magią a nowymi mediami.

Internet jako narzędzie popularyzacji kultury ezoterycznej

Sieć bardzo szybko stała się przestrzenią, w której osiedlili się współcześni mago-
wie, aby wykorzystać jej potencjał do rozwijania praktyk magicznych. Proces ten
szczególnie wyraźnie widoczny jest w Polsce. W 1997 roku, a więc w czasach, w któ-
rych niewiele osób miało jeszcze dostęp do Internetu, powstała e-mailowa lista dys-
kusyjna ezoteryka, dzięki darmowej usłudze oferowanej przez portal Yahoo. Rok póź-
niej, ze względu na zdominowanie przez tematykę New Age’u, powstała
alternatywna lista dyskusyjna magia, również w oparciu o serwery Yahoo. Lista ta
miała inny charakter, ponieważ jej trzon stanowiły osoby wywodzące się ze środowi-
ska warszawskiej kontrkultury, które nie wpisywały się w powszechnie występujące
w tym czasie w Polsce grupy New Age’owe. Osoby te dzięki zainteresowaniu sceną
muzyki industrialnej zaliczały się do grona okultystów czerpiących z Crowleyow-
skiej thelemy, magii chaosu i innych charakterystycznych dla współczesnej kultury
ezoterycznej ruchów. Za jej pomocą wykształciło się pierwsze w Polsce środowisko
współczesnych magów. Kanał informacyjny, którym stała się owa lista, służył z jed-
nej strony rozpowszechnieniu trudno dostępnych w owych czasach materiałów
źródłowych dotyczących europejskiej kultury ezoterycznej, takich jak pisma Spare’a
czy Crowleya i innych. Z drugiej strony, ze względu na fakt, że głównym celem tej
wspólnoty była dyskusja, prowadzono w niej rozmowy na temat indywidualnej prak-
tyki magicznej, jej efektów, zastosowania technik rytualnych opracowanych przez in-
nych oraz wielu tematów pobocznych11.

Istotną figurą na tej liście był Dariusz Misiuna, obecny właściciel wydawnictwa
Okultura. Przetłumaczył on na język polski większość dzieł Crowleya, biblię dyskor-
dian, czyli Pincipię Discordię, i wiele innych dostępnych na Zachodzie pozycji. Misiu-
nie przypisać należy największy wkład w popularyzację wiedzy na temat kultury ezo-
terycznej w Polsce. Za wymierny efekt jego działalności uznać należy z pewnością
wspomniane wydawnictwo, którego niskonakładowe książki osiągają obecnie za-
wrotne ceny na aukcjach internetowych. Po naturalnej śmierci listy magia głównym
internetowym ośrodkiem wymiany informacji stał się blog wydawnictwa Okultura.
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Na Zachodzie sytuacja miała się podobnie. Dzięki technologii hipertekstu już
w początku lat 90. pojawiły się witryny internetowe większości zakonów magicz-
nych oraz innych okultystycznych grup. Swoje strony uruchomił Hermetyczny
Zakon Złotego Brzasku, Ordo Templi Orientis czy Świątynia Młodzieży Psychicz-
nej12. Powstawały listy dyskusyjne, które w przypadku zakonów hermetycznych
miały oczywiście charakter zamknięty, dostępny wyłącznie dla inicjowanych. Wie-
dza o magii i kulturze ezoterycznej, początkowo dostępna jedynie nielicznym zain-
teresowanym, gdyż propagowana środkami przekazu o niskiej wydajności, takimi
jak artziny czy wydawane w niewielkich nakładach książki, stała się dostępna
wszystkim. Na zachodnich stronach internetowych publikowane są w dużych ilo-
ściach teksty dotyczące praktyki magicznej, ale także magii w społeczeństwach
tradycyjnych, zdecydowanie przyczyniając się do popularyzowania wiedzy o niej
we współczesnym świecie.

Nowe media w procesie kształtowania współczesnej magii

Proces ten doprowadził do zmiany charakteru wiedzy ezoterycznej, która stała
się w dużym stopniu wiedzą otwartą. Co bardzo istotne, zaczęły kształtować się
także nowe systemy magiczne. Warto w tym momencie przywołać przykład nie-
zwykle ciekawego ruchu, jakim jest Zakon Otwartego Źródła Złotego Brzasku
(Open Source Order of the Golden Dawn). Jego twórcy wychodzą z założenia, że opi-
sane w dziełach okultystów nastanie Ery Wodnika, w której znamienitą rolę
odgrywa nowoczesna technologia, prowadzić musi do zmiany charakteru samej
magii. Mając za inspirację powstały dzięki Internetowi ruch wolnego oprogramo-
wania, przyjęli oni jego filozofię. Opiera się ona na założeniu, że kod programu
komputerowego nie powinien być niczyją własnością intelektualną oraz powinien
być udostępniany w sposób nieograniczony, tak aby każdy zainteresowany progra-
mista mógł go zmieniać, ulepszać, rozwijać oraz używać do własnych celów. Nato-
miast „naturą” programów komputerowych jest, że w postaci przystosowanej do
wykorzystania przez komputer, czyli takiej, w jakiej dostarcza się je użytkownikom,
ich źródło jest zakodowane.

Istnieje w tym miejscu ciekawa analogia do wiedzy hermetycznej. Obrządek
danego zakonu hermetycznego i jego techniki rytualne dostępne są jedynie inicjo-
wanym adeptom i rzadko bywają zmieniane. Na bazie zasad XIX-wiecznego Zako-
nu Złotego Brzasku, Crowleyowskiej thelemy oraz idei oprogramowania o otwar-
tym źródle stworzono przy zastosowaniu Internetu zakon, w którego ramach
wytworzona wiedza może być przez każdego zainteresowanego wykorzystywana,
zmieniana, ulepszana i przede wszystkim rozwijana. Celem Zakonu Otwartego
Źródła Złotego Brzasku jest doskonalenie technik magicznych, dzielenie się do-
świadczeniami z ich wykorzystaniem oraz wdrażanie nowych eksperymentalnych
technik rytualnych13.
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12 Zob. www.hermeticgoldendawn.org; www.oto-usa.org; www.topy.net.
13 Zob. www.osogd.org.



Rodzimym przykładem podobnego zastosowania technologii do praktyki ma-
gicznej był założony w 1998 roku Cybergnostyczny Zakon Infomatrycy. Jednym
z fundamentalnych założeń przyświecających zrzeszonym w nim osobom było
„osobiste doznanie infomatrycy”, czyli przestrzeni astralnej wypełnionej wyłącz-
nie informacją. Podstawą praktyki magicznej w ramach zakonu był jej przepływ
pomiędzy zakonnikami w celu budowania indywidualnej magicznej potęgi14. Za-
kon nie funkcjonował jedynie w cyberprzestrzeni, w krótkim okresie jego dzia-
łalności odbyło się kilka spotkań, w których odprawiano wspólnie ustalone rytuały
magiczne. Ich kształt skodyfikowano za pośrednictwem Internetu i technologii
poczty elektronicznej. Jakkolwiek nie miał on charakteru otwartego źródła, podob-
nie jak w poprzednim przykładzie fundamentem jego funkcjonowania była sieć
i szeroko pojęta idea wolnego przepływu informacji.

Technologia jako magia

Kończąc omawianie roli Internetu w kształtowaniu kultury ezoterycznej, wspo-
mnieć chciałbym o jeszcze jednym zjawisku, jakim jest wykorzystanie technologii
do praktyki magii. Dobrym przykładem jest tutaj wspomniana już Świątynia
Młodzieży Psychicznej. Założona została ona w oparciu o ideę sieci, zrzeszającą
artystów, muzyków i magów, w celu stworzenia nowego systemu magicznego,
opartego na całkowitym odrzuceniu metafizyki15. Jak wspomniałem, ważną rolę,
jeszcze w latach 80., odegrało tu użycie telewizora. W ramach sieci około pięćdzie-
sięciu osób wypracowano techniki magiczne wykorzystujące możliwości, jakie daje
przekaz telewizyjny oraz sama technologia. Praktyki te obejmowały medytowanie
na śnieżenie lub obraz testowy, które to doprowadzać miały do osiągania stanów
transowych czy dekompozycji utrwalonych struktur myślowych, co stanowi
w T.O.P.Y. warunek wytworzenia nowoczesnego systemu magicznego16.

Rola nowych technologii w rozumieniu przedstawianym w udostępnianych
materiałach opiera się na założeniu, że media stały się we współczesnym świecie
naturalnym środowiskiem wielu ludzi, którzy spędzają przy nich dużą część czasu.
Technomagia opiera się na spostrzeżeniu, że większość systemów magicznych
epoki przedchrześcijańskiej odnosiła się do kultu otaczającej natury, która była
podstawą egzystencji dawnych społeczeństw. Magia współczesna opierać ma się
na wykorzystaniu potencjału magicznego współczesnych mediów, w tym cyber-
przestrzeni, która wydaje się już dzisiaj „środowiskiem naturalnym” współczes-
nego człowieka. Wielu dzisiejszych magów, niekoniecznie związanych z T.O.P.Y.,
wskazuje, że środki komunikacji od zarania dziejów służyły jako nośniki szeroko
rozumianego religijnego oglądu rzeczywistości. Począwszy od magicznych kamie-
ni, na których ryto fazy księżyca, poprzez pismo, które uznano za święte w wielkich
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14 Zob. www.czarymary.pl/koi/index2.html.
15 Zob. www.ain23.com/topy.net/network_intro.html.
16 Zob. www.ain23.com/topy.net/television_magick.html.



religiach monoteistycznych, aż do współczesnych technologii medialnych – nośni-
ki treści sakralnych same podlegają sakralizacji.

Jak wskazuje E. Davis, archetypowym patronem współczesnych mediów może
być grecki bóg Hermes17, który, jak wiadomo, był kurierem Zeusa. Co ciekawe, jest
on także patronem alchemików i od jego imienia pochodzi nazwa wiedzy herme-
tycznej. Był on również patronem rzemieślników, opiekunem sztuki określanej
w helleńskiej Grecji jako techne. W stworzonym przez Crowleya tarocie, nazywa-
nym tarotem Totha, pierwsza karta – Mag – przedstawia właśnie owego boga. Jeden
z polskich magów, Konrad Szlendak, podejmuje w swoim felietonie Chaos, magia
i mitologia nowych mediów ten sam trop, co Davis: „Dla znających pojęcie «cyberma-
gii» oczywistym jest, że komunikacja służy magii i vice versa, ponieważ są to dwie
strony tego samego równania, mającego na celu wywołania wyrwy w dywanie rze-
czywistości i wyjęcia z niej pożądanego klejnotu. Media są dla maga idealnym
polem eksperymentów, służących powiększaniu kontroli nad wewnętrznym og-
niem i wpływaniu na rzeczywistość”18.

Zakończenie

Podsumowując niniejszy wywód, chciałbym jeszcze raz powtórzyć najważniej-
sze wnioski. Po pierwsze, nowoczesna magia w perspektywie antropologicznej jest
deklaratywnie zjawiskiem genetycznie zakorzenionym w kulturze typu religijnego,
a także związanym z magią pierwotną, występującą w społeczeństwach tradycyj-
nych. Jej rozumienie uformowane zostało w złożonym procesie historycznym
kształtowania kultury współczesnej, w którym istotną rolę odegrała nauka oraz
doktryny religii dominujących. Nowe media przyczyniły się do powstania drugiej
fali odrodzenia okultyzmu, tworząc płaszczyznę dla kształtowania się wspólnot
magicznych i popularyzując kulturę ezoteryczną. Ze względu na swój charakter
współczesne media wpływają także na jej treści. Ostatecznie nowe media jako
narzędzia komunikacji są przez niektórych magów traktowane jako zjawisko wy-
wodzące się z wiedzy hermetycznej oraz magiczne w swojej istocie, przez co wyko-
rzystywane mogą być do praktyki rytualnej.

Ograniczenia wynikające ze skrótowej formy prezentowanego tu tekstu wy-
musiły omówienie jedynie wybranych przykładów współczesnych ruchów ezote-
rycznych. W istocie dzięki globalnej sieci liczba magicznych społeczności interne-
towych jest trudna do oszacowania, głównie z uwagi na fakt, że duża ich część ma
charakter tajny oraz rozrzucone są po wielu krajach, przynależąc do różnych obsza-
rów językowych. Mimo to można uznać, że dzięki nowym mediom kultura ezote-
ryczna rozwija się obecnie w najbardziej ekspansywny sposób od czasów powsta-
nia ruchów kontrkulturowych w latach 60. XX wieku.
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Joanna Rzońca

Rola CBC (Canadian Broadcasting Corporation)
w kształtowaniu kanadyjskiej polityki
wielokulturowości

Odkąd w życie człowieka wkroczyły na wielką skalę środki masowego przekazu,
wszelkie historyczne, polityczne i społeczne wydarzenia zyskały nieznany wcześ-
niej wymiar. Okazało się bowiem, że media nie tylko zdają sprawozdanie z ota-
czającej nas rzeczywistości – co było ich pierwotnym zadaniem – ale również mają
duży wpływ na jej kreowanie. Stało się jasne, że narzędzie stworzone do relacjono-
wania posłużyć może także do szerzenia określonych wizji i idei, z czego skwapli-
wie zaczęli korzystać politycy na całym świecie.

Do celów tych szczególnie przydatne okazały się media oddziałujące na zmysły
w sposób bezpośredni – początkowo było to radio, później telewizja. Pojawienie się
tych środków przekazu musiało doprowadzić do zmiany sposobów uprawiania
polityki i stało się przyczyną kreowania medialnych wizerunków polityków. Nie
wystarczał już bowiem dobry program polityczny, gdyż oprócz tego trzeba było się
umieć „sprzedać” w radiowej audycji czy telewizyjnym wywiadzie.

Nic więc dziwnego, że każde władze państwowe chciały i nadal chcą mieć realny
wpływ na środki przekazu, gdyż kontrola mediów daje możliwości nie tylko do-
cierania do szerokiego audytorium, ale stanowi również niezrównany sposób
kształtowania społecznych nastrojów i sympatii. Platformą kontaktu władz ze
społeczeństwem są zazwyczaj media publiczne, teoretycznie bezstronne politycz-
nie, a w praktyce odgrywające kluczową rolę w promowaniu oficjalnych działań
rządu. Relacje między mediami publicznymi a władzą budzą w wielu krajach żywe
zainteresowanie społeczne. Dyskusje na temat tego, jaką rolę powinny one odgry-
wać w promowaniu polityki władz i czego od nich powinno się oczekiwać, nie
ominęły także Kanady. Niniejszy tekst jest krótką analizą czterech ostatnich dekad
działalności kanadyjskich mediów publicznych (CBC – Canadian Broadcasting Corpo-
ration) pod kątem tego, jak przedstawiana w nich była zadeklarowana w 1971 roku
kanadyjska polityka kulturowego pluralizmu.



Epoka Trudeau – czas zmian politycznych i medialnych

Magia mediów, a zwłaszcza telewizji, objawiła się Kanadyjczykom na początku
drugiej połowy XX wieku, a jednym z największych magów małego ekranu okazał
się minister sprawiedliwości, później premier – Pierre Elliott Trudeau. Pokazał on
zarówno swoim przeciwnikom, jak i zwolennikom po pierwsze, jak ważny dla poli-
tyka jest medialny wizerunek, który zdoła wykreować, a po drugie, jak medialna
popularność przekłada się na polityczny sukces. Reformy i zmiany, które wprowa-
dzał rząd Trudeau, wcale nie miały dużego społecznego poparcia, jednak dzięki
charyzmie premiera i jego umiejętności tworzenia wokół siebie medialnego show
przyczyniły się do wygrania wyborów oraz pozyskania przychylności opinii pu-
blicznej dla działań rządu.

Epoka Trudeau – bo tak nazwany został okres rządów premiera – przypadła na
bardzo specyficzny czas i przyniosła ze sobą zupełnie nowe, nieznane wcześniej w
Kanadzie zjawiska funkcjonujące przede wszystkim na płaszczyźnie medialnej.
Jedną z nich była „Trudeaumania”, która miała dość duży wpływ na akceptację
przez społeczeństwo kanadyjskie zadeklarowanej polityki wielokulturowości. Aby
zrozumieć, czym była wspomniana Trudeaumania i w jaki sposób Trudeau wyko-
rzystał ją do forsowania swoich politycznych posunięć, należy przynajmniej po-
krótce prześledzić najważniejsze polityczne wydarzenia lat 60. XX wieku. Okres
ten był w Kanadzie – jak zresztą i w wielu innych państwach – czasem wielkich
przemian społeczno-politycznych. Po pierwsze, francuskojęzyczna prowincja,
Quebec, próbowała na nowo określić swoje miejsce w Federacji po zmianach, jakie
zaszły podczas tzw. Spokojnej Rewolucji (La Revolution Tranquille)1; powołano także
Królewską Komisję do spraw Dwujęzyczności i Dwukulturowości, która miała
dopilnować równouprawnienia obu „narodów założycielskich” Kanady – czyli lud-
ności pochodzenia brytyjskiego i francuskiego. Ważnym dla Kanadyjczyków wyda-
rzeniem było również przyjęcie w 1965 roku nowej flagi, z której zniknęły wszelkie
ślady kolonialne (słynny Union Jack), a pojawił się na niej „swojski” liść klonu.
Dwa lata później natomiast Kanada obchodziła stulecie powstania Dominium, co
prowokowało do pytań o przyszłość kanadyjskiego społeczeństwa, które w ramach
swej wieloetniczności próbowało odnaleźć wspólną tożsamość i jedność. Jubileusz
ten przyniósł ze sobą także radykalne reformy w kanadyjskim prawie imigracyjnym
– Kanada otwierała się na grupy, które dotychczas niechętnie tutaj widziano (np.
Chińczyków). Wszystkim tym zmianom burzliwych lat 60. XX wieku od początku
towarzyszyły kanadyjskie media publiczne, które nie tylko relacjonowały wszelkie
wydarzenia, ale także przekonywały społeczeństwo, że wszystkie te zmiany wyjdą
Kanadzie na dobre.

Prawdziwy przełom nastąpił w roku 1968, kiedy premierem został wspomniany
już Pierre Elliott Trudeau. Był to człowiek wywodzący się z zamożnej, szkoc-
ko-francuskiej montrealskiej rodziny, świetnie wykształcony prawnik (studiował
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji), profesor Uniwersytetu w
Montrealu władający perfekcyjnie obydwoma językami i znający kulturę obu zało-
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życielskich narodów Kanady2. Nic więc dziwnego, że po objęciu rządów działania
Trudeau skupiły się na dążeniu do faktycznego zjednoczenia Kanady, wyrównaniu
szans wszystkich kanadyjskich prowincji i równouprawnieniu języków francu-
skiego i angielskiego. W 1969 roku w życie weszła ustawa o językach urzędowych,
dzięki której obywatele kanadyjscy, niezależnie od tego jakim językiem władali,
mogli obejmować każde stanowisko rządowe, a każdy urząd funkcjonujący na tere-
nach, gdzie językowa mniejszość liczyła sobie przynajmniej 10% populacji, miał
obowiązek obsługiwania interesantów w obu językach. Wkrótce rząd Trudeau
wprowadził nakaz umieszczania na wszystkich artykułach produkowanych w Ka-
nadzie napisów zarówno francuskich, jak i angielskich. Następnym ważnym kro-
kiem była ogłoszona w 1971 roku przez Trudeau deklaracja wprowadzenia w Kana-
dzie, jako pierwszym kraju na świecie, polityki wielokulturowości w ramach
oficjalnej dwujęzyczności3. Deklaracja pluralizmu etnicznego była tak naprawdę
skierowana do białych grup etnicznych, stanowiących tzw. „trzecią siłę”4 (po
anglo- i frankofonach), które były już na dobre zadomowione w Kanadzie, gdyż
imigranci „kolorowi” (visible minorities), dla których Kanada była zamknięta do
1967 roku, na początku lat 70. XX wieku dopiero zaczynali do niej przybywać5.

Zmiany te nie wszystkim w Kanadzie się podobały. Dla Trudeau, władającego
świetnie zarówno francuskim, jak i angielskim, dwujęzyczność była czymś oczywi-
stym i naturalnym, ale kanadyjskie społeczeństwo podchodziło do tej kwestii
mniej entuzjastycznie – na zachodzie Kanady niezbyt chętnie uczono się francu-
skiego, a z kolei w Quebecu wymóg dwujęzyczności niektórzy potraktowali wręcz
jako zagrożenie dla frankofonów. Wielu Kanadyjczykom nie podobało się także
zbytnie promowanie środowisk mniejszości etnicznych i przeznaczanie dużych
sum z budżetu państwa na dofinansowywanie mniejszościowych przedsięwzięć
kulturalnych i społecznych. Niektórzy uważali to po prostu za trwonienie publicz-
nych pieniędzy, które można by przeznaczyć na bardziej palące potrzeby.

Rząd postanowił więc przeprowadzić w kraju szeroko zakrojoną kampanię
medialną, mającą na celu poinformowanie społeczeństwa, czym jest i czym ma być
w przyszłości kanadyjska polityka wielokulturowości, oraz przekonać Kanadyjczy-
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2 A. Wróbel, P. Wróbel, Kanada, Warszawa 2000, s. 120.
3 Warto zauważyć, że była to jedynie deklaracja woli politycznej, nie zaś przyjęcie aktu

prawnego, co miało miejsce dopiero w 1988 roku. Poziom zobowiązań rządu był więc
mniejszy niż w przypadku np. dwujęzyczności, za którą stała ustawa. Por. M. Kijew-
ska-Trembecka, Kanadyjska wielokulturowość przełomu wieków – w poszukiwaniu nowych roz-
wiązań, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, K. Golemo, T. Paleczny, E.
Więcek (red.), Kraków 2006, s. 141–144.

4 Białe grupy etniczne, takie jak Ukraińcy, Włosi, Polacy, Węgrzy, Skandynawowie i inni,
które nie tworzyły trzonu społeczeństwa kanadyjskiego, jednak były w nim obecne od
dawna i zakorzeniły się w kanadyjskiej historii, zwane są nie tylko „trzecią siłą” (pierw-
szą i drugą stanowią anglo- i frankofoni), ale także „spóźnionymi przybyszami” lub też
określane są jako invisible minorities – dla odróżnienia od visible minorities, czyli przedsta-
wicieli innych ras niż biała.

5 M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjska…, op. cit., s. 144.



ków, że specyfiką tożsamości kanadyjskiej jest właśnie jej wieloetniczność i wielo-
wymiarowość. Sprawa wydawała się dość prosta – kanadyjskie media publiczne nie
miały w tym czasie żadnej poważnej konkurencji wśród prywatnych nadawców
i były dla społeczeństwa praktycznie jedynym źródłem informacji. CBC urucho-
miło więc produkcję programów radiowych oraz telewizyjnych poruszających pro-
blematykę kanadyjskiego zróżnicowania etnicznego i edukujących społeczeństwo
kanadyjskie w zakresie polityki wielokulturowości, zapoznając Kanadyjczyków
z podstawowymi pojęciami i zjawiskami.

Paradoksalnie jednak to nie owa akcja medialna przyczyniła się do osiągnięcia
przychylności społecznej dla działań rządu, ale rosnąca osobista popularność
premiera Trudeau, której, jak wspomniałam, nadano nazwę Trudeaumanii. Tru-
deaumania była zjawiskiem medialnym, powstałym przede wszystkim dzięki cha-
ryzmatycznej osobowości premiera oraz jego niekonwencjonalnemu sposobowi
prowadzenia polityki. Trudeau bowiem okazał się wielkim showmanem, świetnie
potrafiącym wykorzystywać środki przekazu dla własnych potrzeb. Chociaż w
chwili obejmowania urzędu premiera nie był osobą najmłodszą (miał wtedy 49
lat), stał się kimś na kształt młodzieżowego idola i telewizyjnej gwiazdy, symbolem
nowej epoki w dziejach Kanady6: przychodził na posiedzenia parlamentu w san-
dałach, kręcił piruety za plecami królowej Elżbiety II, otaczał się „młodocianymi”
doradcami, chętnie pokazywał się publicznie z ikonami kultury popularnej (John
Lennon i Yoko Ono, Barbra Streisand), demonstrował swoją sprawność fizyczną
oraz rozdawał autografy wielbicielom niczym filmowy lub muzyczny idol.

Taki wizerunek polityka był czymś zupełnie nowym w Kanadzie i chociaż nie
wszyscy byli entuzjastycznie do niego nastawieni, trzeba przyznać, że robił on na
większości społeczeństwa naprawdę spore wrażenie i przez pierwsze lata sprawo-
wania urzędu premiera Trudeau realizował dużo politycznych przedsięwzięć, ko-
rzystając ze swojej popularności.

W tym też czasie Trudeau zmienił oblicze kanadyjskich mediów publicznych.
Trudeaumania znacznie pogorszyła stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, między
innymi z powodu mediów właśnie. Trudeau wielokrotnie w wystąpieniach publicz-
nych krytykował międzynarodową politykę Stanów (na przykład wojnę w Wietna-
mie), a liberałowie, z których się wywodził, nałożyli ograniczenia na CBC, okre-
ślając maksymalny czas antenowy na emitowanie amerykańskich filmów i muzyki
– kanadyjska telewizja i radio miały zajmować się przede wszystkim kanadyjskimi
problemami. Jest to przykład tego, jak zróżnicowane społeczeństwo potrzebuje
niekiedy „wspólnego wroga”, by narodzić się mogło poczucie wspólnoty7. Kanadyj-
czykom trudno było, mimo usilnych starań polityków, zbudować wspólną, kana-
dyjską tożsamość, gdyż poszczególne grupy wchodzące w skład społeczeństwa
zbyt różniły się od siebie pod względem etniczno-kulturowym. Jedyną płaszczyzną,
która naprawdę była w stanie ich zjednoczyć, okazała się (i w dużym stopniu nadal
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6 A. Wróbel, P. Wróbel, Kanada, op. cit., s. 121.
7 Tym „wspólnym wrogiem” Stany Zjednoczone stawały się stopniowo, a początku tego

procesu można doszukiwać się już w XIX stuleciu: H.V. Nelles, A Little History of Canada,
Canada, Toronto 2005, s. 90.



tak jest) niechęć do południowych sąsiadów8. W jakimś sensie strategia przyjęta
w tym czasie przez kanadyjskie media publiczne była odzwierciedleniem tego
stanu rzeczy, a z drugiej strony równocześnie podsycała takie nastroje.

Czas krytyki. Inne wizje wielokulturowości,
inne wizje mediów publicznych

Model wielokulturowości zadeklarowanej przez rząd Trudeau nie uwzględniał
jednak wszystkich grup tworzących kanadyjską wieloetniczną „mozaikę”9. Po stop-
niowym wyciszaniu się Trudeaumanii przyszła pora na ocenę i krytykę działań
rządu. Naturalną koleją rzeczy była więc także krytyka mediów wspierających ofi-
cjalną linię polityczną. Niezadowolone były głównie grupy pominięte w deklaracji
z 1971 roku (ludność rdzenna i visible minorities) oraz Quebecois dopatrujący się w
dwujęzyczności i wielokulturowości zagrożenia dla własnej kultury i języka. Każda
z tych grup miała inną wizję pluralizmu kulturowego i kolejne kanadyjskie rządy
musiały to uwzględnić.

Dla mieszkańców Quebecu deklaracja Trudeau z 1971 roku była niemal zdradą
quebeckich interesów i pomniejszeniem znaczenia tej prowincji. Nie podobało im
się również wprowadzenie dwujęzyczności, dlatego już w 1974 roku język francu-
ski został ogłoszony jedynym oficjalnym językiem w Quebecu10. W prowincji tej
nie chciano się także zgodzić na zrównanie quebeckich aspiracji kulturowo-języko-
wych z dążeniem innych („innych” znaczyło w rozumieniu Quebecois „mniej
ważnych”) grup etnicznych do zachowania ich kultury i odmienności.

Quebec miał własną koncepcję pluralizmu kulturowego, zwaną interkulturali-
zmem lub zbieżnością kulturową. Była ona w jakimś sensie odpowiedzią na ofi-
cjalną wielokulturowość obowiązującą w ROC11. Interkulturalizm polegał na pro-
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8 Kwestia kanadyjskiej niechęci do Stanów Zjednoczonych jest bardziej skomplikowana,
gdyż z jednej strony Kanadyjczycy otwarcie krytykują Amerykanów, często naśmiewając
się z ich zadufania w sobie i braku ogólnej wiedzy o świecie, z drugiej jednak ciągle po-
równują się do swych południowych sąsiadów, traktując ich jako punkt odniesienia dla
swojego wizerunku oraz starając się przekonać siebie i innych, że jednak są od nich „lep-
si”. Jest to coś w rodzaju kompleksu „prowincjonalnej Ameryki”, z którym Kanada wciąż
nie może sobie poradzić. Ten problem można zaobserwować, czytając na przykład wy-
wiad z kanadyjską pisarką Margaret Atwood w „Wysokich Obcasach” (Wnuczka czarowni-
cy wywiad K. Surmiak-Domańskiej z M. Atwood, „Wysokie Obcasy”, 22 marca 2008).

9 Tak jak społeczeństwo amerykańskie często określa się mianem wielokulturowego i wie-
loetnicznego „tygla” (melting pot), tak w przypadku Kanady większą popularność zyskało
pojęcie wieloetnicznej „mozaiki”. Hasło to w odniesieniu do kanadyjskiego społeczeń-
stwa pojawia się w wielu publikacjach historycznych i socjologicznych, na przykład
w The Canadian Mosaic Johna Murraya Gibbona (1938) czy w słynnym dziele Johna Porte-
ra The Vertical Mosaic (1965).

10 Zasadę tę wprowadzało „Prawo 22” z 1974 roku, a wzmocniło ją „Prawo 101” z 1977
roku. Za: M. Kijewska-Trembecka, Kanadyjska…, op. cit. s. 152.

11 ROC – skrót od Rest of Canada, czyli wszystkie kanadyjskie prowincje bez Quebecu.



mowaniu akceptacji odmienności etnicznej, ale z wyraźnym wskazaniem, która
kultura jest wiodąca – nie można było kwestionować dominacji tradycji quebeckiej
i języka francuskiego. Etniczne mniejszości żyjące w Quebecu miały więc zagwa-
rantowaną możliwość kulturowej odmienności przede wszystkim w sferze prywat-
nej, w sferze publicznej natomiast powinny dążyć do integracji ze społecznością
Quebecois, a władze prowincji powinny im to ułatwiać na tyle, na ile jest to
możliwe. Grupą, która w ogóle nie była brana pod uwagę w deklaracji wielokultu-
rowości w 1971 roku, byli rdzenni mieszkańcy Kanady, czyli natives bądź aboriginal
people (do tej grupy zaliczani są Indianie, Inuici i Metysi). Zmieniło się to dopiero w
roku 198212. Natives, idąc w ślady Quebecois, postanowili wzmocnić swoją pozycję
w państwie, dzięki czemu udało im się w 1987 roku uzyskać status tzw. First Nations
i uzyskać wiele przywilejów. Kolejnym krokiem był The Nunavut Act z 1993 roku
i wydzielenie z Terytoriów Północno-Zachodnich odrębnej jednostki administra-
cyjnej, czyli Terytorium Nunavut13, w 1999 roku zamieszkałej przez około 25 tys.
mieszkańców, z których 90% to Inuici.

O ile jednak zarówno Quebecois, jak i natives mieli podstawy do tego, by wal-
czyć o uprzywilejowaną pozycję w kanadyjskim społeczeństwie, to imigrantom
przybywającym do Kanady z nietradycyjnych regionów świata bardzo trudno było
pozyskać przychylność Kanadyjczyków. Odznaczające się odmiennością rasową visi-
ble minorities musiały zmierzyć się z dyskryminacją, która mimo zmieniającego się
prawodawstwa wciąż była obecna w kanadyjskim społeczeństwie. Po wprowadzeniu
w 1967 roku systemu punktowego do prawa imigracyjnego zniesiono teoretycznie
dyskryminację imigrantów ze względu na pochodzenie etniczne i rasę. Efektem tego
był napływ przybyszów z Afryki, Karaibów, Ameryki Południowej, a przede wszyst-
kim z Azji. Imigrantom tym wcale jednak nie żyło się w Kanadzie łatwo. Okazało się,
że Kanadyjczycy nie są przygotowani na akceptację przybyszów o tak odmiennym
rasowym pochodzeniu, a ponieważ „Nowych Kanadyjczyków” z roku na rok przy-
bywało – i to w znacznych ilościach – w społeczeństwie kanadyjskim zaczęła nara-
stać atmosfera zagrożenia, której negatywnym bohaterem była ludność kolorowa.
Kanadyjczycy, w obawie przed „zalewem” Kanady przez nowych imigrantów oraz
odbieraniem białym miejsca na uczelniach i w zakładach pracy, zaczęli skutecznie
blokować wszelkie próby społecznego awansu podejmowane przez przedstawicieli
visible minorities.

W oczywisty sposób opisana sytuacja wszystkich wymienionych wyżej grup
powinna przełożyć się na zmiany w promowaniu wielokulturowości i edukowaniu
społeczeństwa kanadyjskiego przez CBC. Tak się jednak nie stało – publiczne me-
dia w Kanadzie starały się co prawda dostosować do realiów kanadyjskiej rzeczywi-
stości, ale robiły to tylko w niektórych aspektach. Efektem była niska świadomość
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12 W 1987 roku zablokowane zostało przez indiańskiego deputowanego z Manitoby poro-
zumienie Meech Lake Accord. Domagał się on uprzywilejowanego statusu dla kanadyjskiej
ludności rodzimej mogącej decydować o „własnej ziemi”. Charlottetown Agreement z 1992
roku potwierdził te prawa ludności rodzimej.

13 Nunavut w języku inuktitut, który jest rodzimym językiem Inuitów, oznacza „naszą zie-
mię”.



społeczna w zakresie zadeklarowanej wielokulturowości – niby wszyscy w Kana-
dzie słyszeli o pluralizmie kulturowym, ale tak naprawdę znaczna część osób nie
była w stanie wytłumaczyć, co dokładnie oznacza to pojęcie. CBC przyczyniło się
także do utrwalenia błędnego przekonania, że polityka wielokulturowości jest syno-
nimem kanadyjskiej polityki imigracyjnej14, a przecież te dwa pojęcia, mimo że w du-
żej mierze ze sobą związane, nie są bynajmniej tożsame. Spowodowało to pewne
nieporozumienia, a początkowo nawet efekt wręcz odwrotny od zamierzonego.

Lata 80. XX wieku przyniosły niepokojące raporty dotyczące narastających
w Kanadzie nastrojów rasistowskich i wzrostu liczebności aktów przemocy wobec
kolorowej ludności Kanady15. Te alarmujące informacje przyczyniły się do zmian
w prawie kanadyjskim, delegalizacji organizacji o charakterze rasistowskim i za-
ostrzenia kar za rasistowskie wystąpienia. Visible minorities stały się także bardziej
obecne w mediach publicznych, ponieważ wzrosły nakłady na programy integra-
cyjne mające na celu wprowadzenie kolorowej ludności w różne sfery życia pu-
blicznego – w telewizji i radiu pojawiły się reportaże przybliżające Kanadyjczykom
nowych imigrantów oraz pokazujące ich historię, problemy i życie codzienne. Nie
dało to jednak oczekiwanych skutków. W 1988 roku przyjęty został The Canadian
Multiculturalism Act, który wprowadzał wielokulturowość już nie jako deklarację,
ale kanadyjskie prawo. Równocześnie publiczne media w Kanadzie coraz częściej
ukazywały kolorowych imigrantów, którzy wciąż napływali do kraju. Sprawiło to,
że Kanadyjczycy zaczęli błędnie rozumieć pojęcie wielokulturowości, sprowadza-
jąc je często tylko i wyłącznie do kwestii imigracyjnych właśnie. Im więcej było
nowych przybyszów, tym bardziej rosły społeczne fobie. Szczególnie obawiano się
zbyt dużej ilości Azjatów, którzy osiedlali się w Kanadzie całymi rodzinami,
ściągając później do kraju dalszych krewnych. Grupę tę oskarżano o wyłudzanie
nienależnych form pomocy od kanadyjskiej opieki społecznej16 i „żerowanie” na
kanadyjskim społeczeństwie.

CBC starało się ukrócić te społeczne obawy poprzez zwiększenie ilości mate-
riału radiowego i telewizyjnego poświęconego kolorowym imigrantom – pokazy-
wano ich trudne życie w dawnej ojczyźnie, drogę do „kraju marzeń” i ich zaradność
w nowym domu, jakim stała się Kanada. Publiczne media przedstawiały przy tym
Kanadę jako kraj mogący przyjąć niemal nieograniczoną liczbę imigrantów, zu-
pełnie pomijając kwestię kosztów, jakie ponosi społeczeństwo, by utrzymać każ-
dego imigranta. Publiczność zareagowała przeciwnie do planowanych skutków
takiej kampanii medialnej – społeczne fobie wcale nie wygasły, a Kanadyjczycy nie-
ufnie podchodzili do tego, co prezentują im programy oferowane przez CBC. Mimo
podejmowania kolejnych przedsięwzięć radiowo-telewizyjnych mających eduko-
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14 http://www..immigrationwatchcanada.org/index.php.
15 Chodzi tu przede wszystkim o raport Equality Now! opublikowany w 1984 roku przez

Specjalną Komisję Parlamentarną do spraw Mniejszości Kolorowych.
16 Rzeczywiście w latach 80. XX wieku wykryto dość sporą liczbę przypadków imigrantów

z Azji posługujących się wieloczłonowymi nazwiskami, którzy pobierali zasiłek na każdy
człon swojego nazwiska – jedna osoba była w stanie udawać w kanadyjskich urzędach w
ten sposób nawet 4 lub 5 różnych „osób”.



wać kanadyjskie społeczeństwo w zakresie wielokulturowości, w latach 90. XX
wieku krytyka wobec mediów publicznych wzrosła przy równoczesnym spadku
zaufania opinii publicznej.

Wielokulturowość w kanadyjskich mediach u progu XXI wieku

W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku CBC podejmowało wiele działań ma-
jących na celu zmianę opisanego stanu rzeczy. Przede wszystkim sprecyzowano mi-
sję kanadyjskich mediów publicznych, wprowadzając w życie założenia zawarte w
The Broadcasting Act z 1991 roku17. Dokument ten stał się podstawowym aktem
prawnym, na którym opierała się działalność mediów publicznych w Kanadzie.
Mówił on o tym, że wszystkie programy realizowane i nadawane przez CBC
powinny dotyczyć w głównej mierze problemów i kwestii kanadyjskich, z uwzględ-
nieniem faktu, że kanadyjską specyfiką jest wielokulturowość oraz etniczna i ra-
sowa różnorodność. Według założeń wynikających z misji zadaniem CBC jest:
– przybliżać Kanadyjczykom historię Kanady z uwzględnieniem jej specyfiki jako

kraju różnorodnego kulturowo;
– informować Kanadyjczyków o bieżących wydarzeniach i ważnych kwestiach do-

tyczących wewnętrznych spraw Kanady oraz jej funkcjonowania na arenie mię-
dzynarodowej;

– wspomagać kanadyjską sztukę i kulturę;
– „budować mosty” między kanadyjskimi regionami w ramach wielokulturowego

i dwujęzycznego społeczeństwa.
Od połowy lat 90. XX wieku w kanadyjskich mediach publicznych nastąpiły

widoczne zmiany w ukazywaniu i promowaniu polityki wielokulturowości. CBC
starała się uwzględniać racje wszystkich grup etnicznych zamieszkujących Kanadę,
dzieląc pomiędzy nie czas antenowy w pasmach ogólnokrajowych mniej więcej po
równo, dając natomiast reprezentantom poszczególnych grup możliwość zaistnie-
nia w większym wymiarze w stacjach regionalnych. Przełomowy okazał się jednak
sezon 2002/2003, kiedy to w CBC nastąpiła duża transformacja zarówno w ofercie
programowej, jak i w sposobie komunikacji z kanadyjskim społeczeństwem. Była
to odpowiedź na radykalne głosy większości Kanadyjczyków oskarżających media
o to, że są one za mało „publiczne”, a w zbyt dużym zakresie ulegają różnorakim
grupom nacisku. Zmiany zostały zauważone przez społeczeństwo – aż 95% odbior-
ców uczestniczących w badaniach oznajmiło, że CBC jest na dobrej drodze, by stać
się „prawdziwym nadawcą publicznym”18. „Być na dobrej drodze” nie znaczy jed-
nak „stać się” – dlatego też mimo wielu zmian CBC nie odzyskała jeszcze pełnego
społecznego zaufania.

Kanadyjskie media publiczne mają więc przed sobą bardzo trudne zadanie:
muszą zadowolić kilka różnych grup kulturowych, z których każda jest przekonana
o swojej wyjątkowości i wielkim wkładzie w budowanie kanadyjskiego społeczeń-
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17 http://www.crtc.gc.ca/eng/LEGAL/BROAD.htm.
18 http://www.cbc.radio-canada.ca/docs/equity/multi0203.shtml.



stwa, a dodatkowo są to grupy, których interesy stoją nierzadko ze sobą w sprzecz-
ności. I tak na płaszczyźnie językowej CBC nie poprzestaje jedynie na oficjalnej
dwujęzyczności – programy radiowe i telewizyjne realizowane są nie tylko w języku
angielskim i francuskim, ale też w ośmiu językach tubylczych19, a oprócz tego
Radio Canada International, które ma zasięg ogólnoświatowy, nadaje w siedmiu
różnych językach. W swojej ofercie programowej dotyczącej kwestii wielokulturo-
wości CBC w ostatnim czasie odeszła od wcześniejszych praktyk, w efekcie których
kanadyjskie społeczeństwo myliło wielokulturowość z masową imigracją taniej
siły roboczej reprezentowanej przez ludność kolorową. Przestano również ukrywać
kwestię kosztów, jakie Kanada ponosi w związku ze swoją polityką imigracyjną.
Sprawiło to, że kanadyjskie media stały się bardziej wiarygodne dla odbiorców.

Obecnie CBC realizuje coraz ciekawsze programy, ukazując zarówno jasne, jak
i ciemne strony kanadyjskiej wielokulturowości. Należą do nich na przykład takie
propozycje jak telewizyjny Culture Shock skierowany przede wszystkim do młodszej
części społeczeństwa. Program ten jest podzielonym na odcinki reportażem z po-
dróży grupy młodych, dwujęzycznych osób poprzez całą Kanadę. W każdym od-
cinku młodzi dziennikarze poznają inną grupę etniczną zamieszkującą dany region
Kanady, odkrywając jej tradycje i kulturę. Second Regard z kolei ukazuje zróżnicowa-
nie religijne Kanady, promując postawy tolerancji wobec religijnej odmienności.
W ten nurt wpisuje się również radiowy program Sounds Like Canada. Media nie
stronią od tematów trudnych – rozliczeń z „grzechów” Kanadyjczyków i przypo-
mnienia krzywd wyrządzonych przez polityków i społeczeństwo ludności tubylczej
i kolorowej (np. reportaż Africville Now opowiadający o dawnym murzyńskim getcie
w Halifaksie w Nowej Szkocji). Co ważne, CBC dostrzega także problemy, które
niesie ze sobą realizacja założeń wielokulturowości. Chodzi tu przede wszystkim o
stronę ekonomiczną – nakłady finansowe przeznaczane na wyrównywanie szans
społecznych przedstawicieli różnych grup etnicznych często są niewspółmierne do
osiąganych efektów. Mimo dużych dotacji rządowych wciąż nie udaje się ograni-
czyć niewiarygodnie dużego alkoholizmu wśród Indian czy nadmiernego uzale-
żnienia od opieki społecznej niewykwalifikowanych imigrantów z krajów Trze-
ciego Świata. Choć programów pokazujących te tematy ciągle w CBC jest mało, to
sam fakt, że w ogóle się pojawiają, świadczy o zmianach, jakie ostatnio zaszły w ka-
nadyjskich mediach.

Jeśli chodzi o ludność kolorową, CBC zwróciła większą uwagę na imigrantów
pochodzenia chińskiego. Nie bez powodu, gdyż Chińczyków jest w Kanadzie coraz
więcej, a język chiński jest tam trzecim językiem pod względem liczby osób się nim
posługującym. Mniejszość chińska przez długi czas postrzegana była jako zagroże-
nie – spowodowane było to z jednej strony przepaścią kulturową i językową, z dru-
giej dużą ilością Chińczyków, którzy w Kanadzie osiedlali się całymi, często wielo-
pokoleniowymi rodzinami. Dodatkowo jest to grupa bardzo zaradna, jeśli chodzi
o przedsiębiorczość, szczególnie drobny handel i małą gastronomię – Chińczycy
oferują swoje usługi i towary po niskich cenach, przez co zwyciężają rywalizację

Rola CBC w kształtowaniu kanadyjskiej polityki wielokulturowości 259

19 Dotyczy to głównie Terytorium Nunavut, gdzie programy nadawane są w językach eski-
moskich.



z konkurencją, a to nie przysparza im sympatii wśród handlowców i restauratorów
kanadyjskich.

Aby zatrzymać nadmiernie narastający lęk społeczeństwa przed Kanadyjczy-
kami chińskiego pochodzenia, CBC emituje coraz więcej programów ukazujących
inne, bardziej pozytywne aspekty tej grupy mniejszościowej. W kanadyjskim radiu
pojawił się na przykład cykl spotkań z przedstawicielami świata nauki, sztuki i biz-
nesu chińskiego pochodzenia (Changing Identity, 2004 rok) rozmawiających o wie-
lowymiarowości kanadyjskiej tożsamości i o wkładzie Kanadyjczyków chińskiego
pochodzenia w kanadyjską sztukę i gospodarkę. Gośćmi audycji byli między inny-
mi biznesmen Kit Wong oraz pisarze Judy Fong-Bates i Terry Woo, autor słynnej
powieści Banana Boys (2000) o młodych ludziach funkcjonujących na pograniczu
chińskości i kanadyjskości.

Jak widać, oblicze kanadyjskich mediów zmienia się. Proponują one nowe
formy promowania wielokulturowości. Jednak CBC wciąż wykazuje się niedosta-
teczną znajomością z jednej strony potrzeb, a z drugiej społecznych fobii Kanadyj-
czyków. Póki media nie zrozumieją tego faktu, nie mogą liczyć na imponujące suk-
cesy w zakresie społecznego edukowania Kanadyjczyków. Mając do dyspozycji
wszystkie medialne narzędzia docierania do świadomości społecznej i kształtowa-
nia opinii publicznej, kanadyjskie media wciąż nie potrafią w pełni ich wykorzy-
stać. Znajdują się jednak, jak się wydaje, na dobrej drodze do sukcesu.
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Dariusz Brzeziński

Metamorfozy czasu w społeczeństwie
informacyjnym

Szybkość jest formą ekstazy, którą rewolucja
techniczna złożyła człowiekowi w darze1.

Milan Kundera Powolność

Wprowadzenie

Choć problematyka czasu stanowiła od zawsze przedmiot analiz filozofów i hi-
storyków, a także popularny motyw literacki i artystyczny, to dopiero od stosun-
kowo niedawna staje się ona przedmiotem intensywnych badań na gruncie innych
nauk humanistycznych2. Na przestrzeni ostatnich kilku dekad daje się zaobserwo-
wać z jednej strony proces powstawania osobnych subdyscyplin poświęconych tej
problematyce (takich jak chronosocjologia czy antropologia czasu), z drugiej zaś –
próby tworzenia interdyscyplinarnego podejścia do badania czasu, które określa
się mianem chronozofii3. Na obu tych płaszczyznach trwają prace nad położeniem
teoretycznych i metodologicznych podwalin pod badanie czasu, zaś narzędzia owe
wykorzystuje się następnie do dokonywania temporalnych analiz funkcjonowania
jednostek i grup społecznych4. Problematyka temporalna pojawia się też ostatnio
coraz częściej jako aspekt rozważań nad przemianami kultury współczesnej. Przez
część badaczy jest ona ujmowana nawet jako klucz do interpretacji tychże5. Autorzy
owi stwierdzają przy tym nieodmiennie, że przekształcenia społeczno-kulturowe
zwrotnie oddziałują na konstrukcję tradycyjnych konceptualizacji czasu, przyczy-
niając się do ich znacznej modyfikacji bądź nawet dekonstrukcji.

1 M. Kundera, Powolność, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 1997, s. 5.
2 E. Tarkowska, Czas społeczny, [w:] Z. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii, t. I, War-

szawa 1998, s. 107, 108.
3 W. Voisé, Chronozofia czyli o krystalizacji integralnej nauki o czasie, [w:] Problemy nauk pomoc-

niczych historii. Materiały z IV konferencji poświęconej naukom pomocniczym historii, Katowi-
ce–Wisła, 20–2 V 1975, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 151,
Katowice 1976, s. 40–57.



W niniejszym artykule poruszona zostanie kwestia metamorfoz temporalnych
charakterystycznych dla kultury europejskiej ostatnich kilku dekad, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zmian, jakie w tej materii wniosło ukonstytuowanie się
„społeczeństwa informacyjnego”6. Pojęcie to odnosi się do nadejścia nowego okre-
su w historii kultury, oznaczającego de facto dogłębne przekształcenie bądź nawet
upadek społeczeństwa przemysłowego7. Gdy bowiem w ramach tego ostatniego
najistotniejsze znaczenie przysługiwało produkcji dóbr materialnych, tak dziś
funkcję tę przejęło przetwarzanie informacji. Gdy cechą konstytutywną społecze-
ństwa industrialnego było przesunięcie struktury zatrudnienia z rolnictwa na prze-
mysł, tak obecnie nastąpiła w tym względzie transformacja na sferę usług. Podczas
gdy wskutek rewolucji przemysłowej natura została zdominowana przez kulturę,
w konsekwencji rewolucji informacyjnej natura stała się „formą kulturową”, a kul-
tura zaczęła cechować się autoreferencyjnością. Porównania te można by mnożyć,
jako że zmiany wywołane rewolucją informacyjną objęły niemal każdą dziedzinę
życia jednostkowego i społecznego. Mając jednak na uwadze ograniczoną objętość
tego artykułu, a także fakt, że inne teksty zamieszczone w niniejszym tomie znako-
micie ilustrują charakter owego społeczeństwa, jego opis zostanie tu dokonany
w sposób pośredni – poprzez nakreślenie wizji konstytutywnych dla niego trans-
formacji temporalnych. Te ukazane zostaną na przykładzie prac takich teoretyków
kultury, jak Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Thomas Hylland Eriksen, Frede-
ric Jameson, Umbero Eco, Jean Baudrillard, Paul Virilio i Manuel Castells. Artykuł
będzie miał zatem wymiar komparatystyczny. Jego krytyczny charakter ujawni się
w końcowej jego części, gdzie przedstawione zostaną zastrzeżenia metodologiczne
wobec analizowanych teorii transformacji czasu społecznego.
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4 W kwestii teoretycznych i praktycznych aspektów badań czasu zobacz na przykład: B.
Adam, Time and Social Theory, Cambridge–Oxford 1990; B. Adam, Timewatch. The Social
Analysis of Time, Cambridge–Oxford 1995; P. Baert, Time, Self and Social Being. Temporality
within a sociological context, Aldershot 1992; M. Young, T. Schuller, The Rhythms of Society,
Londyn–Nowy York 1988; E. Tarkowska, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki
badań, Warszawa 1987.

5 E. Tarkowska, Zygmunt Bauman o czasie i procesach detemporalizacji, „Kultura i Społeczeń-
stwo” 2005, nr 3, s. 45–48.

6 Termin „społeczeństwo informacyjne” (jap. johoka shakai) został wprowadzony przez
ekonomistę Tadeo Umesao w roku 1963, zaś spopularyzował go pięć lat później inny
japoński badacz, Kenichi Koyama. Pojęcie owo jest w dużej mierze tożsame z takimi
określeniami, jak: „społeczeństwo technologiczne”, „społeczeństwo sieciowe”, „społe-
czeństwo wiedzy” itd. Zob. na przykład: M. Golka, Czym jest społeczeństwo informacyjne?,
„Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2005, nr 4, s. 253–254.

7 Literatura poświęcona tej problematyce jest niezwykle obszerna. Najpełniejszą analizę
owej transformacji przedstawił chyba M. Castells w trylogii The Information Age: Economy,
Society and Culture, której pierwszy tom wydany został po polsku jako Społeczeństwo sieci,
tłum. zbior., Warszawa 2007.



Metamorfozy temporalne

By móc przeprowadzić analizę współczesnych przeobrażeń temporalnych, ko-
nieczne jest ukazanie konstytutywnych elementów status quo ante. Ze względu na
zakres tematyczny niniejszej pracy nie zostaną tu przywołane kwestie dotyczące
powstania owej koncepcji na bazie charakterystycznych dla kultury judeochrześci-
jańskiej wyobrażeń kosmogonicznych ani jej stopniowej ewolucji obejmującej
zwłaszcza osłabienie znaczenia elementów cyrkularności, pojawienie się i rozwój
uniformizujących praktyk podziału czasu czy deprecjację idei prowidencjonali-
stycznych8. Funkcjonalne będzie natomiast przywołanie dokonanego przez An-
drzeja Flisa podziału zachodniej koncepcji czasu na dwie jej główne formy: chrze-
ścijańską – trwającą od powstania kultury europejskiej po schyłek średniowiecza,
i industrialną – konstytuującą się wraz z narodzinami nowoczesności i ewoluującą
razem z nią9. To głównie cechy konstytutywne tej ostatniej są istotne z punktu
widzenia współczesnych transformacji temporalnych.

Flis wyróżnia wśród owych własności zwłaszcza przyczynowość, kumulatyw-
ność i teleologiczne ukierunkowanie. Pierwsza z nich odnosi się do wpisywania
wszelkich wydarzeń historycznych w postępowy proces społeczny, a jej źródeł
należy szukać w stopniowym upowszechnianiu świadomości naukowej i wzroście
znaczenia techniki. Kumulatywność wskazuje na ciągły proces wzbogacania przy-
szłości o osiągnięcia teraźniejszości, co powoduje, że ta ostatnia traci w znacznym
stopniu wartość autoteliczną i staje się punktem odniesienia dla działań wymierza-
nych w przyszłość. Teleologiczne ukierunkowanie czasu industrialnego stanowi
zaś pochodną typowej dla moderny idei postępu i jeszcze bardziej wzmacnia pro-
spektywistyczny charakter czasu industrialnego. W efekcie zachodnią strukturę
czasu doby nowoczesności opisać można jako „jeden ciągły i ontologicznie otwarty
strumień zdarzeń, który porównać można do «strzały w locie»”10.

Tymczasem najbardziej charakterystyczną cechą współczesnych teorii prze-
obrażeń zachodniej koncepcji czasu jest przekonanie o utracie przez niego charak-
teru linearnego lub przynajmniej o znacznym przekształceniu tegoż. Jako jeden
z najistotniejszych aspektów przyczyniających się do owej zmiany wskazuje się fakt
powstania społeczeństwa informacyjnego. Poniżej zaprezentowane zostaną wnio-
ski badaczy na temat transformacji, jakie wskutek narodzin owego społeczeństwa
dotknęły kategorie przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. W podsumowaniu
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8 Klasyczną pozycją podejmującą kwestię ewolucji zachodniej koncepcji czasu jest: G.J.
Whitrow, Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, tłum. B. Orłowski,
Warszawa 2004, s. 66–275. Zob. też na przykład: G. Pàttaro, Pojmowanie czasu w chrześci-
jaństwie, tłum. B. Chwedeńczuk, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas w kulturze, Warszawa
1987, s. 291–329; J. Le Goff, Czas kościoła i czas kupca, tłum. A. Frybes, [w:] A. Zajączkow-
ski (red.), Czas..., op. cit., s. 331–355; J. Le Goff, Od czasu średniowiecznego do czasu nowo-
czesnego, tłum. A. Frybes, [w:] A. Zajączkowski (red.), Czas..., op. cit., s. 357–374.

9 A. Flis, Czas społeczny: między zmianą i nieśmiertelnością, [w:] idem, Chrześcijaństwo i Europa.
Studia z dziejów cywilizacji Zachodu, Kraków 2001, s. 189–199.

10 Ibidem, s. 192.



unaocznione zostaną w sposób komparatystyczny konceptualizacje formy, jaką
przybiera współczesna temporalność.

Biorąc pod uwagę fakt niewyczerpanego i niezwykle szybkiego dostępu do in-
formacji, zdawać by się mogło, że współczesne społeczeństwo cechować się musi
znacznym poszerzeniem świadomości historycznej. Teoretycy kultury współczes-
nej często jednak zwracają uwagę na pojawienie się zjawiska przeciwnego, pole-
gającego na anihilacji głębi temporalnej11. Fenomen ten ma stanowić między
innymi pochodną wzrastającego nacisku na teraźniejszość charakteryzującą społe-
czeństwo informacyjne. Choć kwestia ta zostanie omówiona bardziej szczegółowo
w dalszej części artykułu, już tu można zaznaczyć, że wskutek akceleracji przeka-
zów, prowadzonej przez koncerny medialne, ciągłej walki o każdą sekundę uwagi
widza, a także daleko idących ułatwień komunikacyjnych następuje proces spłasz-
czania horyzontu czasowego i dowartościowywania prezentystycznej orientacji
temporalnej12. W tym kontekście orzeka się zwykle o szybkiej utracie pamięci kul-
turowej bądź o przekształceniu jej w formę palimpsestu. Jak pisze Bauman,
„pamięć coraz bardziej upodabnia się do taśmy wideo, wymazywanej tak często,
ilekroć chce się na niej zapisać nowe zdarzenie, i wychwalanej przez producentów
właśnie z tego tytułu, iż można ją wymazywać i wykorzystywać do nowych zapisów
bez końca”13. Mniej radykalni w swych spostrzeżeniach teoretycy, choć także zwra-
cają uwagę na utratę przez przeszłość charakteru „stałości”, uznają, iż ta nie tyle
ulega anihilacji, ile poddawana jest ciągłej, refleksyjnie dokonywanej rekonstrukcji,
mającej na celu jej przystosowanie do dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości
i antycypowanej przyszłości14.

Można oczywiście zaprotestować przeciwko sądom dotyczącym dekonstrukcji
kategorii przeszłości, wskazując na zachodzenie takich zjawisk, jak polityka histo-
ryczna, tworzenie gęstej sieci muzeów czy nostalgiczne powroty dawnych mód.
Dla części badaczy procesy te nie stanowią jednak mechanizmów poszerzania
horyzontu temporalnego, a – wręcz przeciwnie – decydują o jego przekształceniu w
„synchroniczną sieć relacji”15. Pojęcie to odnosi się do współwystępowania wyda-
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11 Zob. na przykład.: Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006, s. 201; J.
Baudrillard, Ameryka, tłum. R. Lis, Warszawa 2001, s. 14; S. Brand, Długa teraźniejszość.
Czas, odpowiedzialność i najpowolniejszy komputer świata, tłum. A. Tanalska-Dulęba, War-
szawa 2000, s. 132.

12 Warto w tym miejscu zacytować jeszcze jeden fragment pochodzący z książki Milana
Kundery Powolność: „stopień szybkości jest wprost proporcjonalny do siły zapomnienia.
Z tego równania można wyciągnąć różne wnioski, na przykład następujący: nasza epoka
oddaje się demonowi szybkości i z tej właśnie przyczyny tak łatwo o sobie zapomina.
Otóż ja wolę odwrócić to stwierdzenie i powiedzieć: naszą epokę nawiedza obsesyjnie
pragnienie zapomnienia i chcąc spełnić to pragnienie, oddaje się ona właśnie demonowi
szybkości; przyśpiesza kroku, gdyż chce nam uzmysłowić, że nie życzy sobie, aby o niej
pamiętano, że czuje się znużona samą sobą, sama sobą zdegustowana; że chce zdmuch-
nąć drżący płomyk pamięci”, M. Kundera, Powolność, op. cit., s. 81.

13 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 50.
14 Zob. na przykład: A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej

nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2002, s. 104–112.



rzeń i postaci ze wszystkich epok w jednym planie czasowym, przybierającym
postać rozdętej do hiperbolicznych rozmiarów teraźniejszości. Warto w tym kon-
tekście zacytować słowa Umberto Eco, stanowiące komentarz do jego wizyty
w amerykańskim muzeum figur woskowych, a w szerszym wymiarze odnoszące się
do współczesnej kultury zawłaszczonej przez sferę obrazów: „pod koniec zwiedza-
nia zmysły nasze zdołały wchłonąć bezkrytycznie nadmiar wrażeń, Lincoln i doktor
Faust okazują się odtworzeni w tym samym stylu godnym Chin Ludowych, a Tom-
cio Paluch i Fidel Castro należą już ostatecznie do tej samej sfery ontologicznej”16.
Tożsame spostrzeżenia zostały zanotowane w pismach Jeana Baudrillarda17. An-
thony Giddens natomiast w podobnym kontekście stosuje kategorię „efektu kola-
żu”18. Uznaje jednak, iż zjawisko to nie prowadzi bynajmniej do tworzenia bez-
ładnej plątaniny znaków, gdyż zawsze jest na nie nakładana określona hierarchia,
będąca pochodną uwarunkowań czasowo-przestrzennych. W ten sposób przydaje
on przeszłości charakter linearny, jakkolwiek taki jej kształt możliwy jest do uzy-
skania tylko dzięki praktykom refleksyjnym.

Bardzo istotne przemiany związane z powstaniem społeczeństwa informacyj-
nego naznaczają także kategorię przyszłości. Uznaje się powszechnie, iż ta utraciła
swój przewidywalny charakter, stanowiący pochodną mechanizmów przyczynowo-
ści, kumulatywności i teleologiczności. Jakkolwiek nie wszyscy badacze orzekają
o dekonstrukcji owych kategorii (na przykład dla Giddensa „myślenie kontrfak-
tyczne” stanowi współczesny odpowiednik modernistycznego układania ścieżki
życia19), to zgadzają się co do tego, iż przyszłość odznacza się obecnie coraz większą
otwartością i jest mało podatna na procesy predykcyjne. Jednym z czynników, które
złożyły się na zajście owej zmiany, było zdynamizowanie rzeczywistości społecz-
nej, powiązane z nastaniem „ery informacji”. Konieczność błyskawicznego reago-
wania na docierające z każdego zakątka świata wiadomości, bardzo szybkie kre-
owanie nowych wzorców konsumpcyjnych za pośrednictwem mediów czy sam fakt
dostosowywania się do zaskakującego swą dynamiką rozwoju technologicznego –
wszystko to przyczynia się do ograniczenia horyzontu temporalnego w wymiarze
przyszłościowym20.

Relacja między teraźniejszością a przyszłością w ramach społeczeństwa infor-
macyjnego bywa przyrównywana do mechanizmów rządzących funkcjonowaniem
giełdy21 bądź kasyna22. W tym pierwszym przypadku zwraca się uwagę na to, iż jed-
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15 Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, tłum. R. Leśniewski, Warsza-
wa 1998, s. 202.

16 U. Eco, Semiologia życia codziennego, tłum. zbior., Warszawa 1999, s. 23.
17 J. Baudrillard, Ameryka, op. cit, s. 56–57.
18 A. Giddens, Nowoczesność…, op. cit., s. 38.
19 Ibidem, s. 40–46.
20 Kwestia ta została omówiona szczegółowo w książce T.H. Eriksena, Tyrania chwili. Szybko

i wolno płynący czas w erze informacji, tłum. G. Sokół, Warszawa 2003.
21 A. Giddens, Nowoczesność…, op. cit., s. 162–163.
22 Z. Bauman, Płynna..., op. cit., s. 246–247.



nostki nie są w stanie w sposób długofalowy przewidzieć dróg rozwoju społecz-
nego, a każde ich posunięcie obarczone jest dużą dozą ryzyka. Wszelkie decyzje,
które w końcu podejmują, stają się rozwiązaniami tylko na pewien okres, który
zresztą w miarę upływu czasu wciąż się skraca. Z kolei odwołanie do metafory
kasyna ma na celu wykazanie, że tak jak horyzont temporalny gracza jest wyzna-
czany przez kolejne obroty rulety (bo pamięć o przeszłych wygranych i myślenie
o kolejnych ustępuje miejsca wyłącznej koncentracji na bieżącej rozgrywce), tak też
współczesna kultura, ze względu na swą niespotykaną nigdy wcześniej dynamikę,
napełnia jednostki niepewnością, a przy tym łudzi obietnicami natychmiastowej –
choć trwającej de facto tylko przez krótką chwilę – satysfakcji.

Prawdopodobnie najbardziej radykalną wizję transformacji kategorii przyszłoś-
ci przedstawili na łamach swych pism Jean Baudrillard i Paul Virilio. Według nich
osiągnięta wskutek nowych rozwiązań komunikacyjnych sytuacja redukcji czasu
transferu informacji niemalże do zera, a także bezpośredni dostęp do wszelkich
wydarzeń z chwilą ich odbywania się, odbiera sens kategorii przyszłości. Jak pisze
Baudrillard, „nie istnieje już czas, w którym mogłaby się [ona – przyp. D.B.] poja-
wić”23. Paul Virilio zwraca zaś uwagę, iż „wpadnięcie w pułapkę sieci nadającej
absolutną prędkość elektronicznym impulsom, zdolnym rzekomo udostępnić w spo-
sób natychmiastowy to, czego czas udziela zaledwie powoli i stopniowo, oznacza […] uta-
jenie przyszłości w ultrakrótkim trwaniu wskutek działania teleinformatycznej
bezpośredniości – przekonanie nas co do tego, że nadchodząca przyszłość już ist-
nieje”24. Zdaniem obu intelektualistów wskutek rewolucji informacyjnej doszło do
postawienia znaku równości między teraźniejszością i przyszłością. Oczywiście nie
wszyscy badacze zgadzają się z tym stanowiskiem, ale przekonanie o nieustannym
skracaniu dystansu między owymi kategoriami jest dziś powszechne w analizach
transformacji temporalnych.

Powyższe rozważania prowadzą do jednoznacznego wniosku, że teraźniejszość
staje się w społeczeństwie informacyjnym najistotniejszą, a według niektórych,
jedyną płaszczyzną temporalną. Znaczenie owej kategorii odbiega przy tym istot-
nie od własności, jakie jej przyznawano w czasie moderny. Wówczas traktowano ją
przede wszystkim jako fundament dla przyszłych osiągnięć, a zatem ujmowano
w kategoriach instrumentalnych. Dziś natomiast nabiera ona wyraźnie wymiaru
autotelicznego25. Pomaga w tym dynamiczny rozwój mediów i konsumpcjonizmu.
Zygmunt Bauman pisze w tym kontekście następująco: „Czas życia rozłożony
został na następujące po sobie [...] «teraz», a każde z nich wcale nie jest mniej
znaczące niż inne, każde w równym stopniu zasługuje na to, by je przeżyć w pełni,
w pełni się nim bawić, całkowicie wycisnąć z niego wszystkie osładzające życie
soki”26.
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23 J. Baudrillard, Przed końcem. Rozmowy z Philippe Petit, tłum. R. Lis, Warszawa 2001, s. 44.
24 P. Virilio, Bomba informacyjna, tłum. S. Królak, Warszawa 2006, s. 90.
25 Z. Bauman, Ponowoczesność..., op. cit., s. 133–153.
26 Z. Bauman, Śmierć..., op. cit., s. 23.



Wśród teorii dotyczących dominacji kategorii teraźniejszości jako konsekwencji
nastania społeczeństwa informacyjnego warto wskazać na stworzoną przez Tho-
masa Hyllanda Eriksena koncepcję „tyranii chwili”. Norweski antropolog ujął jej
istotę w sposób następujący: „niepowstrzymany i masowy zalew informacji w na-
szych czasach zaczyna wypełniać wszelkie luki i wolne przestrzenie, a w konsek-
wencji doprowadzić może do tego, że wszystko stanie się histeryczną serią przesy-
conych aktualnością chwil, pozbawionych «przed» i «po» oraz «tu» i «tam».
W istocie, nawet «tu i teraz» jest dziś zagrożone, ponieważ następna chwila nad-
chodzi tak prędko, że trudno jest przebywać w tej, która jeszcze trwa”27. Eriksen
wartościuje tę sytuację w sposób negatywny, jako że prowadzi ona do dominacji
powierzchowności i fragmentaryzmu, a przez to powiększa charakterystyczną dla
społeczeństwa informacyjnego sytuację niepewności ontologicznej. Proces ten
dobrze jest według niego analizować na przykładzie elektronicznych serwisów
informacyjnych, które przedstawiają zwykle wiadomości w oderwaniu od ich kon-
tekstu, a ponadto – przedkładając szybkość nad dokładność – składają ciężar wery-
fikacji danych na barki swych odbiorców28. Spostrzeżenie owo warto uzupełnić
o przedstawienie wprowadzonej przez Jeana Baudrillarda kategorii „chwilowej
wiarygodności”29. Oznacza ona, iż informacjom nadawany jest z chwilą ich przed-
stawiania status realności, a ewentualne dementi nie jest go w stanie odebrać. Wia-
rygodność, w przeciwieństwie do dialektyki prawdy i fałszu, nie jest bowiem oba-
lalna. „Chcąc tego czy nie” – mówił Baudrillard w wywiadzie z Philippe Petit –
„znajdujemy się w sytuacji agnostyków, w której nie chodzi już o to by wierzyć lub
nie wierzyć, ponieważ wszystko podaje się do wierzenia i wszystko wyczerpuje się
w chwilowej wiarygodności”30.

Obecna w teoriach Baudrillarda i Eriksena wizja rozbicia linearnego porządku
czasu na szereg nie związanych ze sobą chwil charakteryzuje także temporalne
koncepcje Manuela Castellsa, Zygmunta Baumana i Frederica Jamesona. Pierwszy
z nich twierdzi, iż współczesne, poddawane ciągłej kompresji zjawiska społeczne,
tworzą zupełnie nową jakość temporalną – „bezczasowy czas”31. To, zdawałoby się,
oksymoroniczne pojęcie, odzwierciedla w istocie fakt, iż w „społeczeństwie sieci”
zachodzi destrukcja porządku sekwencyjnego, a rozbite na poszczególne jednostki,
skompresowane cząstki czasu, umieszczane są w układzie synchronicznym. Bau-
man porównuje temporalność współczesną – którą określa mianem jetzzeit – do
matematycznego „procesu Markova”, który charakteryzuje się tym, iż „prawdopo-
dobne relacje pewnego przyszłego stanu zależą tylko od stanu teraźniejszego, a nie
od historii, która do niego doprowadziła”32. W ten sposób akcentuje dekonstrukcję
związków przyczynowo-skutkowych i unieważnienie zasad kumulatywności i tele-
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27 T.H. Eriksen, Tyrania…, op. cit, s. 11–12.
28 Ibidem, s. 99, 100.
29 J. Baudrillard, Przed..., op. cit., s. 96.
30 Ibidem.
31 M. Castells, Społeczeństwo…, op. cit., s. 429–465.
32 Z. Bauman, Śmierć..., op. cit., s. 202.



ologiczności. Z kolei Jameson zestawił proces „prezentyzacji” współczesnej kul-
tury z okresami niezwykle intensywnego doznawania teraźniejszości przez osoby
chore na schizofrenię. „Doświadczenie schizofreniczne” – pisał – „polega na do-
świadczaniu osobnych, oddzielonych, nieciągłych, konkretno-zmysłowych zna-
czących, które nie łączą się w spójne zdanie. […] świat staje przed schizofrenikiem
ze wzmożoną intensywnością, niesie uczucia tajemnicze, przytłaczające swym cię-
żarem i promienieje mamiącym blaskiem”33. To właśnie zerwanie ciągłości czaso-
wej, a także relacji między elementem znaczonym a znaczącym, ma jego zdaniem
charakteryzować opartą na teraźniejszości kulturę współczesną.

Na drugim krańcu kontinuum względem ukazanych powyżej koncepcji umie-
ścić należy wizję transformacji temporalnych Anthony’ego Giddensa34. Nie twier-
dzi on bynajmniej, że czas stracił swój linearny charakter i został rozszczepiony na
szereg nie związanych ze sobą elementów, choć wskazuje na bardzo istotne prze-
kształcenia owej struktury. Według niego charakterystyczne dla współczesności
osłabienie znaczenia tradycji, a zarazem fakt znacznej nieprzewidywalności przy-
szłości, prowadzi do sytuacji, w której jednostka musi podjąć „dialog z czasem”.
Jest to niezbędne dla zachowania jej tożsamości i zdrowia psychicznego. Konstruk-
tywistyczne podejście do czasu prowadzi do ukonstytuowania się szeregu kategorii
„przeszłości” i „przyszłości”, refleksyjnie układanych przez jaźń jednostkową.
Dzięki temu czas zachowuje swój linearny charakter, a także orientację prospekty-
wistyczą. Ponieważ jednak nawet w tych aspektach różni się on znacząco od tem-
poralności industrialnej, koncepcję Giddensa – choć o wiele mniej radykalną od
wyżej przedstawionych – także należy uznać za ujmującą dokonujące się obecnie
metamorfozy czasu w kategoriach rewolucyjnych.

Podsumowując przedstawione tu rozważania, należałoby skonstatować, że
trwałość takich cech zachodniej koncepcji czasu, jak przyczynowość, kumulatyw-
ność i teleologiczność, jest coraz częściej poddawana w wątpliwość. Jednym z czyn-
ników, które do tego doprowadziły, jest wyłonienie się społeczeństwa informacyj-
nego. Powyżej pokazano, w jaki sposób charakterystyczne dla „ery informacji”
procesy – takie jak redukcja czasu przesyłu wiadomości niemal do zera, dostęp do
najodleglejszych wydarzeń w chwili ich zachodzenia czy akceleracja zmienności
społecznej – wpływają na redefinicję bądź rekonstrukcję kategorii: przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości. Porównanie różnych wizji transformacji temporal-
nych przywiodło do wniosku, iż dokonujące się obecnie przemiany zasadzają się
przede wszystkim na znacznym dowartościowaniu orientacji prezentystycznej
i podziale linearności na szereg bądź to zupełnie niezwiązanych ze sobą, bądź też
refleksyjnie porządkowanych chwil. Choć wśród badaczy nie ma zgody w kwestii
nastania postlinearnego porządku temporalnego, to należy skonstatować, że linio-
wość przynależna czasowi industrialnemu uległa w ostatnich dziesięcioleciach
bardzo znacznym przeobrażeniom. Zasadne byłoby więc mówienie dziś o „czasie
postindustrialnym”.
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33 F. Jameson, Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, tłum. P. Czapliński, [w:] Postmoder-
nizm. Antologia przekładów, Kraków 1996, s. 209.

34 A. Giddens, Nowoczesność…, op. cit., s. 98–149.



Komentarz krytyczny

Odnosząc się krytycznie do przestawionych powyżej wniosków, należałoby
przede wszystkim skonstatować, że wiele z nich odznacza się radykalizmem.
Trudno bez zastrzeżeń przyjąć twierdzenia o niemożności myślenia w kategoriach
prospektywistycznych, o całkowitej zatracie pamięci kulturowej czy o przeobraże-
niu biografii jednostkowej w zupełnie nieuporządkowany ciąg zdarzeń. W jeszcze
znaczniejszej mierze dotyczy to – nie omawianych tu szerzej – konstatacji Baudril-
larda i Virilia o konsekwencjach akceleracji przekazów, wśród których wymieniają
oni na przykład przekształcenie się społeczeństwa w „bierną masę”35. Należy jed-
nak pamiętać, że dla części badaczy egzageracja jest celowo stosowaną strategią,
mającą uwydatnić znaczenie określonych procesów. Dotyczy to na przykład Bau-
mana, którego celem jest – jak pisze Paul Poder – „raczej uchwycenie najistotniej-
szych trendów i wskazanie na ich znaczenie dla tożsamości, społeczności i moral-
ności, niż stworzenie zbalansowanego, całościowego obrazu”36. Konstatacja ta,
choć odnosi się do wszelkich nowszych pism polskiego socjologa, świetnie wyja-
śnia także sposób ujęcia przez niego kwestii transformacji temporalnych. Dla Erik-
sena z kolei egzageracja pewnych procesów stanowi strategię przekonywania o ko-
nieczności wprowadzenia reform mających zahamować negatywne konsekwencje
rozwoju społeczeństwa informacyjnego37. Lekturze tekstów Baudrillarda powinna
natomiast zawsze towarzyszyć świadomość, że nie dążył on bynajmniej do ade-
kwatnego oddawania obrazu rzeczywistości i twierdził, że jest „terrorystą i nihi-
listą w teorii”38. Jakiekolwiek jednak motywacje by stały za radykalnymi konstata-
cjami na temat metamorfoz czasu, przyznać trzeba, że wiele z nich trafnie oddaje
kierunek dokonujących się przemian. Zamiast więc z góry deprecjonować owe
stwierdzenia, bardziej konstruktywnie będzie potraktować je jako próbę zaakcen-
towania istotności pewnych aspektów transformacji temporalnych we współcze-
snej kulturze.

Zauważyć także należy, że opisane tu przeobrażenia czasu odnoszą się w róż-
nym stopniu do przedstawicieli poszczególnych klas społecznych. Zygmunt Bau-
man podzielił na przykład współczesne społeczeństwo na dwie grupy ze względu
na charakterystyczne dla nich konceptualizacje czasu. Dla przedstawicieli pierw-
szej z nich – ludzi biznesu, członków kadr menedżerskich i elit intelektualnych itd.
– przestrzeń nie stwarza żadnych ograniczeń, a czas ulega ciągłej akceleracji
i „pointylizacji”39. Z kolei dla członków grupy drugiej – bezrobotnych, bezdom-
nych, nielegalnych imigrantów itd. – „czas jest próżny; w ich czasie «nic się nie zda-
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35 J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości… albo kres sfery społecznej, tłum. S. Królak, War-
szawa 2006; P. Virilio, Polar Inertia, tłum. P. Camiller, London 2000.

36 P. Poder, Relatively liquid interpersonal relationships in flexible work life, [w:] A. Elliott (red.),
The Contemporary Bauman, London–New York 2007, s. 136 (tłumaczenie moje – D. B.).

37 T.H. Eriksen, Tyrania…, op. cit, s. 207–231.
38 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005, s. 194.
39 Z. Bauman, Consuming Life, Cambridge 2007, s. 32–35.



rza». […] Niematerialny, lekki i efemeryczny, pozbawiony czegokolwiek, co mogło-
by go wypełnić sensem i nadać mu ciężar, czas nie ma władzy nad zbyt realną
przestrzenią, która ogranicza mieszkańców drugiego świata”40. Uzupełniając typo-
logiczny obraz Baumana, należy zauważyć, że przedstawiciele obu tych kategorii
znajdują się na dwóch krańcach kontinuum porządkującego współczesne społe-
czeństwo ze względu na stopień internalizacji najnowszych konceptualizacji tem-
poralnych. Świadomość tego, że tylko niektóre grupy społeczne w pełniejszy spo-
sób doświadczają skutków opisanych w niniejszym artykule transformacji nie
powinna jednak prowadzić do kwestionowania ich znaczenia. Przemiany owe –
choć w różnym stopniu – dotykają wszystkich ludzi żyjących w erze informacji.

Warto też zastanowić się nad tym, czy dzisiejsze transformacje temporalne są
w pełni unikalne – jak to zdaje się wynikać z lektury pism przywołanych powyżej
teoretyków – czy też można znaleźć ich odpowiedniki w czasach wcześniejszych.
W tym kontekście można wskazać na to, iż już w drugiej połowie wieku XIX
rozbrzmiewały głosy o „anihilacji czasu i przestrzeni” wskutek upowszechniania
nowych rozwiązań komunikacyjnych, takich jak telefon, kolej żelazna czy statki
parowe41. W słynnym Manifeście futuryzmu Filippa Tommasa Marinetiego oznaj-
miono natomiast objawienie się nowego wzoru kulturowego, cechującego się nie-
ustanną zmiennością, niespożytością energii i brakiem odniesienia do przeszłości.
W punkcie ósmym owego manifestu napisano: „Czas i Przestrzeń umarły wczoraj.
My żyjemy już w absolucie, ponieważ stworzyliśmy wszechobecną szybkość”42.
Wszystkie te przykłady zarówno unaoczniają, że akceleracja czasu jest procesem
o długiej historii, jak i pokazują, że wraz z kolejnymi przeobrażeniami temporal-
nymi człowiek wytwarza nowe mechanizmy dostosowawcze. Nawet więc jeśli
współczesne przemiany temporalne cechują się niespotykaną nigdy przedtem
dynamiką, to ich charakter nie we wszystkich aspektach jest bezprecedensowy.

Mając to na uwadze, można stwierdzić, że wiele ze współczesnych metamorfoz
czasu znajdzie swą kontynuację w nadchodzących latach. Należeć będą do nich
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40 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000, s.
105–106.

41 Jeden z pierwszych pasażerów kolei pisał: „Lecieliśmy na skrzydłach wiatru ze zmienną
prędkością, sięgającą od 24 do 40 kilometrów na godzinę, anihilując czas i przestrzeń”
(cyt. za: J. Gleick, Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, tłum. J. Bieroń, Poznań 2003,
s. 59). Thomas Hylland Eriksen wskazuje na to, że niemożność obserwacji wszystkich
szczegółów krajobrazu przez pasażerów kolei odbierano z początku jako niebezpieczne
przeciwstawienie się prawom percepcji. Za: T.H. Eriksen, Tyrania..., op. cit., s. 59.

42 F.T. Marinetti, Akt założycielski i manifest futuryzmu, tłum. M. Czerwiński, [w:] E. Grabska,
H. Morawska (red.), Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, Warszawa 1977, s. 151.
Z tego samego 1909 roku pochodzi wypowiedź amerykańskiego pisarza, Henry’ego
Adamsa: „Między rokiem 1800 a 1900 świat nie przyśpieszył ani dwu-, ani trzykrotnie,
lecz, wedle wszelkich standardów… napięcie, wibracja, rozmiar i tak zwany postęp
społeczny były w roku 1900 tysiąc razy większe niż sto lat wcześniej. W tym okresie siła
uległa podwojeniu dziesięć razy, a szybkość, mierzona standardami elektrycznymi, jak w
telegrafie, osiągnęła nieskończoność i unicestwiła zarówno przestrzeń, jak i czas”. Za: S.
Brand, Długa…, op. cit., s. 30.



z pewnością takie procesy, jak akceleracja przemian, zawężanie horyzontu tempo-
ralnego czy rosnąca nieprzewidywalność przyszłości. W związku z tym linearność
czasu społecznego – już dziś coraz częściej kwestionowana – będzie stać pod coraz
większym znakiem zapytania. Niezwykła dynamika przemian społeczeństwa infor-
macyjnego czyni jednak wszelkie daleko idące antycypacje w tej materii mało kon-
struktywnymi. Niezwykle szybkie przekształcenia „czasu postindustrialnego” do-
prowadzą bez wątpienia do powstania takich konceptualizacji temporalnych, które
dziś trudno sobie wyobrazić.
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IV

Media a świat społeczny





Kazimierz Krzysztofek

Totalizacja życia w społeczeństwie bogatym
w media

Wprowadzenie

Zadaniem tego szkicu jest ukazanie jednego, rzadziej oświetlanego aspektu
nowych mediów, rozumianych tu szeroko jako technologie cyfrowe wykorzysty-
wane w komunikacji społecznej. Formułuję hipotezę, że media kolonizują życie
ludzi, zawłaszczając je w całym cyklu życiowym – od fazy nabywania podstawo-
wych kompetencji komunikacyjnych przez dorosłość aż po trzeci wiek. Różni je to
od technologii przemysłowych, które były nastawione na eksploatowanie czasu
pracy i zagospodarowywanie czasu wolnego w trybie przekazu jednokierunko-
wego. Technologie cyfrowe także totalizują czas pracy, wymuszając maksymalną
wydajność pracownika, ale idą tu o wiele dalej – skłaniają czy też zachęcają do
działania. Złoża społecznie tworzonego contentu są następnie eksploatowane przez
rynkowe przemysły kultury i wiedzy. Stawiam tu także kilka pytań, na które odpo-
wiedź jest trudna z braku wystarczającej empirii. Oparte są one na pewnych zjawi-
skach i tendencjach, które wystąpiły w ostatnich latach. Trudno jednak przesądzać,
na ile utrzymają się one w przyszłości i jakiego nabiorą kształtu.

Współcześnie rodzi się hiperspołeczeństwo, które jest efektem pomnożenia
innowacyjności przez szybkość komunikacji, intertekstualność, masowość inter-
akcji i potęgowy rozkład zmediatyzowanych relacji społecznych. Osiąga ono ol-
brzymią wydajność procesów sieciowych w warunkach wszechpołączalności. Po-
wstaje system, który wymaga od ludzi coraz więcej kompetencji i w którym
adaptacja do środowiska społeczno-ekonomicznego, kulturowego i technologicz-
nego również w przyszłości wymagać będzie o wiele więcej niż adaptacja do środo-
wiska przyrodniczego. Totalizacji pracy rozumianej jako maksymalne wykorzysta-
nie czasu aktywności ludzi do zwiększenia wydajności towarzyszy rosnąca
totalizacja życia. Słowem: kształtuje się system najbardziej produktywny w dzie-
jach, podporządkowujący człowieka imperatywowi wydajności. Jego zasadą kie-
rowniczą jest intensywna eksploatacja wszystkich zasobów: ziemi (rolnictwo),
surowców (przemysł) i wiedzy (postindustrializm). Bogactwo mediów zwiększa
ekstensje, potęguje produktywność systemu, ale eksploatuje człowieka, którego
gros działań jest zapośredniczona. Pojawia się tu pytanie, czy mamy jeszcze do czy-
nienia z ewolucją kulturową, czy już może tylko z antropotechnologią?



Nowe media – społeczeństwo sieciowe – totalizacja życia

Nowe media znamionują zaawansowaną fazę przejścia od komunikacji maso-
wej do sieciowej, czyli od społeczeństwa masowego do sieciowego. Jeśli nowe
media są zaprzeczeniem mediów masowych i dezaktualizują podstawy społeczeń-
stwa masowego epoki przemysłowej, nastawionego na totalizację pracy, to powin-
no to także znaczyć, że obiecują przeskok „od królestwa konieczności do królestwa
wolności”. Jestem zdania, że istotnie nowe media oznaczają zerwanie – przynajm-
niej częściowe – ze społeczeństwem masowym. Nowe media decentralizują je,
fragmentaryzują, nie znaczy to jednak, że summa libertatis jest w takim społeczeń-
stwie większa niż w poprzednim jego typie. Następujące cechy technologii infor-
macyjnych i sieciowych, które konstytuują i statuują nowe media, są odpowie-
dzialne za ich działanie, o którym mowa:

Po pierwsze: metakultura. Nawiązuję tu do konceptu metakultury nowości
Grega Urbana1. W jego ujęciu metakultura oznacza komentowanie kolejnych
poziomów własnej ekspansji. Jest to samotrawiący się twór – ciągłe kopiowanie,
ale też deformowanie już wytworzonych produktów. Zjawiska tego nie było w
społeczeństwie przedprzemysłowym ani w kulturach tradycyjnych. Kultura prze-
twarzana i wzbogacana w trakcie przetwarzania jest dziś rozprzestrzeniana dzięki
mocnym relacjom społecznym wpływającym na wszystkie orientacje aktywności
życiowej: ekspresywną, poznawczą, normatywną i instrumentalną (technosfera,
wytwórstwo). W metakulturze nowości procesy replikacji, reprodukcji i rozprze-
strzeniania oddzielają się od siebie; funkcje te przejmują profesjonalne, rosnąco
ucyfrowiane media i przemysły kultury. To one sprawiają, że otrzymujemy kulturę
w „pakietach”, które odbiorca po prostu konsumuje bez twórczego i indywidual-
nego wkładu z jego strony. Oczekuje się wręcz odeń, że wchodząc np. do kina, nie
będzie refleksyjnym odbiorcą tekstu, którym jest film, a jego konsumentem – nie
tyle czy nie tylko samego tekstu, ile także wszystkich paratekstów, które mu towa-
rzyszą: płyt DVD, koszulek z nadrukiem wizerunku bohatera i wielu innych gadże-
tów. Zadaniem widza-konsumenta nie jest odebranie filmu, „przepuszczenie go
przez własny filtr i wpuszczenie go w społeczną sieć znaczeń”, by użyć określenia
Clifforda Geertza, a „wchłonięcie” całej masy paratekstów, szybkie znudzenie się
nimi i zatęsknienie za kolejnym „pakietem nowości”, który już nań czeka. Nie ma
czasu na refleksyjne przetwarzanie następnych nowości. Metakultura ma zakodo-
wany w sobie status nowości. Sukces tekstu, np. hitowego filmu, natychmiast
owocuje ciągiem semiotycznym eksploatującym dzieło – wianuszkiem paratek-
stów (prequele – preteksty, sequele, przemysł apparel, remiks, remake) tematycznie
związanych z głośnym tekstem. Można to nazwać postfabrykatami kultury goto-
wymi do konsumpcji. „Produkcyjniaki” zostały zastąpione przez „konsumpcyj-
niaki”.

Dotychczas trwanie kultury zapewniała repetycja mitów, opowieści, rytuałów,
literatura2. Cechą tej kultury była addytywność – wyrastała ona z codziennych
doświadczeń, pracy, lęków, mitów, legend, wierzeń tworzonych na własny użytek.
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Była to swoista prosumpcja (produkcja i konsumpcja w jednym), by użyć terminu
upowszechnionego przez Alvina Tofflera. Można by to zjawisko nazwać również
samozaopatrzeniem ludycznym i poznawczym. Mamy tu do czynienia z jednocze-
snym odtwarzaniem, przetwarzaniem oraz rozprzestrzenianiem kultury pionowo
(w przekazie międzypokoleniowym) i przestrzennie. Stare elementy kultury (mity,
rytuały, obrzędy, tradycje) mogły funkcjonować dzięki prostemu przekazowi mię-
dzypokoleniowemu3. Dziś takiego mechanizmu nie ma. Weźmy na przykład trady-
cję bożonarodzeniową, która odrywa się od swego sensu i dla każdego kolejnego
pokolenia staje się metakulturowa. To nie jest kontynuacja, a cyrkulacja w ramach
zamkniętego obiegu. Nie polega już na akumulowaniu przekazywanej wiedzy czy
na uczeniu się tego, co było, a na kompilowaniu przez komercyjne przemysły kul-
tury. To jest konsumpcja świąt, ale i „konsumowanie” świętujących przez rynek.

Żyjemy stale w środowisku sztucznych obrazów, perswazji, apeli, dźwięków itp.
„Motory przemysłowej produkcji tworzą dziś fantasmagorie – hollywoodzkie block-
bustery, telewizyjne sitcomy, myśli-slogany, powtarzane do znudzenia jak w pozy-
tywce frazy i dźwięki, żargon businessu, biegunkę obrazów i jednominutowe
trendy [...] Nasze wojny to «Nintendo Wars» [...] Flagową technologią nadcho-
dzącego stulecia będzie «rzeczywistość wirtualna», wytwarzana przez komputery,
która zanurza użytkownika uzbrojonego w hełm generujący dźwięki i obrazy
w ożywione przez komputer obrazoświaty”. Ta kultura „połyka konsumenta, za-
czynając od głowy” – pisze w swym manifeście Mark Dery4.

Po wtóre: Erlebnis – przeżyte doświadczenie. Na rynku dóbr materialnych
konkuruje się ceną i jakością; na rynku doznań – ich skalą i intensywnością. George
Steiner nazwał to kulturą kasyna: tak jak wyższa stawka wymazuje pamięć o po-
przedniej, tak każde nowe doznanie zaciera pamięć o poprzednim5. Potrzeba do-
starczania doznań jest źródłem tabloidyzacji kultury popularnej, nasycania wszyst-
kiego rozrywką (infotainment, edutainment), co zdaniem Neila Postmana grozi tym,
że „zabawimy się na śmierć”6.

Po trzecie: hiperkultura – dyktat szybkości. Metakultura nowości jest nieod-
łączna od hiperkultury, którą S. Bertman nazywa władzą „teraz” (power of now7).
Długofalowość, stacjonarność, trwanie, pamięć, wgląd w szerszy kontekst ustępują
miejsca szybkiej cyrkulacji, symplifikacji tekstu, kiczowi, tandecie, niedbałości,
krótkotrwałości, natychmiastowości, sensacji, impulsom, transparencji (przecie-
ki), nomadyczności, skróceniu momentu napięcia uwagi (coraz krótsze przekazy –
pojedynczy obraz rzadko trwa na wizji dłużej niż kilka sekund). Pewne elementy
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„wypadają”, kultura eksploduje teraźniejszością (wieczna obecność w miejsce nie-
obecnej wieczności). Następuje pustynnienie pamięci, swoista pandemia Alzhe-
imera w reprokulturze (kulturze reprodukowanej). Uzależnienie od szybkości
zmienia percepcję wartości. W hiperkulturze chodzi o to, aby jak najszybciej stwo-
rzyć i sprzedać nowość na skalę globalną. Produkuje się więc dużo i szybko. Ponie-
waż produkt ma być instant, nie jest przeznaczony do dłuższej eksploatacji, lecz
chodzi o to, żeby na krótko mieć jego nową wersję, dopóki nie będzie następnej,
która będzie pachnieć świeżością – będzie cool, jazzy, edgy, zajefajnie. Mamy do czy-
nienia z hipercyrkulacją symboli w „przestrzeni przepływów”, aby użyć określenia
zaproponowanego przez Manuela Castellsa. Chodzi o akcelerację tych przepływów
będącą efektem sieci oraz tego, że symbole są łatwo transferowalne, i to na skalę
globalną, dzięki technologiom informacyjnym. Hiperkomunikacja to logiczny etap
rozwoju kapitalizmu; jego nowy duch. Nie wciela tego ducha już od dawna etyka
protestancka, a właśnie komunikacja i kultura. Od kiedy cywilizacja kapitalizmu
porzuciła fazę biurokracji i gigantyzmu, potrzebował on „oficerów”, którzy potra-
fią wykorzystać moc komunikacji8. Procesy wytwórcze w organizacjach hierar-
chicznie „wysmukłych” są bardziej odporne na przepływy informacji. Sieci, które
natychmiast i ciągle reagują na zachowania innych systemów w czasie rzeczywi-
stym, bardzo ułatwiają przepływy informacji/wiedzy, pieniądza, innowacyjności,
pracy, kapitału ludzkiego. Na naszych oczach dokonuje się gwałtowna transformacja,
która obejmuje wszystkie dziedziny życia i wymaga adaptacji od ludzi i instytucji. Bo
natura info-tech to z jednej strony przyrost wolności, z drugiej wszakże – kontrola,
szybkość i władza, czyli cechy, które nie są zwykłym ludziom przyjazne i do których
niełatwo się przystosować. Nacisk na ciągłe nabywanie nowych umiejętności
i kompetencji, czyli poszerzanie kapitału ludzkiego, wzmaga bóle adaptacji. Opi-
sując współczesne style konsumpcji, można użyć metafory o przejściu od sprawy
„surowej” do „gotowanej”, a w końcu „przeżutej” przez media. D. Muggleton
powiada, że dostarczanie kultury instant – do natychmiastowego spożycia i wydale-
nia – oznacza gruntowną zmianę: zastępuje dawny okres inkubacji kulturowej9.
Takiej gotowej strawy dostarczają od dawna mody (Urban nazywa je epidemiami
nowości), dzięki którym manipuluje się sezonami.

Po czwarte: megaoferta. Społeczeństwo staje się 24h society. Życie w nim jest
dla ludzi aktywnych superciekawe: dostarcza mnóstwa doznań i przeżyć, tysięcy
atrakcji, wśród których Internet jawi się jako sezam. W tej sytuacji szkoda czasu na
sen. Rosnąca ilość kanałów informacyjnych stwarza odbiorcy sytuację multichoice.
O każdej porze dnia i nocy można korzystać z komunikatorów internetowych.
W ciągu kilkunastu godzin czuwania, którymi można rozporządzać, otrzymuje się
niezwykle dużo ofert. Cała infrastruktura sieciowa jest non stop w ruchu. W poko-
leniu always online jednostka jest niemal stale podłączona, bezustannie aktualizując
zasoby i dzieląc się własnymi. W tym scenariuszu chodzi o priorytet innowacji
technologicznych, czyli raczej o disruptive niż sustaining technology. Ta „biegunka
innowacji” zmusza do ciągłej adaptacji do środowiska technologicznego, na co nie
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każdego stać. Bogate media to różnorodność wszystkiego: produktów, rynków,
nabywców itp. Jest to model nastawiony nie na pojedynczego użytkownika, któ-
remu oferuje się jedno uniwersalne narzędzie (PDA i inne typy komunikatorów),
a na multi-person i multi-device. To powoduje, że na rynek trafia cała gama różnorod-
nych produktów.

Widać tu podejście liberalne: każdemu to, na co ma ochotę, ale oczywiście
dominuje interes wielkich graczy, ponieważ jest to wbrew pozorom strategia corpo-
rate-driven, a nie user-centered. Technologie są tworzone z myślą o użytkownikach
o odpowiedniej sile nabywczej zafascynowanych nowinkami. Wielu z nich nabywa
te produkty nie tyle dla zaspokojenia jakiejś silnie odczuwanej potrzeby użytkowej
czy samorealizacji bądź umocnienia więzi i komunikacji interpersonalnej, ile z po-
trzeby podniesienia swego statusu społecznego. Priorytet przyznaje się wytwarza-
niu technologii dysruptywnych, zmieniających sposoby dotychczasowego użytko-
wania ICT. Obfitość oferowanych mediów rodzi procesy kumulacyjne wynikające
z technicznej, funkcjonalnej i instytucjonalnej konwergencji mediów związanej
z ich cyfryzacją.

W pewnych swych przejawach ten scenariusz promuje kulturę gadżetu, czyli
mnożenie dodatkowych funkcji przedmiotów, nadawanie konsumowanym pro-
duktom cech wspomnianych wyróżników statusowych („pokaż mi, co konsumu-
jesz, a powiem ci, kim jesteś”), cech sztucznej przestarzałości przedmiotom skąd-
inąd sprawnym i solidnym. Słowem – „kultura bajerów”. W kulturze gadżetu
chodzi o zaspokajanie często sztucznie kreowanych potrzeb, a więc nie tyle o samo
posiadanie dóbr, ile o ich konsumowanie i pozbywanie się, maksymalizację doznań
i przeżyć. To oddaje istotę konsumpcji technologii, która jest efektem synergicz-
nym mechanizmów rynkowych, wolności wyborów konsumenckich oraz wolnego
transferu dóbr materialnych i symbolicznych. Przedstawiciele tej szkoły myślenia
są zdania, że tylko takie bogactwo mediów pozwoli na zmianę jakości w kierunku
Internetu prawdziwie multimedialnego. Tylko taka Sieć zdemokratyzuje dostęp do
niej, bo komunikacja multimedialna, zwłaszcza haptyczna (dotykowa), jest w sta-
nie dotrzeć do wszystkich, z analfabetami włącznie. Im więcej mediów cyfrowych,
tym większe szanse na przyspieszenie integracji wszystkich środowisk komunika-
cji: interpersonalnej, instytucjonalnej oraz masowej (komunikacji roju ludzkiego –
swarming).

Po piąte: przymus mobilności – homo nomadicus. Nowe media multiplikują
możliwości komunikacji, a jednocześnie działania społeczne, które ona uruchamia.
To zarazem oznacza, że człowiek sieciowy musi być jeszcze bardziej mobilny, aby
móc funkcjonować w hiperspołeczeństwie. W epoce nowych mediów nie wystarcza
już rozumienie mobilności jako ruchliwości poziomej (przestrzennej) i pionowej
(zmiana statusu społeczno-zawodowego). Jest się mobilnym, siedząc przed monito-
rem sieciowego komputera, surfując w cyberprzestrzeni, a posługując się PDA czy
komunikatorem osobistym stajemy się nomadami w „pojeździe cyfrowym”. Od
użytkownika wymaga to nowej aktywności, która pochłania jego czas – życie.

Nowe media oznaczają wzrost mediatyzacji życia człowieka, której zakres jest
o wiele większy niż w przypadku starych mediów. To prawda, że media masowe,
radio czy telewizja pochłaniały czas wolny; jedyne stare techniczne medium inte-
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raktywne – telefon – zmieniło życie i kulturę, ale w porównaniu do dzisiejszej sytu-
acji skala medialnej penetracji życia była o wiele mniejsza. Jest coraz więcej eksten-
sji, jest się stale w zasięgu, co intensyfikuje działanie komunikacyjne i przyspiesza
społeczne tworzenie rzeczywistości. Bogactwo mediów wymaga stałego aktualizo-
wania kompetencji, personalizacji urządzeń. Człowiek jest ciągle nowicjuszem, musi
się co dzień czegoś nowego uczyć. Wszystko to pochłania życie: czas to pieniądz, ale
także korzystanie z mediów. Znakiem czasu jest prymat technosfery – sfery narzędzi,
działania, ekonomii – nad logosferą – sferą idei, wartości, symboli i znaczeń.
Wzajemne oddziaływanie tych dwóch sfer stanowi klucz do rozumienia procesów
cywilizacyjno-kulturowych przebiegających historycznie i współcześnie. Nie jeste-
śmy jednak w stanie powiedzieć, czy ten prymat jest tendencją stałą, czy wynika
z opóźnienia kulturowego (zgodnie ze znaną hipotezą Williama Ogburna)10.

Mamy do czynienia z tym, co Barry Wellman nazywa indywidualizmem siecio-
wym, które to pojęcie pozwala najlepiej zrozumieć fenomen sieci11. Członek spo-
łeczności sieciowej jest jej cząstką, ale zarazem autonomicznym węzłem (konekto-
rem), który sam zarządza swymi relacjami w sieci. Wiąże się to z zagadnieniem
indywidualizacji, która już od wielu pokoleń zmienia naturę organizacji społecznej,
komplikując relację jednostka–grupa i na nowo każąc postawić pytanie, ile jest jed-
nostki w społeczności sieciowej, a ile społeczności w jednostce. W tym rozumieniu
społeczność internetowa jawi się jako niepowtarzalna, indywidualna sieć sperso-
nalizowana (sprywatyzowana) przez każdego uczestnika. Użytkownik nie jest już
terminalem, a konektorem: sieć „przepływa” przez nettera.

Dla użytkownika nowych mediów, a także dla strategii biznesu medialnego i po-
lityki informacyjnej mediów publicznych, istotna będzie odpowiedź na pytanie, na
ile w przyszłości zróżnicuje się model ich konsumpcji, ile będzie konsumpcji „sta-
cjonarnej”, a ile „nomadycznej”. Wiele wskazuje na to, że będą to różne wzory.
Będzie się toczyć walka o uwagę odbiorcy. Wydaje się, że pojawi się potrzeba spe-
cjalizacji w zakresie zawartości dla użytkowników „stacjonarnych” i „nomadycz-
nych”. Oczywiście, mogą to być ci sami użytkownicy w zależności od tego, gdzie
będą pobierać zawartość: w „miejscu” (praca, dom, hotel) czy w jakimś punkcie
przestrzeni przepływów. W „miejscu” szukać będą wysokiej jakości odbioru, która
zaspokaja potrzebę silnych doznań i wrażeń. W przestrzeni przepływów potrze-
bują innej oferty, stałej samoaktualizacji, doraźnej rozrywki – z konieczności także
filmu, na pewno zaś oglądnięcia meczu, który rozgrywa się na żywo, a odbiorca jest
poza domem. Miniaturowe urządzenia, które się ma zawsze przy sobie, będą coraz
doskonalsze, z coraz lepszą rozdzielczością. One będą wygrywać, ale niekoniecznie
w sferze kultury12.
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Po szóste: imperatyw „szukaj” (googlaj). Mediatyzacja – zdaniem niektórych
nad- czy hipermediatyzacja – relacji społecznych jest wynikiem nie tylko wyposaże-
nia ludzi w osobiste komunikatory, które czynią z nich terminale i węzły sieciowe,
ale przekształcania w media przedmiotów w otoczeniu człowieka, które się usie-
ciowia dzięki wyposażeniu w „metki elektroniczne” (technologia RFID). W ten
sposób z dnia na dzień wszechpołączalność ludzi i rzeczy czyni z nowych mediów
jedno wielkie omnimedium czy też panmedium i przekształca Internet w sieć ludzi
i rzeczy. Jak pisze autor książki o fenomenie Google’a, John Battelle: „[…W] naj-
bliższej przyszłości wyszukiwanie opuści swoją kołyskę, sieć WWW, rozprzestrze-
niając się swobodnie na wszystkiego rodzaju urządzenia […], wyszukiwanie zosta-
nie wbudowane we wszystkie istniejące urządzenia cyfrowe. Telefon, samochód,
telewizor, wieża stereo, najdrobniejszy przedmiot z układem scalonym i możliwo-
ścią łączenia się – wszystko będzie umożliwiało wyszukiwanie w sieci”13. Każdy
przedmiot czy symbol mający postać cyfrową staje się medium sam w sobie.
Masowe wyszukiwanie wszystkiego przez wszystkich zmienia środowisko spo-
łeczno-kulturowe.

Imperatyw „szukaj” staje się kategoryczny. Z każdą nową osobą, instytucją czy
książką, która znajduje swą drogę do sieci, nakaz wyszukiwania staje się coraz bar-
dziej naglący. W Polsce nie odczuwamy go na razie zbyt mocno, skala dygitalizacji
zasobów jest bowiem jeszcze relatywnie mała. Tam, gdzie jest wysoka, czuje się siłę
Internetu i potencjał jego zasobów.

Eksploatacja złóż kultury

Nie da się zrozumieć rosnącej roli nowych mediów bez wyjaśnienia zmian rzu-
tujących na naturę podmiotu. Podmiot ludzki w epoce ekspansywnych mediów
i produkcji symboli staje się wysokosemiotyczny – „nafaszerowany” coraz większą
ilością znaków14. Kapitał symboliczny jest tym bogatszy, im więcej do zaoferowania
w sferze idei, emocji itp. mają uczestnicy tego dyskursu. A mają coraz więcej dzięki
różnorodności społecznego software’u, czyli naszego wyposażenia kulturowego.
Przemysły kultury i wiedzy czerpią z zasobów, które przyrastały przez stulecia jak
rafa koralowa i które dziś stanowią zawartość nowych mediów – serwisów społecz-
nościowych itp. – religii, mitów, opowieści, podań, legend, kulinariów, wiedzy
lokalnej, języka, stylów życia, sztuki ludowej, tańca, relacji międzyludzkich, sposo-
bów ekspresji i kodów znaczeń, historii itp. „Nowy typ produktów wytwarzanych
we współczesnym kapitalizmie – takich jak język, wiedza, nauka, sztuka, informa-
cja, style życia czy standardy relacji międzyludzkich – ma charakter dóbr publicz-
nych. Niepodzielnych, niezawłaszczalnych, niewyczerpywalnych. Obdarzonych
wartością, która rośnie, a nie maleje w miarę ich wolnej wymiany i swobodnego
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użytkowania, dając początek tzw. «konstruktywnej konsumpcji». Jest to możliwe
dzięki temu, że dobra te są tworzone w nieustającym procesie przez tych, którzy
z nich zarazem korzystają, przy czym im lepiej je wykorzystują, czyli im wyższym
kapitałem symbolicznym czy społecznym dysponują, tym lepszej jakości «pro-
dukty» oddają społeczności, w której się znajdują, z powrotem. W tym nowym
porządku granica między producentem i konsumentem znika, oczyszczając pole
dla czystej kreatywności, wolnego działania”15.

Nie ma alternatywy rozłącznej homo kreator i homo ludens. Technologie cyfrowe
pozwalają na błyskawiczne zasysanie informacji i wiedzy z sieci, banków danych.
Wynika z tego obfitość krzyżujących się inspiracji interdyscyplinarnych. Różne
dziedziny wiedzy zapładniają się wzajemnie ideami i pomysłami. Kreatywność
ogromnie wzrasta, tempo innowacji ulega wielkiemu przyspieszeniu. Gros tej kre-
atywności skierowany jest jednak na intensyfikację konsumpcji, generowanie no-
wych potrzeb itp. O tym społecznym tworzeniu rzeczywistości piszą liczni autorzy,
zwracając uwagę na nową ekonomię polityczną, produkcję poza korporacjami i ryn-
kiem w kontekście Web 2.0 i folksonomy, kolektywnej inteligencji (Pierre Levy, Der-
rick de Kerckhove16), „inteligencji roju ludzkiego” (które to pojęcie wylansował
Howard Rheingold w książce Smart Mobs17), zbiorowej mądrości (James Suro-
wiecki18), „katedry i bazaru” (Eric S. Raymond19), multitude – rzeszy samoorgani-
zujących się podmiotów (Antonio Negri i Michael Hardt20), wikinomii (Don Tap-
scott i Anthony D. Williams21), wolnej kultury (Lessig22), produkcji niszowej
(„długi ogon” Chrisa Andersona23), kultury konwergencji (Henry Jenkins24), bo-
gactwa sieci (Yochai Benkler25), technologii kooperacji26, twórczego cyfrowego cha-
osu27. Jednym z nielicznych głosów opozycyjnych wobec tego optymistycznego
nurtu refleksji o społecznej produkcji zawartości w sieciach jest książka Andrew
Keena Kult Amatora28.
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Do analizy tych fenomenów przydatne są klasyczne teorie socjologiczne – teorie
wymiany i działania społecznego (jako pogłębienie interakcjonizmu symbolicz-
nego), a także, czy nawet przede wszystkim Juergena Habermasa teoria działania
komunikacyjnego (Theorie des Kommunikatives Handelns)29. Dzisiejsze technologie
pozwalają na powrót do czasów spontanicznej komunikacji. Miliardy sms-ów,
coraz częściej mms-ów, e-maili, dziesiątki tysięcy grup dyskusyjnych, blogów i ser-
wisów społecznościowych każą wierzyć w to, że rodzi się jakaś postać inteligencji
kolektywnej. Kultura przepływa w sieciach i z pewnością jest bardziej ulotna niż ta
w Galaktyce Gutenberga. Jest to raczej kultura działania społecznego niż instytucji;
energia społeczna przepływa bowiem z instytucji do sieci. Jest to wizja społeczeń-
stwa komunikującego się. Przed ćwierćwieczem, gdy Internet jeszcze raczkował,
Habermas prognozował narodziny wspólnot komunikacyjnych, nowej kultury,
w której intersubiektywność i kolektywna inteligencja prowadzić będą do wzajem-
nego porozumienia jednostek bez przymusu. Kultura ta miała rodzić nowe tożsa-
mości i nowe obywatelstwa wyłamujące się ze starej kultury.

To wszystko sprawia, że w sieciach powstaje spontanicznie kapitał symboliczny.
A to z kolei rodzi pewne novum: specjaliści od marketingu nie mówią już o dykto-
waniu trendów w konsumpcji, stylach życia itp. (aby je później dyskontować w re-
klamie), a o marketingu sieciowym (zwanym też wirusowym – viral marketing).
Nazwano to coolhunting, czyli „polowaniem na trendy”. Wyśledzenie takiego tren-
du (w modzie, stylu życia, turystyce itp.) oznacza często wielkie pieniądze dla tego,
kto pierwszy trafnie odgadnie tendencję i potrafi ją zdyskontować. Stąd tak ważne
okazuje się „rozpoznanie wzorca”, czyli wyznaczenie tzw. tipping point – punktu, od
którego zaczyna się zbiorowa „infekcja” (np. moment, w którym czapka golfowa
odwrócona daszkiem do tyłu, szerokie spodnie i długa luźna koszulka koszykarska
stają się globalnym trendem mody młodzieżowej). Temu zagadnieniu poświęcił
swą książkę znany pisarz cyberpunkowy, autor Neuromancera, William Gibson30,
a badania nad „epidemią nowości” prowadził Malcolm Gladwell31. Wielu badaczy
zafascynowanych jest sekretem potęgowych rozkładów relacji w sieciach, który
sprawia, że wysłany rano załącznik do listu elektronicznego zawierający filmik
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reklamowy, wirus komputerowy czy spam może potencjalnie dotrzeć do miliarda
odbiorców.

Zachodzi zatem dynamiczny feedback między ekspansją nowych mediów a pra-
gnieniem indywidualizacji i podmiotowości. Wchodzą one w synergię z produk-
tywnością nowego postfordowskiego kapitalizmu. Kreatywność stała się mantrą,
a empowerment – kanonem politycznej poprawności. Kiedy kategoria czasu wolnego
była klarownie określona, wiadomo było, czym jest zaangażowanie na rzecz firmy,
za co trzeba kazać sobie płacić, a za co nie. Teraz przestało to być oczywiste. Wyko-
nywanie zawodowych obowiązków w domu, kontrola nad czasem dawały poczucie
komfortu pracownikom i oszczędności pracodawcom („gorące biurka”, telepraca),
ale niosły ze sobą wielką zmianę: tysiące zatrudnionych przestało być pracowni-
kami – stawało się telepracownikami, wolnymi strzelcami, konsultantami, intere-
sariuszami32. Nazwano to free agent nation33.

Wszystko zostało nastawione na elastyczność i mobilność; im większa autono-
mia pracownika, tym bardziej żyje on kulturą organizacyjną firmy, nie potrzeba mu
kontroli z zewnątrz, gdyż jest ona zinternalizowana; locus of control przesuwa się do
wewnątrz (ode mnie wszystko zależy, nikt mnie nie musi popędzać; nie ma się
poczucia eksploatacji czy wyzysku, lecz samorealizacji i podmiotowości). Taką kul-
turę korporacyjną wdraża Google. To jest sprytnie pomyślane: wykorzystuje się
wolność jednostki, nie pozbawiając jej poczucia indywidualizmu i autonomii. Po-
dobny efekt w kulturach kolektywnych osiąga się przez zaprogramowanie, a w in-
dywidualistycznych – przez samooprogramowanie. To drugie jest bardziej warto-
ściowe, bo kreatywne34. W ten sposób poszerza się krąg twórczych przemysłów.
Mamy tu do czynienia z jednoczesną legitymizacją i instrumentalizacją idei twór-
czej podmiotowości, połączeniem wolności pracowniczej z interesem biznesu.
Korzysta się z twórczości ludzi pod hasłem: współkreuj produkt, który chcesz
nabyć35 (tzw. collaborative design w Internecie na sprofilowanych pod tym kątem cza-
tach, forach, blogach itp.). Daje to podwójną korzyść: oszczędza się na kosztach
wzornictwa oraz osiąga identyfikację konsumenta z produktem, tworząc grupę
wartościowych „wczesnych użytkowników” (early adopters), którzy pełnią funkcję
multiplikatorów zgodnie z opisanym przez E. Katza i P. Lazarsfelda mechanizmem
dwustopniowego przepływu innowacji (two-step flow of innovations). W ten sposób
realizuje się samorzutny marketing sieciowy, w wyniku którego rodzi się elita kon-
sumentów danego produktu oraz interesariuszy (stake-holders) danej firmy czy
organizacji.

Tak jak zaciera się podział między czasem wolnym a pracą, tak zmianie ulega
relacja między kapitałem a pracą na rzecz relacji kapitał–życie36, bo życie kreuje
twórczość w codziennych aktach pamięci, wiedzy, ego, kultury, seksu. Welfare jest
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zastępowany przez workfare37. B.J. Pine II i J.H. Gilmore nazywają to gospodarką
przeżycia-doświadczenia38. Przed pojawieniem się mediów cyfrowych ludzie kon-
sumowali media masowe, a poza tym w czasie wolnym tworzyli zawartość, która
ulatywała w eter. Zresztą było to z komercyjnego punktu widzenia niepotrzebne.
W późnym kapitalizmie, w warunkach intensywnej eksploatacji symboli i rekultu-
racji ekonomii, konsumowanie jest jednocześnie produkcją, zasilaniem złóż i na-
mnażaniem symboli. A. Bard i J. Soderquist nazywają klasę konsumującą „kon-
sumtariatem” – proletariatem epoki medialnej. Ten software stale się wzbogaca
w procesie komunikacji i jest potencjalnie niezniszczalny. Kapitalizm konsump-
cyjny czerpie pełną garścią z tych złóż wiedzy i kultury tworzonych w serwisach
społecznościowych, forach dyskusyjnych, blogach itp. Jest to nie tyle kontrola nad
mainstreamem, ile wchłanianie przezeń Web 2.0. Biznes sieciowy sam podsuwa
użytkownikom „puste naczynie” – technologie kooperacji (to przecież Google
dostarczył gratis oprogramowania dla sieci wsparcia Orkut.com, co miało służyć
rywalizacji z opensource’owym Friendsterem). Oferta jest intrygująca: my będzie-
my twoim bankiem szwajcarskim – pozwól nam indeksować (zaksięgować) i prze-
chowywać twoją zawartość, a kiedy ktoś ją za naszym pośrednictwem znajdzie,
umożliwimy jej sprzedaż z zyskiem dla ciebie39. Tu już nie czas, a zawartość to
pieniądz. Nie jest to oczywiście dar bezinteresowny, a do ut des – daję, żebyś ty dał.
Dajemy oprogramowanie za darmo, dostajemy: zaangażowanie i pracę „sieciowych
tłumów”, poszerzamy grono klientów kupujących nasze usługi, powiększamy glo-
balną wielkość rynku na produkty i usługi IT (darmowe narzędzia zwiększają
dostępność i potencjał zaangażowania). W Web 2.0 widać mechanizm „coś za coś”:
Dajemy ci „tubę” komunikacyjną, stwarzamy możliwość „wyrażenia siebie” (express
yourself!), a w zamian otrzymujemy/przyciągamy twoją uwagę (reklama) i zaanga-
żowanie. Takim darem, który się zwraca produkcją zawartości, jest też oprogramo-
wanie templates. „Kopiuj i wstaw” to już cały sezam – istnieją banki gotowych wzo-
rów fabuł, filmów (do wyboru kilka tysięcy zachodów słońca), które pozwalają na
daleko idącą profesjonalizację indywidualnej twórczości.

Nowa ekonomia to już nie tylko strategia biznesowa producentów zawartości;
to także eksploatacja produkcji społecznej, czyli wykorzystywanie potrzeb komuni-
kacyjnych użytkowników dla celów ekonomicznych. Kiedy się to korporacjom
opłaca, to te serwisy kupują (jak YouTube przez Google za 1,65 miliarda dolarów).
Takie serwisy to raj dla „łowców głów” (bank CV w serwisie Goldenline), nieprze-
brany tłum artystów-amatorów (YouTube), z którego fachowiec od castingu może
wyłowić zdolnych twórców. Nikt nie ma wątpliwości, że przejmowanie serwisów
to biznes. Pogląd ten wyznają korporacyjni CEO, którzy jednak skarżą się, że te ser-
wisy są mniej dochodowe niż przewidywano40. Rynek może wessać wszystkie prze-
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jawy życia. Symbolic workers, jak ich określał Peter Drucker, czerpią z zasobów wy-
tworzonych przez ludzi w spontanicznym procesie komunikacji i generowania
dóbr, a te po przetworzeniu powracają do wytwórców, ale już jako konsumentów,
którzy za to płacą.

Konkluzja

Nasuwa się w związku z tym wywodem kilka uwag. Media, zwłaszcza telewizja,
od wielu dziesięcioleci pochłaniają życie. Dziś uczestnictwo w nich jest coraz bar-
dziej interaktywne, a coraz mniej masowe (w sensie bombardowania wielomilio-
nowych audytoriów i widowni tymi sami przekazami), zwłaszcza w młodych poko-
leniach; są one bardziej spersonalizowane; coraz mniej czasu jesteśmy poza ich
zasięgiem. Oznacza to, że więcej niż kiedykolwiek wiedzy pochodzi z mediów, a nie
z bezpośredniego doświadczenia. Jest to knowledge by reporting w odróżnieniu od
knowledge by encounter. Od dawna już w odniesieniu do mediów masowych stawiano
pytanie, czy mamy tu do czynienia z przemediatyzowaniem, co rodzi afazję – zabu-
rzenie komunikacji, czy techniki medialne wchodzą w symbiozę z człowiekiem,
stając się częścią jego środowiska duchowego i wchodząc w synergię z jego „natu-
ralną” multimedialnością. W tej kwestii istnieje rozbieżność stanowisk: nie brak
nadal zwolenników determinizmu, zdaniem których mamy do czynienia z jedno-
stronną zależnością człowieka od mediów. Stanowisko deterministów nie przeko-
nuje, nie jest bowiem tak, że tylko media coś robią z ludźmi, a ludzie się biernie
temu poddają. Gdyby tak było, to nie byłoby postępu w technologiach, który rodził
się pod wpływem aktywnej roli użytkowników, a technologia SMS pozostałaby
tym, do czego została stworzona: narzędziem do komunikacji operatorów telefo-
nicznych z abonentami. Tymczasem wbrew projektowi stała się w ostatniej deka-
dzie jednym z najważniejszych środków komunikacji interpersonalnej. Jest to więc
pytanie o to, na ile kultura społeczna zmienia się pod wpływem narzędzi, a na ile to
narzędzie kształtuje, wytwarza antyciała, które neutralizują jej szkodliwe skutki.
Chyba nie ma odpowiedzi na pytanie, jak dalece można mnożyć media, gdzie jest
punkt optymalnego nasycenia, po którego przekroczeniu można mówić o tym, co
Neil Postman nazywa over-mediatization. Co to bowiem znaczy „po przekroczeniu”?
Jakie przyjąć wskaźniki tego przemediatyzowania? Jak się odnaleźć w masowo pro-
dukowanych znaczeniach?

Chodzi tu o sytuację, w której należałoby mówić o inwersji kultury, czyli o stan,
w którym narzędzie jest bardziej widoczne niż człowiek się nim posługujący; czyli
– używając metafor – gdy przestajemy być ich panem, a stajemy się sługą. Być może
są to rozterki kogoś, jak piszący te słowa, ukształtowanego w czasach, które nie
były bogate w media, zwłaszcza w dość siermiężnym pod tym względem PRL.
Każde pokolenie po swojemu negocjuje z technologią. Zasadne jest więc pytanie,
na ile klasyczne pojmowanie wolności i autonomii jednostki będzie miało odnie-
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sienia do epoki technologicznej. Czy pokolenie, które otrzymuje potężny dyspozy-
tyw technologii medialnych, będzie potrzebować takiej wolności, jaka była po-
trzebą poprzednich, czy stworzy sobie własną przestrzeń wolności inaczej
pojmowanej? Jaki będzie system regulacji, w jakim stopniu będzie ona jeszcze
domeną sfery publicznej, a na ile będzie to już regulacja przez rynek?

Powtórzę na koniec to, o czym była mowa na wstępie: największym problemem
naszych czasów jest nie tyle już przystosowanie się do środowiska naturalnego, jak
w poprzednich epokach, ile do środowiska technologicznego, a także społecznego,
które ciągle się zmienia na skutek multiplikujących się interakcji komunikacji
hiperpersonalnej. Wszystko, co było stałe, ulega upłynnieniu, zamienia się w luźne
sieci, tak skomplikowane i potężne, że wymykają się one dziś naszemu poznaniu
i kontroli. Społeczeństwo staje się tak złożone, że nabiera cech samoorganizującej
się natury, ewolucja kulturowa dogania pod względem złożoności naturalną.
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Jacek Dąbała

Rozumienie dramaturgii w pracy
dziennikarskiej

Wydaje się, że już w momencie przywołania samego terminu „dramaturgia”
w świecie dziennikarskim dochodzi do niemalże natychmiastowego zdystansowa-
nia się oraz klasyfikacji tego zjawiska w obrębie przede wszystkim teatru i litera-
tury1. Można przy tym odnieść wrażenie, że dziennikarze w pewnym sensie auto-
matycznie uznają swoją edukację i przede wszystkim zawód za naturalne wrośnięte
w myślenie dramatyczne, w codzienne doświadczenia chociażby reporterskie,
publicystyczne czy felietonistyczne, i przez to niewymagające dodatkowej wiedzy
teoretycznej. Zdziwienie, a nierzadko rozczarowanie i irytacja, rodzą się wówczas,
gdy przygotowywane artykuły, audycje czy programy nie spełniają oczekiwań
redakcji, a także czytelników, radiosłuchaczy i widzów. W tę perspektywę włączam
też multimedialny Internet. Wtedy dopiero z bolesną ostrością niektórzy dzienni-
karze uświadamiają sobie istnienie innego zjawiska – nudy, czyli po prostu zaprze-
czenia dramaturgii2 i wtedy zaczynają poszukiwać rozwiązań, które pomogłyby im
udoskonalić własną pracę.

Zaplecze reguł dramaturgicznych

W artykule tym chciałbym zarysować, w oczywistym uproszczeniu, kilka roz-
wiązań dramaturgicznych, jakie są lub mogą być stosowane w różnych mediach.
Podstawą tych rozwiązań – uświadamianą bądź nie – są reguły wypracowane przez
retorykę dziennikarską, a konkretnie jej najnowszą i najbardziej pragmatyczną
wersję – creative writing, czyli sztukę pisania3. Wbrew pozorom propozycje amerykań-
skiej creative writing nie są w kształceniu dziennikarzy w Polsce odpowiednio
uwzględniane, częściej przywołuje się je na kursach pisarskich. A nie ulega chyba

1 P. Kotlarz, Historia dramaturgii, Warszawa 2007.
2 Problem ten należy do wyjątkowo rzadko omawianych, mimo iż wyznacza podstawy ko-

munikacji medialnej. Interesujące preliminaria do tego tematu zaproponowała sesja na-
ukowa, której wynikiem jest książka: P. Czapliński, P. Śliwiński (red.), Nuda w kulturze,
Poznań 1999.

3 J. Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing, Lublin 2005.



wątpliwości, że każdy rodzaj dziennikarstwa, każda specjalność w mediach, zako-
rzenione są głównie w umiejętnościach myślenia pisarskiego, można nawet powie-
dzieć literackiego. Tam właśnie dziennikarz może odnaleźć struktury i chwyty, któ-
rymi do pewnego momentu naturalnie nasiąkał poprzez poznawanie bajek, legend
czy mitów. Trzeba podkreślić zatem, że to literatura jako wyraźnie określony
porządek dramaturgiczny, fabularny bądź estetyczny, uwrażliwiła nas na dramatur-
gię dzieła, w tym dzieła medialnego.

Problem ten tylko z pozoru wydaje się oczywisty i zrozumiały. W rzeczywistości
umyka uwagi; z jednej strony z powodu wyjątkowego skomplikowania, z drugiej –
poza zarysowaną już wyżej naiwną afirmacją wyłącznie zawodowego doświadcze-
nia – ze względu na zwykłą niewiedzę, zmęczenie bądź niechęć dziennikarzy do
doskonalenia swojego warsztatu. Od razu trzeba raz jeszcze podkreślić, że drama-
turgia wpisuje się w pracę dziennikarską i często po prostu opiera na intuicji. Jed-
nak, paradoksalnie, z tego między innymi powodu blisko już do ignorowania lub
niezauważania problemu.

Creative writing proponuje wiele szczegółowych reguł, mniej i bardziej ścisłych,
które odpowiadają wskazanym w różnych definicjach i w wybranych tutaj tekstach
sugestiom warsztatowym. Próba wyodrębnienia kilku ważniejszych reguł zakłada
selekcję materiału oraz dostrzeżenie, iż mamy tu do czynienia z przemieszaniem
ich hierarchii. Trzeba od razu zaznaczyć, że na szczycie tej hierarchii znajdują się
tajemnica i suspens, które porządkują wszystkie inne rozwiązania dramaturgiczne.

Temat dramaturgii omawiam tu głównie w kontekście dziennikarstwa telewi-
zyjnego, ponieważ skupia ono – prześwietlając się w regułach creative writing –
wysokie wymagania stawiane dziennikarzom zarówno prasowym, jak i radiowym,
uwzględniając specyficzne różnice.

Ku istocie myślenia medialnego

W 1935 roku, niemalże u progu narodzin telewizji, amerykański naukowiec,
Rudolf Arnheim, dotknął zjawiska, które do dzisiaj określa istotę myślenia medial-
nego. Napisał wówczas m.in.: „Telewizja da namiastkę rzeczywistości fizycznej
obecności w stopniu pełniejszym niż radio. Ale tym bardziej izolowana będzie jed-
nostka w swym zaciszu domowym [...]”. Godny pożałowania pustelnik zamknięty
w swoim pokoju, odległy o setki kilometrów od rozgrywającej się sceny, którą prze-
żywa jako część własnego życia [...]4. Trzeba zauważyć, że Arnheim, używając słów:
„namiastka”, „izolowany” oraz „przeżywa”, pośrednio zwrócił uwagę na ważność
trzech aspektów warsztatu dziennikarskiego; z jednej strony świadomość budowa-
nia medialnej fikcji, z drugiej rozumienie naturalnego u odbiorcy poczucia odosob-
nienia, z trzeciej oczekiwanie i pragnienie widza, aby całkowicie zaangażować się
w treść przekazu telewizyjnego. W kontekście tak zarysowanego problemu poja-
wiają się oczywiste pytania: co takiego musi zaproponować twórca telewizyjny, aby
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4 R. Arnheim, Perspektywy telewizji, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji
społecznej w XX wieku, Warszawa 2002, s. 263.



w odbiorcy narodziło się autentyczne „przeżycie”? Jak sugestywna i przekonująca
musi być fikcja, żeby jako taka przestała mieć dla widza znaczenie, a zaczęła się
liczyć jako pożądana rzeczywistość? Jakich środków musi użyć dziennikarz, aby
izolacja, a więc coś, co kojarzymy z utratą wolności, stała się dla odbiorcy przy-
jemna? Wreszcie: jak powiązać tę przyjemność z autentycznym przeżyciem i głębo-
kim poczuciem uczestnictwa w czymś ważnym? Okazuje się, że każdy z wymienio-
nych aspektów warsztatu telewizyjnego – zarówno „namiastkę”, „izolację”, jak
i „przeżycie” – łączy jedno uwarunkowanie: dramaturgia.

Wokół terminu

Termin „dramaturgia” pojawia się w telewizji głównie w kontekście widowisk
teatralnych i filmowych, natomiast rzadko odnoszony jest do mediów. Zaskakujący
jest również brak odpowiedniego hasła w słownikach i leksykonach medialnych5;
znajdujemy je dopiero w słownikach poświęconych literaturze, teatrowi i filmowi.
W Słowniku terminów literackich czytamy: „dramaturgia – zespół właściwości kom-
pozycyjnych utworu dramatycznego lub widowiska dramatycznego, na który skła-
dają się spójność, przejrzystość, logika konstrukcyjna i tempo przebiegu fabular-
nego”6. W Słowniku terminów teatralnych możemy wyodrębnić z tego hasła
interesujące nas w kontekście medialnym uwagi: dramaturgia to m.in. „poetyka
(najczęściej normatywna) dramatu i/lub widowiska teatralnego. W tym znaczeniu
dramaturgia może odnosić się również do indywidualnej poetyki sformułowanej
przez autora dzieła dramatycznego”, to także „zespół cech kompozycyjno-warszta-
towych utworu dramatycznego lub widowiska”7. Z kolei Słownik terminów filmowych
rzecz precyzuje, zbliżając bardziej do kryteriów telewizyjnych: „dramaturgia filmu
[...] – zespół reguł, chwytów i konwencji dramaturgicznych (np. retardacja –
suspense – klimaks – antyklimaks – denouement, progresja napięć, ratunek w ostat-
niej chwili i in.) wykorzystywanych do budowy struktury dramatycznej utworu fil-
mowego. [...] rozmaicie realizowana zasada reżyserowania progresji napięć drama-
tycznych”8.

Przytoczone definicje – wyraźnie wpisane w dziedziny ściśle związane z me-
diami – pokazują kierunek, w którym zmierza dojrzałe dziennikarstwo. Inaczej
mówiąc, to przede wszystkim dobrze rozumiana dramaturgia określa charakter i
istotę myślenia medialnego, w tym oczywiście audiowizualnego. W przywołanych
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5 W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006; E. Banaszkiewicz-Zyg-
munt (red.), PWN Leksykon. Media, Warszawa 2000; J. Skrzypczak (red.), Popularna ency-
klopedia mass mediów, Poznań 1999.

6 J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2000, s. 111.
7 P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp A. Ubersfeld, tłum. S. Świontek, Wrocław

1998, s. 108.
8 M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994, s. 68. Warto tutaj zauważyć,

że termin „dramaturgia” nie występuje w Kompendium terminologii filmowej, oprac. W.
Dąbal, P. Andrejew, Warszawa 2005.



definicjach szczególnie ważne są odniesienia do struktury (kompozycji, konstruk-
cji) oraz zatomizowania dzieła filmowego (ale także telewizyjnego). Zapropono-
wany w ten sposób porządek, swoista i nietypowa edukacja medialna, przekłada się
bezpośrednio na kolejne szczegółowe doprecyzowywanie użytych określeń i po-
twierdzanie ich pragmatycznej wyjątkowości. Odmienność i wyjątkowość rozu-
mienia np. intrygi i napięcia polega na postrzeganiu ich przede wszystkim jako uży-
tecznych chwytów retorycznych; dziennikarz musi po prostu w swojej pracy stale
dokonywać transformacji pojęciowo-warsztatowych. Można powiedzieć, że musi
wyrobić w sobie nawyk weryfikowania pojęć w praktyce, sprawdzania przydatności
terminu w każdej sytuacji medialnej, począwszy od znajdowania tematu, a skoń-
czywszy na czymś tak pozornie nieuchwytnym, jak wyraz oczu prezentera czy
nawet jego waga.

W stronę wybranych reguł dramaturgicznych

Nietrudno zauważyć, że zarówno definicje, jak i poszczególne opinie na temat
dramaturgii nie wychodzą poza częściowo tylko praktycznie sformułowane reguły.
Właściwie na każdym poziomie można tu mówić o niewystarczalności eksplikacji;
tak dzieje się wtedy, gdy czytelnik oczekuje od dziennikarza zbudowania tajemnicy
i suspensu, z tym też mamy do czynienia, gdy mówimy, jak w jednej z definicji, o in-
tensyfikacji czy tempie zdarzeń w dziele medialnym. Za każdym razem rodzi się
pytanie: co zrobić i jak to zrobić?

Jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy telewizyjnych, Kamil Dur-
czok, wprost zauważył, od czego rozpoczyna się myślenie o telewizji; na pytanie,
w jaki sposób serwis TVN-u, Fakty, chce stać się „najchętniej oglądanym progra-
mem informacyjnym w Polsce”, odpowiedział: „Konsekwentną pracą i umiejętnym
budowaniem dramaturgii każdego wydania [...], w którym oprócz polityki są też
elementy lifestyle’u i ważne dla Polaków sprawy społeczne”9. W wypowiedzi tej
wyraźnie rysują się zarówno preferencje, jak problemy stojące przed dziennika-
rzami; oto reguły rządzące dramaturgią muszą znaleźć odbicie w tematach, które
nie zawsze są ekscytującymi wydarzeniami, a często po prostu ważnymi elemen-
tami życia codziennego, które trzeba interesująco przedstawić. Ujmując rzecz
dokładniej, dramaturgię według Durczoka mogą budować, m.in. zajmowanie się
polityką, stylami życia ludzi i sprawami społecznymi. Reguła pierwsza, odpowia-
dająca też wymaganiom sztuki pisania, brzmi zatem: szukaj dramatycznie nace-
chowanych tematów10. To jednak tylko pewien poziom rozumowania; idąc dalej
tym tropem, musimy odpowiedzieć sobie: jak pokazać wspomnianą politykę, style
życia czy sprawy społeczne? Jak zrobić to intrygująco? Co w tej polityce poruszyć,
od czego zacząć, co rozwinąć, co pominąć i na czym skończyć? Wreszcie, jak sko-
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9 I. Marczak, Durczok goni konkurencję, [w:] „Dziennik” 2007, nr 54, s. 15.
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ńczyć? W jaki sposób wywołać przy tym napięcie, emocje, dreszcz oczekiwania na
to, co się wydarzy za chwilę? Bo samo pokazanie, zgodzimy się, spełni swoją rolę
tylko częściowo. W tym właśnie momencie, w kontekście preferencji również cre-
ative writing, możemy dostrzec kolejną ważną zasadę tworzenia dramaturgii:
należy za każdym razem pogłębiać i rozbudowywać zakres działań, które
określają wcześniejsze poziomy.

Myślenie o dramaturgii rozpoczyna się np. w telewizji od zdolności dziennika-
rza do wizualizowania tematu, od kryterium, które – szczególnie w przypadku
redaktorów prasowych i radiowych – może umknąć uwagi. Dramaturgia audiowi-
zualna wykracza bowiem znacznie poza obszar dramaturgii „bezobrazowych”
środków przekazu – jest nieporównywalnie bardziej skomplikowana, wymagająca
i często nawet nieprzewidywalna. A więc uzależniona być może np. od niespo-
dzianki w programach „na żywo”: „Dyskusję w studiu telewizyjnym, podobnie jak
bezpośrednie transmisje z innych wydarzeń odbieramy w pewnym stopniu jak
happening. Zainteresowanie rodzi się z kontaktu z rzeczywistością dziejącą się na
naszych oczach, a dramaturgię tworzy jej nieprzewidywalny przebieg”11. Oczywiś-
cie trzeba pamiętać, że zasada mówiąca, iż atrakcyjna jest „nieprzewidywal-
ność” w telewizji „na żywo”, odpowiadająca w sztuce pisania m.in. splotowi
zaskoczeń czy nieoczekiwanej konfrontacji12, ma swoje granice uzależnione w
znacznym stopniu od znajomości warsztatu i doświadczenia dziennikarskiego – im
bardziej kontrolowane, świadomie prowokujące, tym lepiej. W innym przypadku
powstanie chaos w stylistyce „bez komentarza” i pytanie: jak długo widz będzie
chciał to oglądać?

Na płaszczyźnie telewizyjnej, z natury niejako wielogatunkowej i dynamicznej,
mamy do czynienia z pewnym oczywistym „ograniczeniem”, które może, ale wcale
nie musi, stać się dramaturgiczną siłą przekazu; brytyjski dziennikarz i wykła-
dowca, Andrew Boyd, ujął ten problem następująco: „telewizja jest bowiem nie-
wolnicą dramatycznych obrazów. W jej przypadku bez obrazów nie ma opowie-
ści”13. Reguła wskazuje zatem, korespondując poprzez sztukę pisania z eskalacją
zdarzeń14, na potrzebę filmowania i emitowania dramatycznych zdjęć; ich
pokazywanie, intensyfikowanie lub nie, to kolejny poziom dziennikarskich decyzji.
Co wyemitować? Jak pokazać? W jakiej kolejności? Po co? Czy zadowoli to wi-
dzów? Czy w ten sposób informacja będzie pełna i zrozumiała? Czy nie dojdzie do
niepotrzebnej eskalacji cierpienia? Jak długo pokazywać wybrane ujęcia? Które
z nich zapadną w pamięć i wywołają refleksję? Czy ta refleksja zachęci odbiorcę do
powrotu do naszego serwisu, naszego kanału czy też stacji?
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11 L. Zonn, Warsztat realizatora filmowego i TV, z. 3, Łódź 1994, s. 85–86.
12 R. Kernen, Building..., op. cit.,, s. 74–75; zob. też S. Stein, Suspense: Keeping Your Reader Re-
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14 F.A. Rockwell, Elements of Suspense in Fiction, „Writer” 1992, nr 12 (wol. 105), s. 2.



Mówimy tu o telewizji, ale pytania te, po pewnych korektach związanych ze
specyfiką przekazu, są aktualne także w przypadku prasy, radia czy Internetu. I one
właśnie, umiejętność ich zadawania, korelują z regułami sztuki pisania. Charakter
dramaturgicznych przemian postrzegany bywa nawet jako swoista ewolucja w pro-
cesie demokratyzowania się społeczeństwa; jeden z krytyków wyraził to nastę-
pująco: „Telewizja tworzy nową demokrację przedstawiania, gdzie fakty zastępo-
wane są przez emocje, refleksja – przez akcję, idee – przez osobowości. Telewizja
proponuje swoje własne reguły demokratycznego dyskursu, politycy i obywatele są
zachęcani, aby stać się uczestnikami tego komunikacyjnego przedstawienia”15.
Tutaj znajdujemy jakby potwierdzenie naszego rozumowania ku emocjom, akcji
i osobowościom, ujmowanym w creative writing w praktyczną zasadę m.in. maksy-
malizowania obaw o bohatera16. Dodatkowo dowiadujemy się, że dzieło medialne
to „komunikacyjne przedstawienie”, a zatem nie ma tu miejsca na intelektualną
naiwność. To właśnie dzięki intelektualnej dojrzałości możemy tworzyć dzienni-
karstwo budzące zainteresowanie i niosące przy tym wartości edukacyjne. Koncen-
tracja na emocjach wcale nie oznacza spłycenia, o ile nie pozostaniemy wyłącznie
w tym kręgu.

W rozważaniach tych prześledziłem i uporządkowałem – w kontekście creative
writing – tylko niektóre dramaturgiczne sygnały, jakie pojawiają się w mediach.
Pominąłem m.in. problem intensyfikowania dramaturgii przez kompozycję, np.
wiadomości z wojny. Mimo ograniczenia się do wybranych reguł, można z nich
odczytać charakterystyczne uwrażliwienie, a nawet podświadomy kierunek myśle-
nia niektórych dziennikarzy; czytelna jest afirmacja znaczenia dramaturgii w tym
zawodzie. To oczywiście tylko zarys problemu. Stopień skomplikowania, jaki towa-
rzyszy powstawaniu każdego dzieła medialnego, wyznacza rozumieniu tego zjawi-
ska miejsce szczególne. Dowiadujemy się, iż warto korzystać z doświadczeń sztuki
pisania po prostu po to, aby nie tracić czytelników, radiosłuchaczy i telewidzów. We
współczesnym konkurencyjnym dziennikarstwie nie ma miejsca na brak wiedzy
czy lekceważenie czegoś tak oczywistego, jak dramaturgia.
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Urszula Jarecka

Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian
sfery publicznej

Dezorganizacja sfery publicznej jest jednym ze zjawisk typowych dla późnej
nowoczesności. Niewykluczone jednak, że pojęcia „sfera publiczna”, „sfera pry-
watna”1, porządkujące rozumienie życia społecznego przynależą już do grupy
„pojęć zombie”, takich jak tradycyjna rodzina, państwa narodowe, klasy społeczne,
związki zawodowe, partie polityczne, kategorie pełnego zatrudnienia i bezrobocia.
Wymienione „pojęcia zombie” są zdaniem Ulricha Becka typowe dla klasycznej
nowoczesności. Nie są one w stanie opisać społecznej rzeczywistości drugiej fali
modernizacji2. Trudności analityczne wiązać się mogą także z doświadczaną na
przełomie XX i XXI wieku trzecią falą globalizacji, która generuje nowe zjawiska
społeczne, ponadnarodowe i międzykulturowe3. Wspomniane zmiany obserwo-
wane są m.in. w przekazach medialnych, które nie tylko odzwierciedlają część rze-
czywistości społecznej, ale również ją współtworzą, kreują wydarzenia i pseudo-
wydarzenia4 i kierują uwagę publiczności na wybrane obszary kultury. Media –
przede wszystkim wizualne i audiowizualne – są też katalizatorem niektórych
przemian, zwłaszcza obyczajowych. W czasach późnej nowoczesności zarysowuje
się tendencja do tabloidyzacji wielu obszarów kulturowych, co stanowi kolejne
ogniwo łańcucha medialnych przemian.

1 Propozycja Habermasa, by postrzegać rodzinę, „jądro sfery prywatnej” jako sferę in-
tymną (J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnicka, M.
Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 140), również traci na aktualności, gdyż w tym obszarze
prywatności pojawia się wiele poziomów zapośredniczenia bliskich relacji, a intymność
staje się „towarem” medialnym. Przykładem może być reality show Zamiana żon czy pro-
gramy pokazujące mieszkania celebrities, np. MTV w domu u… prezentowane na kanale
VH1.

2 U. Beck, A. Krzemiński, Kosmopolityczny makroświat, rozmowa, „Gazeta Wyborcza”,
15.09.2002, online: http://www.republika.pl/nowaarmia1/nowaarmia/press/578gw
150902.htm

3 Por. E. Wnuk-Lipiński, Oblicza globalizacji – konceptualizacja pojęcia, [w:] S. Amsterdamski
(red.), Globalizacja i co dalej?, Warszawa 2004.

4 Por. D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, tłum. A. Sa-
wisz, Warszawa 2008, s. 39–68; D.J. Boorstin, Image. A Guide to Pseudo-Events in America,
New York 1961, s. 7–76.



Czym zatem jest „tabloidowa” oferta medialna? W telewizji np. oznacza zbiór
gatunków osadzonych w „rzeczywistości” (reality). Programy nawiązujące do wy-
darzeń życia to typowa telewizja aktualności (actuality TV), ale także infotainment
(info-rozrywka), confrontainment (programy czyniące z konfrontacji i konfliktu roz-
rywkę5), trash TV – „telewizyjne wysypisko” (warto przypomnieć, że w mediach
zachodnich co najmniej od lat 80. informacja musi być rozrywkowa, by była łatwo
zrozumiała6). Poza wymienionymi przynależą tu wszelkie gatunki wydobywające
nieprzyjemną, mroczną stronę rzeczywistości w celu podniesienia oglądalności7.
David Morley przypomina, że teksty medialne zawsze są interdyskursywne8. Także
tabloidowe programy rozrywki „faktualnej”, zgodnie z modą na eklektyczne, post-
modernistyczne hybrydy, niekiedy łączą w sobie informacje, programy o charakte-
rze dokumentalnym, seriale obyczajowe i dramaty rodzinne.

Czym jest tabloidyzacja?

Tabloidyzacja oznacza przede wszystkim szczególny styl prezentacji materiałów
w mediach: uproszczone przedstawianie rzeczywistości społecznej, m.in. poprzez
uwzględnianie w opisie realiów czytelnych dla wszystkich binarnych opozycji9; uni-
kanie niuansów w poznawaniu faktów i zjawisk różnych dziedzin oraz unikanie
refleksji nad nimi. Zaznacza się tu także redukcja słowa na rzecz obrazu, obraz zaś
przygotowywany jest z intencją wywoływania silnych emocji. W zakresie treści
tabloidyzacja oznacza koncentrację na błahostkach, a także przedstawianie informa-
cji typu hard news10 w konwencji żartobliwej lub w perspektywie „kabaretowej”.

296 Urszula Jarecka

5 B. Rose (red.), TV Genres, Westport 1985, także W. Godzic, Telewizja i jej gatunki. Po „Wiel-
kim Bracie”, Kraków 2004, s. 39 nn. Problematyczność kategorii „gatunek” w odniesieniu
do zmiennej, wielokulturowej i wielodyskursywnej oferty telewizyjnej omawia J. Mittell,
Genre and Television. From Cop Shows to Cartoons in American Culture, New York– London
2004, s. 8–15, także passim.

6 M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 174–175.
7 Najpopularniejsze formy tabloidowej TV to telenowele dokumentalne, shockumentary, re-

ality show (np. Big Brother), talk show w różnych postaciach, np. talk show z udziałem
sławnych gości; talk show z udziałem widowni i tu pojawiają się kolejne formy, takie jak
programy konfesyjne czy freak show – parada dziwaków i dziwactw itd. Por. M.J. Matelski,
Jerry Springer and the wages of fin-syn: The rise of deregulation and the decline of TV talk, „Jour-
nal of Popular Culture” 2000, wol. 33, nr 4, s. 65 nn., K. Glynn, Tabloid Culture. Trash Ta-
ste, Popular Power and the Transformation of American Television, Durham–London 2000,
s. 1–45.

8 D. Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, London 1992, s. 195.
9 Najbardziej dogłębną analizę tabloidyzacji przedstawił Kevin Glynn, którego praca Tablo-

id Culture stanowi podstawowe źródło kategorii analitycznych stabloidyzowanego dys-
kursu medialnego. Por. K. Glynn, Tabloid…, op. cit.

10 Problemy związane z klasyfikacją wiadomości są tematem analiz wielu badaczy mediów,
o umowności kategorii, takich jak soft i hard news, pisze np. G. Tuchman, Making News. A
Study in the Construction of Reality, New York 1980, s. 49–63.



Tabloidyzacja oznacza upublicznianie i usensacyjnianie wydarzeń banalnych lub nie-
relewantnych wobec biegu historii. „Wydarzeń”, które nie są w żaden sposób istotne
dla przyszłości społeczności międzynarodowej czy lokalnej. Być może miłośnicy
popularnej wersji teorii chaosu i „efektu motyla” dopatrzyliby się związku między
załamaniem nerwowym Britney Spears, młodej gwiazdy pop, globalnym ocieple-
niem i zamieszkami w Afryce. Jednak np. w stacji CNN w roku 2007 „wydarzenia”,
takie jak aresztowanie nietrzeźwej Britney Spears po zniszczeniu przez nią mienia
czy morderstwo dokonane na jednej z uczestniczek hiszpańskiego talk show po
odrzuceniu przez nią oferty małżeństwa, prezentowane są na równi z decyzjami poli-
tycznymi dotyczącymi międzynarodowych regulacji prawnych czy z informacjami
o 350 ofiarach ataku chemicznego w Iraku. Ten sposób przygotowywania informacji,
nawet z założenia poważnych, staje się typowy dla coraz większej liczby mediów,
zarówno komercyjnych i publicznych stacji telewizyjnych, jak i czasopism i prasy
codziennej; w Internecie także łatwo zlokalizować można tabloidowe wieści.

Podział na soft news i hard news wydaje się mieć dziś znaczenie jedynie tech-
niczne i teoretyczne. Hard news, o czym przypomina Gaye Tuchman, odnosiły się do
spraw publicznych, społecznych, narodowych i międzynarodowych, które mają
wpływ na losy świata czy lokalnej społeczności; w każdym razie opowiadały o spra-
wach, które decydują o naszym stanie życia, przepisach prawnych, konfliktach,
ułatwieniach, utrudnieniach, zagrożeniach – w skali i perspektywie globalnej i lo-
kalnej11. Soft news natomiast dotyczyły spraw bardzo indywidualnych, miłych dla
oka i ucha ciekawostek, które są nieistotne z punktu widzenia losów świata czy
kraju. Jednak formy te były zazwyczaj oddzielone, każdy z gatunków wiadomości
miał swoją niszę (np. osobny magazyn czy gazetę, w telewizji osobny program czy
blok z komentarzem wprowadzającym, że „na zakończenie ciekawostka”). Dobrym
przykładem może być prognoza pogody, która mówi o stanie świata na dany
moment. Ma ona znaczenie dla sporej liczby osób, o ile są to typowe „poważne”
informacje ostrzegawcze (czy nadejdzie huragan, czy będzie bezpiecznie na dro-
gach itd.). Jeśli jednak w takich wiadomościach pojawi się osoba prywatna z wiel-
kim grzybem rekordzistą znalezionym w pobliskim lesie, to ten element ma cha-
rakter soft. Takie zabiegi uatrakcyjniające przekaz wprowadzano już w początkach
telewizji, zatem nie jest to nic nowego. Natomiast u progu XXI wieku obserwo-
walne jest radykalne wymieszanie porządków. Tabloidowa oferta jest wysoce wie-
lodyskursywna, wchłania głosy systematycznie eliminowane z poważnych (oficjal-
nych) serwisów12 (np. pojawienie się kręgów w zbożu, zabójstwa, podejrzenie
o poddanie się operacji plastycznej przez znanego włoskiego polityka Berlusco-
niego itd.); często skupia się na tym, co jest marginalizowane w mainstreamowym
dyskursie medialnym. Zdaniem niektórych badaczy jest ogólnie obraźliwa dla
wyrafinowanych czy też wyrobionych gustów (highbrow, middlebrow13), ponieważ
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11 Ibidem; por. M. Mrozowski, Media…, op. cit., s. 253.
12 K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 6–7, 10.
13 Kategorie takie jak highbrow, middlebrow (midcult) i lowbrow – o czym przypomina Kevin

Glynn – różnicują jedynie w konkretnie zakreślonych granicach, nigdy zaś nie mogą być
obiektywnymi kategoriami. Por. K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 4, 9.



„zadomowiła się w społecznym i moralnym nieporządku”14. Ponadto tabloidowe
media jednocześnie czynią „obcym to, co swojskie, i banalizują egzotykę”15.

„Model obywatelskiej sfery publicznej – pisał Habermas – uwzględniał ścisły
rozdział życia publicznego i prywatnego”16. John Fiske podkreślał, że treści wiado-
mości tabloidowych znoszą granicę między życiem prywatnym a publicznym,
czyniąc to w stylu sensacyjnym, niejednoznacznym moralnie17. Znoszenie podzia-
łów między tymi sferami nie dotyczy jedynie znoszenia granic między polityką
a kulturą; to także ekspansja życia prywatnego w sferę mediów, w dyskurs pu-
bliczny, która przybiera niekiedy dość ekstremalne formy, np. ekshibicjonizmu cie-
lesnego i psychicznego.

Ekshibicjonistów, jak uważają Vicky Abt i Mel Seesholtz18, spotkać można w każ-
dej klasie społecznej, ale nie powinni być oni traktowani jako grupa reprezentatywna
dla całego społeczeństwa (w przypadku wspomnianej analizy – społeczeństwa ame-
rykańskiego). W ujęciu Abt i Seesholtza gwiazdy medialne, takie jak np. Oprah Win-
frey czy Phil Donahue, nieustannie wykorzystują cierpienia i słabości niższych
warstw społecznych czy grup o nikłej sile politycznej w formule, która zachęca
„gości”, by mówili i zachowywali się w sposób samodeprecjonujący, kompromi-
tujący w celach komercyjnych i dla rozbawienia publiczności. Czy zatem jest to głos
grup marginalizowanych19? Program bowiem nie ma wpływu na warunki ich życia,
przez pojawianie się w programie mogą najwyżej zasygnalizować problem społeczny
(maltretowanie, molestowanie itp.), nie prowadzi to jednak automatycznie do
zmiany stanu prawnego. Natomiast prowadzące te programy gwiazdy mediów,
wyciągając różne „brudy” ludzkiego życia, nie dbają o swoje „ofiary”20.
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14 Ibidem, s. 7. W niektórych odcinkach programu Potyczki Jerry’ego Springera goście i pu-
bliczność prezentują rozmaite patologie związków międzyludzkich, opowiadają o swo-
ich zachowaniach seksualnych, także tych określanych mianem dewiacji; zachowują się
wobec siebie wulgarnie i agresywnie, niekiedy publicznie się obnażają. Całość general-
nie jest pozbawiona komentarza.

15 K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 7.
16 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2007, s. 331.
17 Cyt. za: K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 7.
18 V. Abt, M. Seesholtz, Talking us down: „The shameless world” revisited, „Journal of Popular

Film & Television” 1998, wol. 26, nr 1, s. 44 nn. Por. V. Abt, M. Seesholtz, The shameless
world of Phil, Sally and Oprah: Television talk shows and the deconstructing of society, „Journal of
Popular Culture” 1994, wol. 28, nr 1, s. 186 nn.; K. Lofton, Practicing Oprah; or, the Pre-
scriptive Compulsion of a Spiritual Capitalism, „Journal of Popular Culture” 2006, wol. 39, nr
4, s. 599–621.

19 Szerzej ten temat omawia J.E. Manga w pracy Talking Trash. The Cultural Politics of Daytime
TV Talk Shows, cyt. za: L. Grindstaff, Talking Trash: The Cultural Politics of Daytime TV Talk
Shows, „Contemporary Sociology” 2004, wol. 33, nr 3, s. 325–327.

20 Wspomniani autorzy zastanawiają się, czy „brzmiący jak analfabeci dorośli rzucający
oskarżenia wobec własnych rodzin, przyjaciół czy partnerów” mogą stanowić głos mar-
ginalizowanych mniejszości? V. Abt, M. Seesholtz, The Shameless…, op. cit.



W ujęciu Kevina Glynna telewizja tabloidowa preferuje emocjonalne wzburze-
nie i często podkreśla melodramatyzm, czyni także użytek z przyciężkiej parodii,
kampowej ironii czy pospolitego humoru21. Przykładem może być oferta progra-
mów typu talk show, które aby utrzymać się w wypracowanym przez lata stylu,
powinny poruszać tematy ekscytujące, ale też generujące gniew22. Wśród typowych
tematów programów prowadzonych przez Phila Donahue czy Oprah Winfrey
Teresa Keller wymienia np. „kobiety, które urodziły dzieci swoim ojcom”, „kobiety
z zaburzeniami seksualnymi”, „spotkaj mordercę z sąsiedztwa”, „kobiety z alergią
na własnych mężów” itd. Polskie odpowiedniki tych programów – konfesyjne talk
show – prowadzone przez Ewę Drzyzgę czy wcześniej przez Mariusza Szczygła
także odwoływały się do zaburzeń, sensacji, tabu. W takiej telewizji „różnicowanie
między sferą prywatną i publiczną, wiarygodnym i niewiarygodnym świadkiem,
prawdą i fałszem, dobrem i złem, chorobą i nieodpowiedzialnością, normalnym
i nienormalnym, terapią a wykorzystywaniem (nadużyciem), bliskim i obcym, izo-
lacją i społecznością są manipulowane lub zacierane ku naszemu zmieszaniu i roz-
rywce”23. W rezultacie programy typu trash proponują anomiczną wizję świata
i niejednoznaczność moralną.

Granice, które znoszą programy o charakterze tabloidowym, są świadomie roz-
mywane, podważane itd.; natomiast gdy takie informacje pojawiają się w mediach
społecznego zaufania, granice znoszone są mimochodem. Na przykład informacja
o tym, że w Ustce zaginął siedmioletni chłopiec24, że trwają poszukiwania, nie jest
informacją o znaczeniu krajowym. Aby stała się informacją o innym poza lokalnym
i prywatnym znaczeniu, powinna być zapowiedzią programu publicystycznego czy
edukacyjnego dotyczącego opieki nad dziećmi i uświadamiania dzieciom zagrożeń.
Natomiast jeśli takim informacjom o zaginięciu dziecka towarzyszy statystyka, ile
dzieci rocznie ginie przez zaniedbania rodziców, ile porwań czy ucieczek z domu
się notuje i dlaczego stanowią one problem – wtedy informacja taka jest pod-
porządkowana funkcji ostrzegawczej lub edukacyjnej mediów. W takiej właśnie
konwencji formułowane są informacje dotyczące nieostrożnej jazdy na drogach
i wypadków w czasie świąt, „długich weekendów” itd., co niekiedy także może
mieć posmak czarnego humoru, np.: „zazwyczaj ginie 300 osób, zginęło dopiero
150”.
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21 K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 7.
22 T. Keller, Trash TV, „Journal of Popular Culture” 1993, wol. 26, nr 4, s. 176.
23 V. Abt, M. Seesholtz, The shameless…, op. cit., s. 174; por. T. Keller, Trash TV, op. cit., s. 204.
24 O zaginięciu Borysa z Ustki informowały telewizje ogólnopolskie w lutym 2008 roku,

chłopiec szczęśliwie się odnalazł (http://www.gp24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/
20080204/USTKA/ 646817798). Bulwersujące i nagłaśniane we wszystkich stacjach te-
lewizyjnych, a także w przekazach internetowych było też zaginięcie siedmioletniej Gra-
żynki z Wałbrzycha na przełomie 2006/2007. Tu zakończenie poszukiwań ujawniło
tragiczną śmierć dziewczynki, por. online: http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?
kat=1342&wid=8665576&rfbawp=1167727167.162&ticaid=42f7a.



Wyznaczniki tabloidyzacji

Uważam telewizję za wielce edukującą.
Ilekroć ktoś włącza telewizor,

idę do drugiego pokoju i czytam książkę.

Groucho Marx

We wczesnych latach 50. XX wieku wielu entuzjastów nowego medium, telewi-
zji, widziało dla niej przede wszystkim funkcje edukacyjne25, a nie rozrywkowe.
W tym czasie jednak w różnych krajach świata powstało sporo propozycji progra-
mowych, które nie zaspokajały potrzeb poznawczych, lecz potrzebę relaksu i za-
bawy26. Rozwój tego medium przebiegał wielodyskursywnie, a Graham Knight
zauważył, że subiektywizm, moralny chaos (nieporządek), dewiacje są typowe dla
telewizji jako takiej27. Natomiast tabloidowa TV określa styl prezentacji, a nie
rodzaj treści28.

W kulturze tabloidowej wyróżnia się tak zwaną trash TV – telewizję „śmietni-
kową” („telewizyjne wysypisko”), która jest znakomitym przykładem cech charak-
terystycznych dla tej kultury. Przede wszystkim, jak ocenia zjawisko Teresa Keller,
istotna jest tu zawartość programowa i treściowa mediów oraz sposób prezenta-
cji29. Tematami programów rodem z „wysypiska” są najczęściej seks i przemoc30;
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25 Ślady takiego myślenia pojawiają się także w obecnych w obiegu popkulturowym progra-
mach dokumentalnych, np. film Historia telewizji emitowany w 2001 roku w TVP2. W
tych okolicznościach rozwiane wydają się nadzieje pierwszego, eksperymentatorskiego
okresu rozwoju telewizji, który niósł nadzieję na nowe medium edukacyjne. Na przykład
w 1935 roku Rudolf Arnheim uznał telewizję za kolejny „środek transportu w dziedzinie
kultury”, gdyż „zmienia nasz stosunek do rzeczywistości, pozwala lepiej poznawać
świat, a w szczególności daje nam odczuć wielość wydarzeń zachodzących równocześnie
w różnych miejscach”; R. Arnheim, Perspektywy telewizji, tłum. W. Wertenstein, [w:] M.
Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2002, s. 261.

26 Na temat oferty wczesnej telewizji amerykańskiej pisali m.in.: J.R. Dominick, The Dyna-
mics of Mass Communication, New York 1987, s. 164 nn.; G. Jowett, Dangling the dream? The
presentation of television to the American public, 1928–1952, „Historical Journal of Film,
Radio & Television” 1994, wol. 14, nr 2, s. 121 nn.; natomiast na temat struktury progra-
mowej i proporcji gatunkowych we wczesnej polskiej telewizji pisała K. Pokorna-Ignato-
wicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, Kraków
2003, s. 45–51.

27 Cyt. za: K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 23.
28 Znamienne przykłady można znaleźć w ofercie „poważnych”, wyważonych stacji telewi-

zyjnych. Podam przykład relacji z japońskiego parlamentu, który w 2003 roku miał zde-
cydować o ewentualnym wysłaniu wojsk do Iraku. Telewizja Euronews pokazała bójkę
parlamentarzystów, co jest szczegółem rodem z tabloidu, natomiast informacja nie doty-
czyła tego, kto kogo i jak uszkodził w trakcie takiej debaty (co byłoby interesujące dla
trash TV), lecz wyjaśniono szczegóły problemu i kontrowersji.



albo – ujmując rzecz w bardziej wyrafinowanym porządku – chciwość, żądza,
władza. Treść trash TV s k u p i a s i ę n a d e t a l a c h przemocy (lub seksu), i to
właśnie stanowi podstawową różnicę między tabloidową ofertą a podobnymi prze-
kazami z innych obszarów kulturowych31. Na przykład w dramatach Szekspira
tematyka ta gościła często, jednak nie jest istotne, czy Ofelię poddano sekcji zwłok,
zabalsamowano po śmierci i czy miała jakieś obrażenia; nie jest ważne, pod jakim
kątem Makbet wbił sztylet w pierś Banka, ile krwi straciła ofiara, jak wyglądał
brzeg rany itd. Natomiast nawet w programach, które mają pewne ambicje eduka-
cyjne, takich właśnie szczegółów jest mnóstwo. Typowym przykładem są tu pro-
gramy emitowane na kanale Discovery, mówiące o szczegółach zbrodni, lecz deta-
liczność pojawia się tam także w filmach dokumentalnych o mniej sensacyjnym
charakterze. Na przykład w jednej z dokumentalnych opowieści na temat starożyt-
nego Egiptu ujawniono szczegóły hipotetycznego morderstwa Tutanchamona, pre-
zentowano zdjęcia rentgenowskie jego czaszki, a komentatorzy-eksperci zastana-
wiali się nad rodzajem narzędzia zbrodni, które zniszczyło czaszkę młodego faraona.

W amerykańskich serialach kryminalnych z cyklu C.S.I. – Kryminalne zagadki Las
Vegas albo C.S.I. Miami czy C.S.I. New York32 – w których bohaterami są policyjni eks-
perci kryminalistyczni, a ważnym miejscem akcji jest prosektorium, szczegóły
zbrodni są także istotne i wyeksponowane. Wielokrotnie pokazuje się widzom roz-
kawałkowane zwłoki, wnętrze ciała zamordowanych, oraz to, co się dzieje we-
wnątrz zwłok (gnicie tkanek, wydzielanie się gazów itd.). Nie oszczędza się
widzom przebiegu sekcji zwłok, na stołach leżą rozpłatane ciała, kamera koncen-
truje się na „fotogenicznych” detalach (np. resztki ostatniego posiłku, jaki spożyła
ofiara, czy jej połamane paznokcie lub siniaki wokół śmiertelnych obrażeń). W jed-
nym z odcinków poranione i pozszywane zwłoki „ożyły”, by opowiedzieć, jak
zginęły. Seriale kryminalne czasów paleotelewizji33, takie jak Kojak czy Colombo,
jeśli nawet drążyły szczegóły morderstw, to raczej pod kątem patologicznych relacji
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29 Teresa Keller opisała charakterystyczne cechy zjawiska w cytowanym już tekście Trash
TV, uzupełniam jej spostrzeżenia o własne przykłady znane z dostępnych na terenie Pol-
ski programów telewizyjnych. T. Keller, Trash TV, op. cit., s. 200.

30 Ibidem. Por. K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 34.
31 T. Keller, Trash TV, op. cit., s. 200.
32 Cykl C.S.I. – Criminal Scene Investigation (Kryminalne Biuro Śledcze) ma 3 serie z różnymi

ekipami śledczych z Las Vegas, Miami, Nowego Jorku. Serial jest stałym elementem ty-
godniowej ramówki kanału AXN w latach 2007 i 2008, w polskiej telewizji publicznej
prezentowany jest w późnych godzinach wieczornych na kanale TVP2; serial z Miami
obecny jest także w ofercie programowej Polsatu. Realizowane od początku XXI wieku
serie (od 2000 roku – Las Vegas, 2002 – Miami i od 2004 – New York, szczegółowe dane
można odnaleźć na stronie http://www.imdb.com/) przebojem weszły do telewizji ame-
rykańskiej; doczekały się też trawestacji w postaci gry komputerowej.

33 F. Casetti, R. Odin, Od paleo- do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki, tłum. I. Osta-
szewska,[w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie? Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicz-
nych, Kraków 1994, s. 118 i nn.



międzyludzkich, a nie patologia komórkowa w ciałach zmarłych; te dawne produk-
cje nie były aż tak dosłowne w prezentacji zbrodni34.

Zachodnie seriale obyczajowe (z tłem „medycznym”) również stwarzają dobry
pretekst do pokazania krwawych szczegółów. Choćby w serialu Dr House w wielkim
mikroskopowym powiększeniu (dokumentalnym lub też będącym efektem symu-
lacji komputerowej) kamera pokazuje przemieszczanie bakterii wewnątrz prze-
wodu pokarmowego czy rozpad kości itp. W jednym z odcinków widzimy, a wręcz
słyszymy, jak rozwija się gangrena w ciele pacjenta. Niekiedy lekarska pomoc uka-
zywana jest w szokującej formule: w niemieckim serialu Wzywam doktora Brucknera
(OP ruft dr. Bruckner, prezentowanym w RTL7, później TVN7) w jednym z odcinków
do szpitala przyszedł bardzo zirytowany starszy człowiek i na biurko recepcjonistki
rzucił czyjąś odciętą stopę (w bucie)35. W innym odcinku tego serialu podczas przy-
gotowań do przeszczepu na podłogę sali operacyjnej upadła wątroba dawcy, a prze-
prowadzający operację chirurg pouczył skonsternowane pielęgniarki: „No, szyb-
ciej! Opłuczcie organ i podajcie mi!”.

Kolejną cechą tabloidowych programów jest przemieszanie informacji z róż-
nych dziedzin i elementów rozrywkowych (infotainment)36. We wspomnianych pro-
gramach kanału Discovery zazwyczaj pojawia się aspekt edukacyjny i jest on
uzupełniany, choć niekiedy neutralizowany i przytłaczany przez rozrywkę. Nato-
miast w serialach obyczajowych i kryminalnych proporcje są odwrócone: tu roz-
rywka jest „okraszona” wiadomościami, trudnymi do zweryfikowania i niekiedy
trudnymi do zapamiętania, co zapewne ma służyć „unaukowieniu” programu czy
uwiarygodnieniu treści (np. „defibrylacja” stała się niemal obowiązkowym ele-
mentem serialu Ostry dyżur i znakiem rozpoznawczym seriali medycznych).
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34 „Detaliczna” oferta szczegółów zbrodni w serialach kryminalnych nie jest specyfiką je-
dynie amerykańską – australijski serial Miejsce zbrodni (Murder Call) także często pokazuje
kostnicę i szczątki ludzkie. Natomiast przywołane seriale z lat 70., takie jak Colombo czy
Kojak, można nazwać wręcz „romantycznymi”, gdyż ukazują mroczną stronę życia, ale i
niezwykle prawe i stanowcze postawy detektywów. Kryminały najnowszej generacji nie
pokazują samotnego bohatera walczącego z bezprawiem [czy bohatera w relacji z partne-
rem równie romantycznym, jak np. Prawo i bezprawie. Zbrodniczy zamiar (Law & Order), re-
latywnie nowy serial w starym stylu]. Nowe pozbawiają tę pracę fascynującej otoczki –
detektywi grzebią w śmietnikach, niekiedy miejscem zbrodni jest wolno stojąca publicz-
na toaleta, którą także trzeba dokładnie zbadać, pobierając próbki (jeden z odcinków
C.S.I. New York). Wielokrotnie zaś podkreśla się, że są to badania naukowe – laboratoryj-
ne (zwłaszcza szef biura śledczego z Nowego Jorku zaznacza przy wielu okazjach nauko-
wy aspekt pracy detektywów); stanowi to usprawiedliwienie owej niesmacznej niekiedy
detaliczności i nobilitację. W podobnym duchu realizowany jest serial Kości (Bones),
gdzie główną bohaterką jest pani antropolog, która wraz z zespołem najnowszą techniką
zawodowo bada zwłoki.

35 Dziarski staruszek zauważył w swoim domu włamywacza, który rzucił się do ucieczki.
Właściciel domu włączył automatycznie zamykające się wielkie drzwi balkonowe, które
odcięły młodemu człowiekowi tę część ciała.

36 T. Keller, Trash TV, op. cit., s. 200.



Po trzecie, ważnym wyznacznikiem tabloidowej oferty jest egzaltowany ton
wypowiedzi. Język tych programów, jak pisze Keller, zawiera przemoc słowną,
komentarze i wypowiedzi są często wygłaszane z wysokiego „c”37. W sferze infor-
macji zamiast dążyć do obiektywnego przedstawiania faktów naświetla się je odpo-
wiednio poprzez treść komentarza oraz komunikację niewerbalną. Szczególnie
istotne są tu właściwości parajęzyka, czyli ton głosu, odpowiednie rozłożenie ak-
centów przez spikera. Nierzadko prezentuje się także wyrwane z kontekstu wypo-
wiedzi. W programach typu reality komentarze sugerują publiczności, jak reagować
i kiedy należy podtrzymywać wysokie zaangażowanie emocjonalne. Tabloidowe
seriale obyczajowe również zawierają wypowiedzi emocjonalizujące przekaz, nie-
kiedy zaś niecenzuralne słowa (nawet w ustach śledczych, a nie przestępców),
takie jak g…, d…, są wymieszane ze wspomnianą już wyrafinowaną terminologią
ze słowników medycznych.

Po czwarte, jak zauważa Teresa Keller, muzyka i ścieżka dźwiękowa są tak
zaprojektowane, by podsycać wyzwalane w trakcie programu reakcje emocjo-
nalne38.

Kolejnym, piątym kryterium odróżniającym ofertę tabloidową od konwencjo-
nalnej jest odtwarzanie rzeczywistości (the re-creations)39. Jak pisze Keller, źródłem
nieporozumień może być fakt, że wiele medialnych historii jest spreparowanych
dla dodania programowi dramaturgii („to autentyczne zdjęcia z....”). Nie jest to
oczywiście nowością w świecie mediów, takie sytuacje zdarzały się od początku ist-
nienia filmu, np. gdy kamerzyści, którzy nie zostali wpuszczeni na egzekucję, ode-
grali ją we własnym zakresie przed murami więzienia (1906). Innym przykładem
jest realizacja w 1911 roku przez Biograph dwóch filmowych „dokumentalnych”
wersji losu dzieciobójczyni (materiał filmowy realizowano, gdy jeszcze nie zapadł
wyrok i nie było wiadomo, czy kobieta zostanie ułaskawiona, czy powieszona).
Ogólnie zatem rzecz ujmując, dzięki takim zabiegom „granica pomiędzy wiadomo-
ścią a rozrywką, […] faktem i fikcją, jest więcej niż rozmywana, jest świadomie i in-
tencjonalnie podważana”40.

Tabloidyzacja a przekształcenia sfery publicznej

W przestrzeni społecznej dochodzi więc do przesuwania granic w obszarach
tego, co prywatne i publiczne. Jest to charakterystyczne dla kultury indywiduali-
zmu41. Magdalena Środa pisze, iż indywidualizm przejawia się w trzech sferach:

Tabloidyzacja oferty medialnej na tle przemian sfery publicznej 303

37 Ibidem, s. 200–201.
38 Ibidem, s. 201.
39 Ibidem, s. 202.
40 Ibidem, s. 202; por. K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 7.
41 W ramach dyskursu filozoficznego, a także ruchów społecznych podnoszą się głosy o

przebudowie sfer publicznej i prywatnej. O zniesieniu granic otwarcie mówią feministki.
Por. M. Środa, Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitaria-
nami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, Warszawa 2003, s. 435 nn.



historycznej, politycznej i filozoficznej. W sferze politycznej istnieje „jako ruch,
k t ó r y u s t a w i c z n i e p r z e s u w a g r a n i c e m i ę d z y t y m , c o p r y -
w a t n e , i t y m , c o p u b l i c z n e , emancypując jednostki i obszary skryte
w cieniu prywatności, ale też rewaloryzując prywatność i Inność, która tam właśnie
się konstytuuje”42. Dominacja sfery prywatnej (z uwzględnieniem sfery intymnej)
prowadzi też do dominacji „kodu ograniczonego” w dyskursie publicznym43. Jest to
jedna z konsekwencji działania mediów na rzecz przeobrażeń sfery publicznej, ale
nie jedyna.

Media spowodowały, że n a s t ą p i ł a „ z a p a ś ć ” t r a d y c y j n y c h k a -
t e g o r i i a n a l i t y c z n y c h , p o z n a w c z y c h i w a r t o ś c i u j ą c y c h 44

(także kategorii ujmowania świata w myśleniu potocznym), gdyż oferta medialna
znosi niegdyś wyraźne granice między gatunkami, które są nieustannie prze-
formułowywane, mieszane („miksowane”) lub rozmyte45. Pojawiają się hybrydy
gatunków, które dzieliła niegdyś przepaść kulturowa, a w tabloidowych mediach te
gatunki „krzyżują” się. Podobnie widzi przemianę mediów Habermas: „«Kultura»
upowszechniana przez masowe media to mianowicie kultura integracji: nie tylko
integruje informację z rozprawianiem, a formy publicznego przekazu […] łączy
z literackimi formami psychologicznej beletrystyki, stapiając je w rozrywkę i «po-
moc w sprawach życiowych» […] na miarę human interest; jest też dostatecznie ela-
styczna, by jednocześnie asymilować elementy reklamy”46, a także by, jego zda-
niem, stanowić formę reklamy „istniejącego stanu rzeczy”.

Kolejną poważną konsekwencją tabloidyzacji dla mediów i szerzej – kultury – jest
z a s t ę p o w a n i e w p r z e k a z a c h r z e c z y w i s t o ś c i o b i e k t y w n e j
p r z e z p s e u d o w y d a r z e n i a i „inscenizowaną realność”47. Warto zaznaczyć,
iż inscenizacja wydarzeń politycznych ma wymiar konsumpcyjny, media symulują
ważność wydarzeń inscenizowanych, a strategiczne przecieki służą popularyzacji
osób i problemów; mogą działać na korzyść osoby, grupy, idei48. Tabloidyzacja wiąże
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42 Ibidem, s. 12.
43 Według Basila Bernsteina kod ograniczony, charakterystyczny dla klasy robotniczej w

warstwie treści wypowiedzi preferuje koncentrację na tym, co bezpośrednio dane, na
konkrecie. Ważne są także aspekty niewerbalne w komunikacji, rytualizacja, konwencjo-
nalność, niechęć wobec abstrakcji, koncentracja na sprawach jednostkowych i prywat-
nych. B. Bernstein, Odtwarzanie kultury, tłum. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Warszawa
1990, s. 225–229, 270 nn.

44 Por. L. Grossberg, Dancing In Spite of Myself: Essays on Popular Culture, Durham 1997, s. 132 nn.
45 K. Dixon, The dialogic genres of Oprah Winfrey’s „Crying Shame”, „Journal of Popular Cultu-

re” 2001, wol. 35, nr 2, s. 171 nn.; B. Rose, The Talk Show [w:] B. Rose (red.), TV Genres,
Westport, CT 1985, s. 329–352; V. Abt, M. Seesholtz, The Shameless…, op. cit., s. 177.

46 J. Habermas, Strukturalne…, op. cit., s. 330. Dyskusję nad pomysłami Habermasa doty-
czącymi kształtowania relacji między publicznością a przekazem przedstawia K. Glynn,
Tabloid…, op. cit., s. 15–17.

47 Na ten temat wypowiada się wielu autorów, np. D.J. Boorstin, Image. A Guide to Pseu-
do-Events in America, New York 1961; J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak,
Warszawa 2005.



się z kulturą wizerunku, rozpowszechnianą dzięki celebrities i pseudowydarzeniom,
a osobistości medialne (celebrities) wykorzystywane są do manipulowania infor-
macją. Jaki zatem obraz realności dociera do użytkownika mediów?

Spośród znaczących zmian warto odnotować, iż a n e g d o t a z a s t ą p i ł a
o p o w i a d a n i e o i s t o c i e w y d a r z e ń, a treści poboczne – sedno sprawy.
Anegdota ze statusu prywatnego, pamiętnikarskiego i przyczynkarskiego stała się
oficjalną metodą narracji o wydarzeniach najróżniejszego kalibru: od zmienia-
jących bieg historii traktatów po wydatki na zabiegi kosmetyczne ówczesnego pre-
miera Wielkiej Brytanii, Tony’ego Blaira.

Dość oczywistą konsekwencją przemian mediów i ich roli w sferze publicznej
jest także podsycanie voyeryzmu49. Do pozostałych efektów ubocznych tabloidyzacji
zaliczyć można również nadużywanie i trywializację procesu terapeutycznego (jest
to „produkt dodatkowy” np. programów typu talk show, który grozi podważeniem
wiarygodności zawodowej psychologów i procesu terapeutycznego przez publicz-
ność; taka „ekspresowa psychologia” może też zagrażać zdrowiu psychicznemu
gości tych programów”50). Ważnym efektem ubocznym jest wzmocnienie procesu
estetyzacji rzeczywistości poprzez reprodukowanie, inscenizowanie i scalanie rze-
czywistości i fikcji51. Mimo to pojawiają się głosy, iż tabloidowej TV brakuje gustu
i powagi52; nawet zaangażowanie celebrities ze świata polityki, np. żona byłego pre-
zydenta RP, Jolanta Kwaśniewska ucząca sposobu spożywania bezy, nie załatwia
problemu. Tabloidyzacja podsyca p r o c e s f a ł s z y w e j „ d e m o k r a t y z a c j i ”:
na równym poziomie istotności przedstawiane są opinie prywatne gości oraz rady
ekspertów53.

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek wynikający z owej „fałszywej
demokratyzacji” – na przeobrażenia czy wręcz na zanik autorytetów społecznych.
Naśladowanie autorytetu jeszcze u progu XX wieku służyło osiąganiu cnót i warto-
ści, które reprezentował. Władysław Stróżewski pisał: „Nie można bezpośrednio
s t w o r z y ć autorytetu, nie można arbitralnie powołać go do istnienia. Na autory-
tet trzeba sobie zasłużyć. […] podmiot autorytetu musi odznaczać się obiektyw-
nymi cechami, które urzeczywistniają się w nim w stopniu n i e p r z e c i ę t n y m ,
i które sprawiają, że jest on na przykład wybitnym specjalistą w dziedzinie jakiejś
nauki, znakomitym artystą lub świetnym praktykiem na polu takiej czy innej
działalności”54. Warto byłoby zanalizować, jak kształtuje się autorytet w kulturze
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48 Por. D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia…, op. cit., passim.
49 Voyeryzm jest typowym zjawiskiem dla kultury XX wieku, wielokrotnie omawiano to

zjawisko w kontekście opowieści filmowych, np. R.T. Eberwein, Tekst wzorcowy powiększe-
nia, tłum. W. Damsz, [w:] W. Godzic (red.), Interpretacja dzieła filmowego. Antologia
przekładów, Kraków 1993, s. 113–124; por. K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 7.

50 V. Abt, M. Seesholtz, The Shameless…, op. cit., s. 184 nn.
51 Zjawisko estetyzacji rzeczywistości w kontekście przemian sztuki XX wieku omawia

m.in. W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Kraków
2005.

52 Por. K. Glynn, Tabloid…, op. cit., s. 4, 7.
53 Por. V. Abt, M. Seesholtz, The Shameless…, op. cit., s. 182, 184.



mediów, w której do czytania literatury pięknej zachęcają aktorzy55, a inne osobi-
stości medialne oraz goście programów typu reality wypowiadają sądy normatywne
i „eksperckie” w wielu dziedzinach (np. psychologii).

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na a s p e k t c z a s o w y r e l a c j o -
n o w a n y c h w y d a r z e ń . Efekt ten zaobserwować można niezależnie od
tego, czy mamy do czynienia z ofertą tabloidową, czy z konwencjonalną. O tym, że
media XXI wieku są „mediami czasu przyszłego” świadczy chociażby cykl edycyjny
magazynów w Polsce. Na przykład miesięczniki dla kobiet ukazują się z wyprze-
dzeniem co najmniej 2-tygodniowym (tzn. „Claudia” czy „Glamour” na styczeń
ukazuje się w połowie grudnia). W programach informacyjnych natomiast na-
stąpiło przesunięcie punktu ciężkości z samego wydarzenia na etap przygotowań56.
W serwisach informacyjnych nie tyle same wydarzenia są istotne, ile przygotowy-
wanie się do wydarzeń (np. przygotowania do pogrzebu papieża Jana Pawła II
w roku 2005). Zazwyczaj w mediach roi się wówczas od spekulacji, rozważań na
temat ewentualnych trudności, na temat przebiegu spotkania czy uroczystości,
zagrożeń, które mogą się pojawić, próbuje się przewidywać ich rezultaty57. Bardzo
dużo medialnego czasu zajmuje zatem prezentacja przygotowań, natomiast sama
relacja z wydarzeń nie jest już tak ekscytująca; dziennikarze nie wszędzie są wpusz-
czani z kamerami i mikrofonami; komentarze zaś nawiązują do sugerowanych
uprzednio oczekiwań.

Podsumowując, tabloidyzacja mediów nie oznacza jedynie trywializacji treści
przedstawianych w egzaltowanym stylu, lecz także stopniowe likwidowanie ob-
szarów obyczajowego tabu oraz znoszenie granic między sferą prywatną i pu-
bliczną. Zjawisko wymaga dalszych obserwacji i analiz pod kątem różnic kulturo-
wych, z uwzględnieniem kontekstu amerykanizacji części przekazów medialnych.
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54 W. Stróżewski, Mała fenomenologia autorytetu, [w:] W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 28.
55 Np. w katalogu wydanym na dziesięciolecie klubu Świat Książki.
56 Por. D. Dayan, E. Katz, Wydarzenia…, op. cit., s. 46 nn.
57 Poza informacjami dotyczącymi samego wydarzenia dziennikarze opowiadają często o

własnych przygotowaniach i trudnościach – „nie mamy łączności”, „słaba widoczność” itd.



Mirosław Filiciak

Ludzie znani dawniej jako publiczność?
W stronę krytyki mediów społecznych

Czy Internet, a zwłaszcza jego najnowsze wcielenie – Web 2.0 – może wnieść
nową jakość do sfery publicznej? Czy media cyfrowe rzeczywiście demokratyzują
komunikację? Jak do tych problemów powinno odnieść się kulturoznawstwo? W
tym tekście spróbuję dokonać urefleksyjnienia dyskursu związanego z nowymi
usługami teleinformatycznymi, szczególnie z Web 2.0.

Web 2.0 to „określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001 roku,
w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowni-
ków danego serwisu”1. W tekście Practice of Everyday (Media) Life Lev Manovich pisze,
że na początku XXI wieku coraz częściej obserwujemy zastępowanie mediów przez
media społeczne2. Oczywiście – wyłączając perspektywę skrajnie technodetermini-
styczną – wszystkie media są konstruktami społecznymi. Manovich zwraca jednak
uwagę na fakt, że uspołecznienie medialnej produkcji staje się zjawiskiem maso-
wym, dotyczącym także takich form medialnych, jak np. kino, które z XX-wiecznego
stadium filmu i wideo przechodzi w erę wideo społecznego: kino i kino domowe
zostały zastąpione przez YouTube. Przywoływany przez Manovicha Adrian Chan sta-
wia wręcz tezę o zmianie paradygmatu medialnego, która miałaby polegać m.in. na
zastąpieniu indywidualnych praktyk medialnych praktykami społecznymi, oddol-
nym tworzeniem treści, interakcją opartą na uczestnictwie w grupie i upublicznianiu
swych działań3. Przywoływane przez Manovicha i Chana zjawiska cieszą się ros-
nącym zainteresowaniem także ze strony badaczy akademickich. Wydaje się to wyni-
kać ze zbieżności koncepcji Web 2.0 z właściwym kulturoznawstwu traktowaniem
mediów jako platform społecznej komunikacji. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu,
że badacze mediów cyfrowych zbyt łatwo podchwytują podsuwane przez firmy z bran-
ży telekomunikacyjnej optymistyczne diagnozy związane z rzekomą demokratyzacją
twórczości, którą umożliwiły nowe technologie.

1 Za: Wikipedia, Web 2.0, online: http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (5.05.08).
2 L. Manovich, The Practice of Everyday (Media) Life, online: http://manovich.net/DOCS/

manovich_social_media.doc (5.05.08).
3 A. Chan, Social Media: Paradigm Shift?, online: http://www.gravity7.com/paradigm_

shift_1.html (5.05.08).



Punktem wyjścia dla mojego wywodu będzie opublikowany w roku 2003 tekst
Espena Aarsetha We All Want to Change the World. The Ideology of Innovation in Digital
Media. W artykule tym Aarseth poddał krytycznej analizie dominujący dyskurs
towarzyszący rozwojowi mediów cyfrowych, koncentrując się na trzech katego-
riach – interaktywności, hipertekście oraz wirtualności. Aarseth wykazał, że te trzy
pojęcia, często wykorzystywane jako neutralne narzędzia analizy i postrzegane jako
immanentne właściwości mediów cyfrowych, w istocie stanowią pewne idealne
wizje wpisujące się w kontekst medialnej innowacji: „wszystkie łączą się z wizją
tego, jak komputery uczynią nasze życie lepszym”4. Nawiązanie do tekstu Aarsetha
wydaje się uzasadnione tym bardziej, że krytykowana przez niego wizja „poprawy
życia” przez komputery, częściowo skompromitowana tuż po roku 2000, obecnie
odradza się właśnie w dyskursie Web 2.0. Z perspektywy historycznej oczywista
jest tu powtarzalność wiary w narzędzia, które mają uzdrowić sferę publiczną. Dla-
tego podobnie jak Aarseth, który wypunktował w cytowanym tekście nowo-
medialny dyskurs przełomu XX i XXI wieku, chciałbym prześledzić ideologiczne
założenia kryjące się w opisie Web 2.0. Aarsethowską triadę „technologicznych”
zjawisk związanych z mediami cyfrowymi zastąpię pojęciami wskazującymi na
potencjał umożliwiający Web 2.0 i, szerzej, coraz bardziej rozpowszechnionym
narzędziom technologicznym pozwalającym na zdecentralizowaną, ahierarchiczną
komunikację, rewitalizację sfery publicznej (i to w jej najbardziej wyidealizowa-
nym, Habermasowskim znaczeniu). Będą to „inteligentny tłum”, „dziennikarstwo
obywatelskie/oddolne” oraz „kultura uczestnictwa”.

Polemizując z optymizmem towarzyszącym definiowaniu wymienionych termi-
nów, chciałbym podkreślić, że nie zgadzam się z krytyką Web 2.0 opierającą swoją
argumentację na sugerowaniu niskiej wartości dzieł wytwarzanych na drodze
internetowej produkcji partnerskiej. Yochai Benkler w The Wealth of Networks dobit-
nie dowiódł, że w oparciu o media społeczne można zbudować efektywny model
wytwarzania treści wysokiej jakości, zarówno na poziomie spontanicznej twórczo-
ści oddolnej, jak i działań wielkiego biznesu. Takie otwarte modele wytwarzania
mogą dostarczać ogromnej ilości wartościowych produktów i innowacji – bez
względu na to, czy internauci stworzą wspólnie encyklopedię, czy oprogramowa-
nie, przy którym będą współpracować z pracownikami firm takich jak IBM5.
Wykazał to również szeroko dyskutowany raport pisma „Nature”, dotyczący na-
ukowej wiarygodności Wikipedii, w której znaleziono podobną ilość błędów, co w
prestiżowym dziele Encyklopedia Britannica6. Dlatego nie ma racji choćby Andrew
Keen, który w Kulcie amatora oskarża Web 2.0 o idealizowanie efektów pracy inter-
netowego tłumu, który w rzeczywistości dostarcza niepotrzebnych dzieł o jakości
nieporównywalnie niższej od wytworów profesjonalistów7. Nie zgadzam się rów-
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5 Y. Benkler, The Weath of Networks, New Haven 2006.
6 J. Giles, Special Report: Internet encyclopaedias go head to head, „Nature”, nr 438, s. 900–901.
7 A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.



nież z krytykami próbującymi dostrzec zagrożenie w egalitaryzmie Web 2.0, którzy
jak Jaron Lanier piszą o „cyfrowym maoizmie”, rozmyciu twórczego podmiotu
w masie8. Takie stanowisko zdradza przesadne przywiązanie do romantycznej wizji
jednostkowego twórcy jako siły napędowej kultury9. Moja krytyka przyjmie pozycje
przeciwne – pokażę, że egalitaryzm mediów społecznych, przyjmowany nie tylko
przez przywoływanych autorów, ale także przez kulturoznawców i medioznawców
jako fakt – w istocie jest fikcją. Pora więc przerwać na chwilę dyskusję nad konsek-
wencjami upowszechnienia oddolnej produkcji kulturowej i skonfrontować zało-
żenia teoretyczne z praktykami odbiorców.

Inteligentny tłum albo rewolucja klasy średniej

Jednym z pojęć najsilniej związanych z wiarą w pozytywne społeczne oddzia-
ływanie nowych technologii jest ukuty przez Howarda Rheingolda termin „inteli-
gentny tłum” (smart mob). Inteligentny tłum to „ludzie, którzy są zdolni do
współpracy, nawet jeśli nie znają się nawzajem. Ludzie, którzy tworzą inteligentne
tłumy działają wspólnie na sposoby niemożliwe nigdy wcześniej, bo mogą posługi-
wać się urządzeniami posiadającymi zarówno możliwości komunikacji, jak i prze-
twarzania danych. Ich urządzenia przenośne łączą ich z innymi urządzeniami infor-
macyjnymi z otoczenia, jak i z telefonami innych”10. Jednym ze sztandarowych
przykładów działania inteligentnego tłumu przywoływanych przez Rheingolda,
a za nim przez media na całym świecie, jest tzw. rewolucja EDSA II, czyli cztero-
dniowe manifestacje w stolicy Filipin, które w roku 2001 doprowadziły do ustąpie-
nia zamieszanego w aferę korupcyjną prezydenta Josepha Estrady. Istotną rolę
w organizacji tych protestów odegrały telefony komórkowe – ludzie wysyłali sobie
wiadomości tekstowe z informacją o miejscu demonstracji i prośbą o ubranie się na
czarno. Pierwsze osoby pojawiły się na ulicach już w godzinę po pierwszych
SMS-ach. W protestach wzięło udział łącznie przeszło milion Filipińczyków, a wię-
kszość z nich miała na sobie czarne ubrania, co stało się podstawą dla narodzin
legendy „pokolenia txt”. Niezadowolony lud zorganizował się za pomocą telefo-
nów komórkowych i wymienił władzę. Nie jest to jednak jedyna możliwa interpre-
tacja tamtych wydarzeń, co pokazuje historyk Vicente Rafael w tekście The Cell
Phone and the Crowd: Messianic Politics in the Contemporary Philippines11.

Rafael wprowadza do analizy rewolucji EDSA II wątki klasowe, przedstawiając
miejsce demonstracji – Manilę – jako miasto przeludnione i potencjalnie niebez-
pieczne dla przedstawicieli klasy średniej, a obalonego prezydenta Estradę jako
populistę, do czasu rewolucji uwielbianego przez biedotę i darzonego niechęcią
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przez zamożną część społeczeństwa. Wypełniający ulice stolicy Filipin tłum jest
odbierany przez klasę średnią jako zagrożenie, od którego trudno się odizolować
i nad którym trudno sprawować kontrolę. Te funkcje spełniły właśnie telefony
komórkowe, pozwalając przy zachowaniu bezpiecznego dystansu zmanipulować
tłum, którego „inteligencja” polegała w tym wypadku na dokonaniu właściwego
z perspektywy klasy średniej wyboru politycznego. Głos ludu został dostrzeżony
w momencie, gdy stał się głosem powtarzającym treść z komunikatu zainicjowa-
nego przez uprzywilejowanych członków społeczeństwa. Inteligentny tłum działał
więc nie w swoim własnym interesie, lecz w interesie fetyszyzującej komunikację
klasy średniej, która za sprawą „komórek” symbolicznie przejęła władzę nad
masami. Sama wymiana SMS-ów była oczywiście zdecentralizowana, ale w odnie-
sieniu do drabiny społecznej transmisja treści zachowała kierunek znany choćby
z telewizji – klasa średnia przemawia do underclass. W tym kontekście technologia
przestaje jawić się jako narzędzie emancypacji mas, wypada raczej uznać, że ta
emancypacja jest fantazją uprzywilejowanych, a w rzeczywistości przejawem hege-
monii kulturowej. Telefon oswoił nieposkromione tłumy z ulic i uczynił z nich
narzędzie w rękach elit, które przy okazji zyskały też jedyną w swoim rodzaju
szansę na doświadczenie wspólnoty z większością, którą w życiu codziennym
represjonują. „Zdalnie sterowany” tłum pomógł również w budowaniu pozytyw-
nych skojarzeń z telefonią komórkową – to w akcjach marketingowych po raz
pierwszy pojawiło się określenie „pokolenie txt”. W ten sposób uczestnicy demon-
stracji zostali wykorzystani przez klasę średnią, marketing i część sceny politycz-
nej, dla której rzekomy głos ulicy posłużył za mit legitymizujący władzę (znaczące,
że sceny z rewolucji EDSA II i zaprzysiężenia następczyni Estrady trafiły na bank-
not dwustupesetowy, który trafił do obiegu w roku 2002). Ponurym postscriptum
do historii EDSA II są wydarzenia z 25 kwietnia, kiedy to mieszkańcy slumsów
Manili wzburzeni prezentowanymi w telewizji scenami z aresztowania obalonego
prezydenta znów wyszli na ulice, by wyrazić swoje poparcie dla Estrady. Tym razem
jednak opinia publiczna nie ekscytowała się już wystąpieniem ludu, zaś media
ostrzegały przed barbarzyńcami. W oczach klasy średniej nie był to już inteligentny
tłum, świadomi obywatele, lecz groźna hołota. Jak pisze Rafael: „Przed późnymi
godzinami porannymi kolejnego dnia pracy wojsko, początkowo zaskoczone wid-
mem «siły biednych», rozgoniło protestujących”12.

Powyższa analiza pokazuje, że inteligentny tłum jest pojęciem podporządkowa-
nym interesom uprzywilejowanej grupy społecznej. Gdy występuje przeciwko niej,
jego rzekomo autonomiczne działania przestają być już oceniane pozytywnie. Spo-
łeczne status quo zostaje podtrzymane – choć nowe technologie komunikacyjne
docierają również do niższych klas społecznych, o właściwych sposobach ich wyko-
rzystania wciąż decydują grupy uprzywilejowane. Upowszechnienie nowych techno-
logii komunikacyjnych – telefonów komórkowych i Internetu – także wśród najbied-
niejszych warstw społeczeństwa jest faktem. Jednak to, które z zastosowań mediów
cyfrowych są wartościowe, wciąż określają klasy uprzywilejowane, o najsilniejszej
pozycji w społeczeństwie. Dokonująca się poprzez technologię emancypacja wy-
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kluczonych jest więc mitem – tak jak mitem wspólne działanie poza społecznymi
hierarchiami, bo decyzję o wyborze „wspólnego” celu wciąż podejmują elity.

Niespełniona nadzieja mediów oddolnych

Kolejnym pozytywnym przykładem otwierania nowych kanałów komunikacji
społecznej, związanym z upowszechnieniem technologii teleinformatycznych, ma
być dziennikarstwo obywatelskie, nazywane też oddolnym. Jest to związany z Web
2.0, a w jego ramach przede wszystkim z blogosferą rodzaj dziennikarstwa upra-
wianego głównie w internecie przez amatorów motywowanych interesem społecz-
nym. Historia dziennikarstwa obywatelskiego wiąże się z południowokoreańskim
serwisem OhMyNews, który uruchomiono w roku 200013. W Polsce dziennikar-
stwo oddolne reprezentowane jest przez serwisy, takie jak Wiadomosci24.pl czy
iThink.pl. Ten typ dziennikarstwa ma być odpowiedzią na zawłaszczenie sfery
debaty publicznej przez biznes i umożliwiać wprowadzenie do niej perspektyw i te-
matów mniej efektownych, ale z punktu widzenia interesu społecznego ważnych.
Pozytywnie wartościowane jest tu też uczestnictwo obywateli w tworzeniu treści
medialnych. Rosnąca skala tego zjawiska jest faktem, pozostaje jednak pytanie
o jego rzeczywisty wpływ na sferę publiczną.

Jak wynika z raportu State of the News Media 2008 poświęconego analizie amery-
kańskiego rynku mediów informacyjnych, na obecnym etapie Internet wcale nie
wzbogacił sfery publicznej, lecz przeciwnie – spłaszczył ją. Internauci koncentrują
się na komentowaniu informacji pochodzących z profesjonalnych redakcji, które
jednak wobec wzrostu amatorskiej konkurencji dysponują coraz mniejszymi środ-
kami: w efekcie liczba źródeł informacji zamiast rosnąć, maleje. I tak np. w amery-
kańskich mediach w minionym roku więcej niż co czwarta informacja poświęcona
była wojnie w Iraku i kampanii prezydenckiej. Zamiast napływu wiadomości gene-
rowanych oddolnie i spodziewanego rozszerzenia spektrum zainteresowań me-
diów można więc zdiagnozować odwrotny trend. Co ciekawe, nawet blogi okazują
się relatywnie hermetyczne i zamknięte na informacje płynące z zewnątrz, co
mogłoby być kolejnym dowodem, że model produkcji wiedzy w Web 2.0 nie jest aż
tak ahierarchiczny, jak wielu chciałoby sądzić14. Niestety, brak podobnych danych
na temat sytuacji w Polsce, trudno się jednak łudzić, że wpływ polskich dziennika-
rzy oddolnych na media jest większy. Jak dotąd jedyną sytuacją, w której inter-
nauci-amatorzy okazali się lepszymi strażnikami medialnych standardów niż pro-
fesjonalne redakcje, była słynna sprawa Elizy Michalik. Ta prawicowa publicystka
popełniła w swoich tekstach serię plagiatów, co wykazało śledztwo prowadzone
przez internautów skupionych wokół specjalnie stworzonego w tym celu blogu
Eliza Watch15. Jednak poza tą sprawą nie odnotowano znaczących przypadków
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wpływu blogosfery na sferę publiczną i profesjonalne media. To nie dziwi, biorąc
pod uwagę brak tradycji obywatelskiego zaangażowania, co zdradzają motywacje
autorów większości blogów. Z badań przeprowadzonych wśród użytkowników
platformy blox.pl wynika, że 2 na 3 blogerów kieruje się przede wszystkim chęcią
autoekspresji i motywacjami osobistymi16. Podobnie jak w wypadku inteligentnego
tłumu można więc zauważyć, że unikalna jakość dziennikarstwa obywatelskiego
wiąże się raczej z fantazjami zafascynowanej nowymi technologiami komunikacyj-
nymi klasy średniej niż z realnym wpływem tego zjawiska na przestrzeń publicznej
debaty. Jeśli w Polsce jakieś medium realizuje postulat obywatelskiego zaangażo-
wania w politykę i życie społeczne, to jest to zapewne nie dziennikarstwo oddolne,
a Radio Maryja.

Utopia uczestnictwa

Jednym z najbardziej problematycznych założeń stojących za koncepcją mediów
społecznych jest twierdzenie, że użytkownicy mediów chcą być aktywni, tyle tylko,
że jak dotąd nie mieli możliwości technicznych, by tej aktywności dać upust, bądź
też byli zachęcani jedynie do biernego konsumowania medialnych przekazów, bo
w tradycyjnych modelach biznesowych nie mogli w żaden sposób podjąć dialogu
z przemysłami kultury. Dziś ta sytuacja ma się zmienić – według Henry’ego Jen-
kinsa wchodzimy w czas kultury uczestnictwa, „w której fani i inni konsumenci są
zapraszani do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i redystrybucji nowych tre-
ści”17. Henry Jenkins łączy jej rozwój z upowszechnieniem Internetu, za sprawą
którego twórczość fanowska z marginesu kultury popularnej przesunęła się do jej
centrum, bo dziś nie tylko tworzenie, ale i rozpowszechnianie własnych produkcji
medialnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Za pojęciem kultury uczest-
nictwa kryje się jednak założenie, że szerokie grupy odbiorców będą chciały – lub
przynajmniej powinny – zabierać głos poprzez własne wytwory. Jak to wygląda
w praktyce?

Wśród użytkowników najpopularniejszych serwisów Web 2.0, takich jak Flickr
czy YouTube, własne treści publikuje zaledwie 0,1–1,5%. Aż 14% nagrań dostęp-
nych w serwisie YouTube stanowią produkcje komercyjne18. Połowę wpisów do
anglojęzycznej części Wikipedii tworzą administratorzy, stanowiący zaledwie 1%
czytelników19. W polskiej Wikipedii, w której znajduje się już pół miliona haseł,
80% zasobów tworzy grupa 300–500 osób20. Demokratyzacja możliwości
współtworzenia informacji wchodzących do publicznego obiegu jest faktem, ale
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ten potencjał nie przekłada się na realną zmianę postaw użytkowników – wciąż
przeważającą część treści tworzy wąska grupa, często (jak w wypadku Wikipedii)
działająca w obrębie relatywnie silnie zhierarchizowanej struktury. Kultura me-
diów cyfrowych jest na poziomie technologicznym coraz bardziej otwarta, ale
ciągle stawia użytkownikom wysokie wymagania odnośnie do kompetencji i kapi-
tału kulturowego. Tworzyć nowe treści mogą wszyscy internauci, ale większość
z nich nie widzi po prostu takiej potrzeby (chyba, że uwznioślać będziemy wszelkie
formy twórczości zapośredniczone przez Internet, zapominając, że w przewa-
żającej części stanowią one coś w rodzaju „efektów ubocznych” dowolnej aktywno-
ści internautów, pozostawiającej ślad w sieci). Kultura uczestnictwa jest więc – co
zresztą podkreśla sam Jenkins – utopią, modelem stworzonym na podstawie obser-
wacji wczesnych odbiorców nowych technologii, elity o wysokim kapitale ekono-
micznym i kulturowym, która za pośrednictwem Internetu realizuje swoje po-
trzeby kulturotwórcze i obywatelskie. Wywód Jenkinsa warto zresztą czytać
w kontekście Manifestu nowych studiów kulturowych, którego jest współautorem –
manifestu, w którym podkreśla rolę kulturoznawstwa jako formy aktywizmu poli-
tycznego, a więc dyscypliny aktywnie dążącej do przekształcania rzeczywistości21.

Media społeczne a studia nad kulturą

Badacze mediów cyfrowych często idealizują możliwości, jakie oferują nowe
technologie – można im zarzucić cyfrowy populizm, podobnie jak Jim McGuigan
zarzucał go badaczom, którzy we wszystkich niemal praktykach uczestnictwa
w kulturze dopatrywali się form oporu22. Błędem byłoby jednak stwierdzenie, że
upowszechnienie Internetu nie wywołało znaczących zmian w kulturze.

Gdy na początku lat 70. XX wieku Jean Baudrillard krytykował nakreślony przez
Hansa Magnusa Enzensbergera w Constituens of a Theory of the Media plan demokra-
tyzacji wytwarzania treści medialnych, pisał: „Dalekie od prawdy jest stwierdzenie
Enzensbergera, że «pierwszy raz w historii, media umożliwiają masowe uczestnic-
two w społecznym procesie produkcji», lub że «praktyczne środki tego uczestnic-
twa znalazły się w rękach samych mas». Jakby wejście w posiadanie telewizora czy
kamery otwierało nowe możliwości związków i wymiany. Mówiąc wprost, takie
przypadki nie mają większego znaczenia niż nabycie lodówki czy tostera”23. Funda-
mentalny problem Baudrillard dostrzegał bowiem w zachowaniu podziału na
nadawców i odbiorców. W tym sensie Internet nie jest lodówką ani tosterem – te
podziały zacierają się. Problem w tym, że tylko w bardzo niewielkim wycinku sfery
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z Tomaszem Ganiczem, administratorem polskiej Wikipedii.

21 H. Jenkins, T. McPherson, J. Shattuc, Kultura bliska ciału. Manifest nowych studiów kulturo-
wych, „Kultura Popularna” 2008, nr 1.

22 Zob. J. McGuigan, Cultural Populism, London–New York 1992.
23 J. Baudrillard, Requiem for the Media, [w:] N. Wardrip-Fruin, N. Montfort (red.), The New

Media Reader, Cambridge, s. 281.



publicznej: elity odbiorców, którzy stają się też twórcami. Wciąż nie jest to jednak
model egalitarny.

Jakie więc wyzwanie stawiają przed kulturoznawstwem media społeczne? Wy-
daje się, że dwojakie. Po pierwsze – ważne jest krytyczne przyjrzenie się narzę-
dziom opisu i urefleksyjnienie postawy badaczy, którzy często mylą projekcję
własnych fantazji, stymulowanych przez działania marketingowe sektora nowych
technologii, z rzeczywistymi przemianami. Po drugie – istotne okazuje się jasne
sformułowanie własnego politycznego zaangażowania i przypomnienie o eduka-
cyjnych korzeniach projektu kulturoznawczego. Wspominając formułowanie się
studiów nad kulturą, Raymond Williams napisał: „Prawdziwym punktem wyjścia
[...] była nie tylko kwestia walki z brakami, nadrabiania zaległości związanych
z nierówną dystrybucją zasobów edukacyjnych w społeczeństwie, czy też sprawa
wyjścia naprzeciw nowym potrzebom społeczeństwa – choć to wszystko również
wywarło [na nas] pewien wpływ. Najgłębszym impulsem było pragnienie, aby pro-
ces uczenia się stał się częścią samego procesu zmiany społecznej”24. Kulturo-
znawcy mogą więc angażować się w kształtowanie sposobów wykorzystania me-
diów cyfrowych. Naukowa rzetelność wymaga jednak, by wszędzie tam, gdzie
kończy się opis, a zaczyna utopijna wizja, wyraźnie to zaznaczyć.
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Ryszard Necel

O potrzebach telewidza, czyli o znaczeniu
programów informacyjno-publicystycznych
w życiu codziennym

Przedmiotem moich zainteresowań badawczych są telewidzowie serwisów
informacyjnych oraz innych gatunków publicystyczno-informacyjnych. Respon-
denci to odbiorcy kultury popularnej, dla których podstawową przyjemnością jest
monitorowanie życia politycznego za pośrednictwem telewizji, szczególnie kana-
łów tematycznych, takich jak TVN24 lub TVP INFO. Zasadniczym celem poniż-
szego studium będzie próba empirycznego uchwycenia zależności między kon-
sumpcją polityki prezentowanej w telewizji a życiem codziennym telewidzów.

W realizowanych badaniach wykorzystano technikę wywiadu swobodnego
ukierunkowanego, w ramach którego badacz, posługując się listą potrzebnych
informacji, ma dużą swobodę w formułowaniu pytań1. Rozmówcami były osoby o
bardzo zróżnicowanym statusie społeczno-ekonomicznym; pojawiła się zarówno
osoba bezrobotna, jak i pracownik naukowy jednej z wyższych uczelni. Badanych
zróżnicowano też pod względem miejsca zamieszkania – wywiady były realizo-
wane zarówno w Poznaniu, jak i mniejszych miejscowościach na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego i lubuskiego. W przeciągu trzech miesięcy (od listopada
2007 do stycznia 2008 roku) przeprowadzono dziesięć wywiadów pogłębionych,
z których zebrany materiał okazał się wystarczający do zaprezentowania poniż-
szych wyników pracy badawczej.

Towarzyskość telewizyjnych serwisów informacyjnych
i programów publicystycznych

Jeżeli na telewizję spojrzymy jako na medium o znaczeniu towarzyskim, to
nasuwa się tym samym wiele możliwych interpretacji. Z jednej strony telewizja
może być katalizatorem interakcji społecznych w trakcie samej czynności ogląda-
nia danych treści2. Opierając się na koncepcji towarzyskości Georga Simmla3

1 K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, s. 170.
2 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżyńska, Warszawa

2007, s. 430.



można ukazać, w jaki sposób telewidzowie wykorzystują swoją wiedzę pozyskaną
za pośrednictwem telewizji w codziennych rozmowach. Towarzyska funkcja tele-
wizyjnej publicystyki i informacji przejawia się również w tym, iż powyższe
gatunki stanowią dla wielu telewidzów tło dla wykonywania codziennych obo-
wiązków domowych. Zdaniem McQuaila „media domowe są często tłem praktycz-
nie wszystkich innych form aktywności niekoniecznie im przeszkadzając czy spy-
chając je na drugi plan”4.

Analizę związków między korzystaniem z gatunków publicystycznych i infor-
macyjnych obecnych w telewizji a życiem towarzyskim chciałbym rozpocząć właś-
nie od przedstawienia powyższej problematyki telewizji jako tła codziennych obo-
wiązków, jako nieodzownego kontekstu zwykłych czynności zarówno domowych,
jak i zawodowych. Przejdę następnie do opisu telewizyjnych gatunków o charakte-
rze informacyjnym jako podstaw inicjowania interakcji.

Program stacji telewizyjnych o charakterze informacyjno-publicystycznym nie
jest jedynie elementem rutynizującym życie społeczne, ale towarzyszy telewidzom
również w obowiązkach zawodowych. Dla wielu rozmówców, z którymi przepro-
wadzane były badania, publicystyka telewizyjna jest elementem codzienności,
który nie wyklucza wykonywania równolegle innych zajęć w ciągu dnia. Jak pod-
kreślił jeden z rozmówców, to właśnie brak konieczności wyłącznego zaangażowa-
nia się w treść przekazu telewizyjnego jest cechą, która czyni ze stacji nastawio-
nych głównie na publicystykę tak atrakcyjną formę:

Lubię TVN24, bo mogę robić tysiąc innych rzeczy i może sobie lecieć TVN24 i czasami spojrzę,
co się dzieje, spojrzę na pasek u dołu ekranu, tu jakaś relacja, tu pogoda, to jest po prostu taki to-
warzysz. A Wiadomości nie są towarzyszem, je trzeba obejrzeć od deski do deski, bo trzeba po-
święcić te dwadzieścia minut na obejrzenie.(W5)

Powyższa wypowiedź wskazuje, iż oglądanie stacji stricte informacyjnych nieko-
niecznie musi być przeszkodą w wykonywaniu innych zajęć, gdyż sposób przedsta-
wiania informacji nie absorbuje na tyle, aby nie móc spełniać innych czynności.
Badany podaje przykład paska u dołu ekranu, na którym w zwięzłej formie przed-
stawiane są wydarzenia najważniejsze w danej chwili. Wystarczy spojrzeć od czasu
do czasu na szklany ekran, aby być na bieżąco i móc poświęcić się innym zajęciom
nie związanym już z odbiorem treści telewizyjnych.

W trakcie rozmów z telewidzami, którzy interesują się przede wszystkim publi-
cystyką telewizyjną, trudno znaleźć przestrzeń wyłączoną zupełnie z zasięgu od-
działywania mediów: telewizję można oglądać prawie w każdym miejscu. Jeden
z badanych relacjonował w trakcie wywiadu przebieg konferencji prasowej, którą
oglądał w kolejce u fryzjera, gdzie wspólnota oglądania przerodziła się we wspól-
notę śmiechu:

Dzisiaj np. była, jak byłem u fryzjera, to fryzjer zawsze ma TVN24, ten na Półwiejskiej i trzech
muszkieterów PiS-u zrobiło konferencję i była kupa śmiechu. Czyli zawsze coś się znajdzie. (W5)
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W zasadzie większości respondentów telewizja (głównie telewizyjna informa-
cja i publicystyka) towarzyszy w trakcie posiłków. Obiad czy kolacja w domach
aktywnych telewidzów nie jest czynnością o charakterze rodzinnym bądź ten ele-
ment wspólnoty nie jest najistotniejszy. Można wnioskować, iż brak współdomow-
ników w trakcie konsumpcji zastępowany jest przez włączenie telewizora. Jak
wskazuje poniższa wypowiedź, treści te nie są odbierane z uwagą, a mają stanowić
głównie substytut rzeczywistego towarzystwa:

Zazwyczaj też jak wrócę z pracy trochę wcześniej, to już jest obiad na stole, ja wtedy włączam
telewizor, bo w kuchni jest taki mniejszy. No i jak jem, to też spojrzę, co tam się dzieje. Czasami
trafię na „Bilans dnia” na TVN albo „Magazyn 24 godziny”, jak trochę później jest obiad. Tak
że przy posiłku też coś musi grać. (W6)

Poza tym, iż telewizja jest stałym elementem życia codziennego, jej towarzy-
skość przejawia się również w tym, że staje się materiałem do rozmów dotyczących
polityki, które można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Po pierwsze można
wyróżnić rozmowy, które są prowadzone w trakcie oglądania danego programu
o charakterze publicystyczno-politycznym, są one zazwyczaj bezpośrednim ko-
mentarzem do prezentowanych treści. Po drugie, konwersacja na temat polityki
obejrzanej za pośrednictwem telewizji może również stanowić podstawę do inicjo-
wania rozmów towarzyskich poza kontekstem domowym.

Z rozmów przeprowadzonych z telewidzami szczególnie zainteresowanymi
programami publicystyczno-politycznymi wynika, iż odbiór tego rodzaju treści
w wielu wypadkach ma charakter zindywidualizowany. Zdaniem Denisa McQuaila5

w wyniku zwiększającej się liczby zarówno kanałów telewizyjnych, jak i samych
odbiorników oglądanie telewizji stało się czynnością zindywidualizowaną. Po-
twierdza to wypowiedź jednego z rozmówców zapytanego o rozmowy z domowni-
kami na temat obejrzanych programów telewizyjnych:

W domu to nie dyskutujemy, każdy żyje swoim, nie ma czasu, nie ma chęci. Każdy ogląda, co mu
się podoba w innym pokoju i raczej nie wchodzimy sobie w drogę. (W4)

Dzięki kilku odbiornikom telewizyjnym w gospodarstwie domowym każdy
z członków rodziny może oglądać programy odpowiadające jego indywidualnym
preferencjom, nie ma więc problemu tzw. walki o pilota. Jednak zróżnicowanie
możliwości odbioru dla tego samego respondenta stanowi pewien problem, wyni-
kający z faktu, iż nie ma on możliwości rozmowy na tematy polityczne, czego, jak
sam deklaruje, bardzo mu brakuje:

Ja sam do telewizora powiem jakieś tam ostrzejsze słowo, ale wiem, że to nic nie zmieni, wiem,
że poza psem i tak mnie nikt nie wysłucha. (W4)

Telewizja staje się więc partnerem w interakcji, tym drugim, który jest ko-
nieczny, aby podjąć dyskusję, wymienić się poglądami i przedstawić swoje zdanie.
Zdarza się, iż zmediatyzowana dyskusja polityczna jest traktowana jako rzeczywi-
sta sfera publiczna, w której również telewidz ma prawo głosu i możliwość przed-
stawienia swoich racji. Poniżej posłużę się przykładową wypowiedzią badanego,
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który oglądając program publicystyczny, nawiązuje dialog z politykiem lewicy,
traktując go jako przeciwnika politycznego:

Szczególnie te programy publicystyczne lubię, bo to skłania do myślenia. Taka wymiana myśli,
człowiek się nie kłóci z nimi, ale człowiek niejednokrotnie przyzna rację przeciwnikowi politycz-
nemu i nie musi tego skrywać, bo nikt tego nie widzi, przecież publicznie to bym tego nie zrobił,
tak jak w telewizji tylko to mogę stwierdzić: no, on rzeczywiście ma rację. Na przykład jak ten
Iwiński ostatnio, tak to nie lubię go. Ale mówi, że Macierewicza to przed trybunał nie można,
i jak Platforma chce zmieniać konstytucję, jak jej w zasadzie dobrze nie zna. Publicznie to bym
może racji Iwińskiemu nie przyznał, ale tak przed telewizorem, to co innego. To jest ta zaleta, że
człowiek się emocjonuje, ale ma ten dystans, ten komfort, że może przeciwnikowi rację przy-
znać, a nikt inny tego nie widzi.(W9)

Często zdarza się, iż zainteresowania rozmówców nie były zgodne z preferen-
cjami odbiorczymi członków rodziny, co doprowadzało do indywidualizacji czyn-
ności oglądania telewizji:

Obracam się w środowisku przede wszystkim kobiecym, gdzie na pierwszym planie jest „M jak
miłość”, „Plebania”, „Klan” i jeszcze jakieś tam tego typu historie. Dowiaduję się o jakiś seria-
lach, które są wyświetlane przez pięć, sześć lat, odcinek jest 7000 któryś, a ja nie wiem, o co cho-
dzi. No, nie mam z kim na ten temat porozmawiać, nikt nie podziela na tyle moich zaintereso-
wań, żeby tak usiąść i podyskutować o tym. (W1)

Wśród osób, z którymi przeprowadzone były wywiady, zarysował się dość wyraź-
ny podział na tych, którzy w trakcie oglądania serwisów informacyjnych bądź pro-
gramów publicystycznych żywo komentują odbierane treści, oraz tych, którzy uni-
kają tego typu konwersacji, szczególnie gdy mają mieć one charakter wartościujący.
Niechęć wobec rozmów na temat polityki wynikać może z obawy przed konfliktem,
jaki owe dyskusje mogą spowodować w gronie rodzinnym, szczególnie jeśli sympa-
tie polityczne najbliższych są rozbieżne  z preferencjami badanego:

No, nie wiem. To jest dla mnie, a ja nie lubię z kimś dyskutować, nawet z osobą, która ma zbli-
żone poglądy do mnie, zgadzamy się w tym punkcie i koniec. To jest może dla mnie za poważny
temat na takie towarzyskie rozmowy. Może też dlatego, że mam rozbieżne poglądy z moim oj-
cem, może to się z tego wzięło. Trochę rozbieżne, nie chodzi tu o partię, bo głosujemy na tę samą,
ale to taki konflikt młodzi–starzy, może to o to chodzi. Tak więc nie rozmawiam, bo to łatwo się
w tym momencie pokłócić. Jak ktoś zaczyna ten temat, to ja siedzę cicho i potakuję. (W5)

Powyższa relacja dotyczy osoby obawiającej się konfliktu z ojcem, do którego
mogłoby dojść w trakcie rozmów odbywających się podczas oglądania serwisów
informacyjnych i programów publicystycznych. Polityka odbierana za pośrednic-
twem telewizji może zatem budzić tak duże emocje, iż badany nie wyraża w gronie
rodzinnym swoich opinii, nawet wtedy, gdy inni komentują wydarzenia polityczne.
Wypowiedź ta wskazuje również na fakt, iż oglądanie telewizji może stać się środ-
kiem doświadczania i artykułowania wzajemnych relacji rodzinnych: oglądam, ale
nie dyskutuję na temat doświadczanych treści, ponieważ obawiam się braku akcep-
tacji moich poglądów ze strony najbliższych.

Oglądanie serwisów informacyjnych oraz programów publicystycznych nie
zawsze wiąże się z dyskusją na temat bieżącego doświadczenia. Co za tym idzie,
można stwierdzić, iż w wypadku osób badanych, którzy unikają rozmów w trakcie
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samego odbioru treści telewizyjnej, funkcja towarzyska rozumiana jako katalizator
interakcji ma znaczenie drugorzędne. W tym wypadku przyjemność oglądania
opierać się będzie na zindywidualizowanym odbiorze treści telewizyjnych. Najwa-
żniejsza staje się informacja na temat wydarzeń politycznych, którą można zdobyć
za pośrednictwem ulubionych stacji czy programów telewizyjnych, jednak wiedza
ta nie jest katalizatorem interakcji społecznych w kontekście domowym. Jak już
wspomniałem, wielość kanałów i odbiorników telewizyjnych, a także rozbieżność
zainteresowań członków rodziny doprowadzają do redukcji znaczenia samej czyn-
ności oglądania jako podstawy do rozmów. Aktywny telewidz, mimo że wykazuje
potrzebę bycia poinformowanym, jest jedynie często niemym uczestnikiem publi-
cystyczno-informacyjnego show. Milczy, ponieważ jako indywidualny odbiorca
został pozbawiony prawa głosu: wszystko zostało już powiedziane w jego imieniu.
W serwisach informacyjnych komentarze dziennikarzy czy ekspertów są na tyle
jednoznaczne, aby nie pozostawiać cienia wątpliwości co do interpretacji prezento-
wanych zdarzeń. Również w programach publicystycznych widz nie ma możliwo-
ści odnieść się do prezentowanych treści. Jako przykład może tu posłużyć nowy
program publicystyczny Tomasza Lisa6, w którym co pewien czas widzowi prezen-
towane są sondaże opinii publicznej czy sondy uliczne, które wskazują jednoznacz-
nie, jakie opinie dominują w społeczeństwie. W publicystycznym show, w jaki
niewątpliwie przekształcają się współczesne gatunki informacyjne, walczy się
o uwagę telewidza nie przez stawianie mu pytań czy zachęcanie do refleksji, ale
przez serwowanie gotowych odpowiedzi.

Przejdę teraz do opisu tej kategorii telewidzów, którzy „monitorując” scenę
polityczną za pośrednictwem telewizji, podejmują konwersację na temat bezpo-
średnio doświadczanych treści. Na początku warto zaznaczyć fakt, iż dyskusje
w trakcie oglądania wydarzeń politycznych i komentarzy telewizyjnych wymagają
pewnej wspólnoty. Aby dyskutować i jednocześnie doświadczać oglądania, trzeba
dzielić z kimś tę samą przestrzeń, a druga strona musi być zainteresowana tema-
tem rozmowy. Jak dotąd omawiałem tu postawy telewidzów, którzy korzystali
z wielu odbiorników telewizyjnych, tym samym fizycznie nie przebywając w tej
samej przestrzeni. Również ich współdomownicy nie byli zainteresowani treściami
medialnymi o charakterze politycznym. Wydaje się, iż w przypadku tych telewi-
dzów, którzy dyskutują w trakcie oglądania, wspólnota przestrzeni i zainteresowań
odbiorczych jest elementem bazowym do zaistnienia interakcji społecznych.

Większość badanych nie wykorzystuje swojej wiedzy na temat życia politycz-
nego w celu przekonywania innych domowników do swoich racji. Mimo ciągłego
„monitoringu” sceny politycznej za pośrednictwem mediów, wielość informacji,
jakie posiadają badani na temat wydarzeń o charakterze publicznym, w licznych
przypadkach nie jest podstawą do formułowania sądów i opinii czy też przekony-
wania innych domowników do swoich racji politycznych:

Minimalnie, bardzo mało. Ja jestem tolerancyjny, każdy ma prawo mieć swoje poglądy, jakie
ma, to ma. Nikogo nie zamierzam też przekonywać do swoich. Mam swoje poglądy niewzruszo-
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ne, no, może wzruszone, ale podlegające wpływom opinii płynących ze środków masowego prze-
kazu. Natomiast wpływ taki interpersonalny to nie […]. W żaden sposób nie wykorzystuję tej
wiedzy, którą mam, to są moje takie emocje, jak mecz oglądam, to też się tym interesuję na tej
zasadzie. Mam swoich faworytów, swoje poglądy, ale nie wykorzystuję jakoś tej wiedzy. (W1)

W przypadku rozmówcy, który deklaruje, iż większość wieczornej publicystyki
telewizyjnej i programów informacyjnych ogląda z żoną, zainteresowania poli-
tyczne nie przekładają się na prowadzenie sporów czy dyskusji na temat poglądów
politycznych. Świat telewizyjnej polityki – mimo iż doświadczany wspólnie z bliską
osobą – nie jest przed nią odkrywany, pozostaje wewnętrznym światem jednostki.
Oglądanie telewizji niekoniecznie musi więc wytwarzać wspólnotę dyskusji czy
wartości. Należałoby tu raczej mówić o wspólnocie ekologicznej bądź jedynie o fi-
zycznej współobecności.

Wśród badanych pojawiały się też osoby, które oglądając programy o charakte-
rze publicystyczno-informacyjnym, bardzo emocjonalnie komentują przedstawia-
ne tam treści:

Tak, ja to wszystko komentuję na bieżąco w trakcie emisji programu i często mnie uspakajają,
ale tego już nie jest aż tak dużo. Ja mam już swoje lata i staram się raczej hamować emocje,
wiem, że na te rzeczy nie mam wpływu, więc po co stres dodatkowy. Niemniej to się zdarza, nie
jest to przy każdym programie, ale jest dosyć często. Czasami jak widzę takich durniów w tele-
wizji... no, to wiesz. (W2)

Programy telewizyjne o charakterze publicystycznym dają badanym możliwość
wyrażenia własnego komentarza do wydarzeń politycznych i problemów społecz-
nych. Telewidzowie dyskutują w trakcie oglądania, gdyż jest to często jedyny
moment w ciągu dnia, gdy pojawia się szansa ustosunkowania się do poruszanych
problemów, okazja do wyrażenia własnych sądów, opowiedzenia się za daną opcją
polityczną. Mimo iż siła sprawcza owego „politykowania” przed szklanym ekra-
nem jest niewielka, a reżim przedstawienia charakterystyczny dla publicystycz-
nego show nie zachęca do wyrażania opinii, to jednak dyskusja ze współdomowni-
kami pozwala wciąż na nowo uświadamiać sobie swój światopogląd oraz go
demonstrować.

Powyższa analiza zachowań odbiorczych telewidzów dotyczyła dyskusji na
temat treści telewizyjnych doświadczanych w kontekście domowym. Dalsze roz-
ważania wciąż dotyczyć będą rozmów na temat tego, co zostało obejrzane w serwi-
sie informacyjnym lub programie publicystycznym, ale w szerszym otoczeniu
społecznym. Chodzić tu będzie o wszelkie sytuacje pozadomowe, rozmowy w pra-
cy, szkole, w trakcie spotkań towarzyskich. Wyraźne rozróżnienie na domowe i po-
zadomowe rozmowy o polityce wydaje się uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę
różnice w stopniu intymności łączącej partnerów interakcji (w sferze domowej roz-
mowy na temat polityki wydają się bardziej swobodne) oraz brak wspólnoty
doświadczenia (nie rozmawiamy w trakcie oglądania, każdy z partnerów interakcji
ogląda program w innym kontekście bądź w ogóle nie posiada wiedzy na temat
omawianego wydarzenia politycznego).

Mateusz Halawa w książce Życie codzienne z telewizorem7 pierwszy połączył pra-
wie stuletnią koncepcję towarzyskości Georga Simmla z refleksją na temat społecz-
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nego znaczenia telewizji. Dzieło wybitnego socjologa niemieckiego8 pozwala wyja-
śnić znaczenie treści telewizyjnych o charakterze publicystyczno-informacyjnym
w życiu towarzyskim, w ramach którego od wymiany informacji o wiele ważniejsza
staje się sama przyjemność rozmowy jako pewnej gry nie przynoszącej zewnętrz-
nych, pozatowarzyskich konsekwencji. Simmel pisze o tym w ten sposób: „W życiu
towarzyskim znajdzie schronienie to wszystko, co można określić jako społeczną
formę gry, przede wszystkim zaś sama gra w sensie zabawy, która w życiu towarzy-
skim wszystkich epok zajmuje poczesne miejsce”9. Rozmowy towarzyskie mają być
pewną ucieczką od powagi życia codziennego; jako partnerzy interakcji pomijamy
tematy o charakter intymnym, nie eksponujemy również własnych cech charakteru
czy pozycji społecznej. Najważniejsza jest sama konwersacja, której temat ma być
atrakcyjny dla wszystkich uczestników, ale nie wymagający zbytniego zaangażowa-
nia własnego „ja”. W tym momencie pojawia się pytanie, czy rozmowy na temat
wydarzeń politycznych przedstawianych za pośrednictwem programów informa-
cyjno-publicystycznych stają się podstawą do tak rozumianych rozmów o charakte-
rze towarzyskim?

Badania przeprowadzane z telewidzami potwierdzają fakt, iż rozmowy na temat
tego, co się widziało wcześniej w telewizji, niewątpliwie mają miejsce; za przykład
mogą tu posłużyć chociażby wywiady z telewidzami realizowane na potrzeby
książki Mateusza Halawy10. Ukazują one obraz odbiorców telewizyjnych oper my-
dlanych, którzy wymieniają się anegdotami z ostatnio obejrzanego odcinka. Rów-
nież członkowie publiczności telewizyjnych serwisów informacyjnych i progra-
mów publicystycznych rozmawiają o tym, co zdarzyło się na scenie politycznej,
a czego byli świadkami za pośrednictwem szklanego ekranu:

Samo wydarzenie to, owszem, się informuje, kto pierwszy usłyszał, kto drugi. W pracy, jak ma
się chwilę przerwy, to się na ten temat mówi, że ten polityk wczoraj powiedział to, a ten co inne-
go. Każdy coś dorzuci od siebie i tak czas zleci. (W1)

W tym przypadku rozmowy na temat polityki odbieranej przez telewizję są ele-
mentem zajmującym czas w trakcie przerw w pracy. Wydarzenia polityczne relacjo-
nowane przez programy publicystyczno-informacyjne są na tyle ciekawe, iż stają
się podstawą do pewnej gry towarzyskiej, której celem jest zapewnienie sobie roz-
rywki w formie czystej przyjemności rozmawiania o rzeczach pozazawodowych
w trakcie pracy.

Część badanych, odpowiadając na pytanie, czy programy informacyjno-publicy-
styczne mogą stać się przyczyną dyskusji poza kontekstem domowym, podkreślała
fakt, iż rozmowy na temat polityki to raczej wymiana informacji niż wyrażanie
własnych poglądów politycznych czy komentarzy do danego zdarzenia:
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Wiesz co, wymieniamy się tylko informacjami, ale to jest tylko sucha informacja, bez wyrażania
własnych przekonań, własnego zdania. Co się stało, takie coś miało miejsce, ale to wszystko. Ale
bez tego, że ja bym to zrobił tak, albo tak, albo stwierdzić, że kto jest głupi, to nie. Unikam
osądów, wiadomo, że się nie jest obiektywnym, że nie ma takiego czegoś jak obiektywność, zaw-
sze każdy reprezentuje jakiś pogląd, a ja staram się spojrzeć z jednej i drugiej strony. Zawsze
mogę powiedzieć, że tu jest tak, ale mogłoby być tak, no, coś takiego. (W5)

Powyższa wypowiedź znakomicie koresponduje z koncepcją towarzyskości
Simmla11, rozumianej przezeń jako pewna gra, w której kwestie czysto osobiste
(w tym wypadku poglądy polityczne) czy inne elementy subiektywne (ocena
danego wydarzenia politycznego) mają znaczenie drugorzędne. Rozmowy, których
podstawą są obejrzane wcześniej programy informacyjno-publicystyczne, nie mają
dla sporej części telewidzów znaczenia ideologicznego w tym sensie, iż byłyby
okazją do przekonania innych do swoich poglądów. Wręcz przeciwnie: zasada
towarzyskości każe pomijać kwestie konfliktogenne, tym samym rozmowa o poli-
tyce w wielu wypadkach przybiera formę anegdotyczno-rozrywkową.

Rytualna funkcja serwisów informacyjnych

Studia nad rytuałami były przez wiele lat domeną antropologów, którzy skupiali
się na ceremoniałach symbolizujących ważne wydarzenia w życiu jednostki lub
grupy i stanowiących symboliczną pomoc w osiąganiu celów12. Badania te obej-
mowały swym zasięgiem społeczności preindustrialne, ale również we współcze-
snych analizach życia społecznego problematyka rytuału pełni znaczącą funkcję.
Niniejsze opracowanie ma być próbą spojrzenia na wiadomości telewizyjne jako na
formę o charakterze rytualnym.

Wśród wielu funkcji, jakie spełniają serwisy informacyjne w życiu codziennym,
na szczególną uwagę zasługuje ich rola rytualna. Taka perspektywa badawcza po-
zwala spojrzeć na wiadomości telewizyjne nie tylko jak na gatunek, którego zada-
niem ma być dostarczenie widzowi informacji ze sceny publicznej, ale też skupia
uwagę na społecznej funkcji czynności oglądania. Henry Jensen13 podkreślił, iż przy
badaniu publiczności telewizyjnej konieczne jest zwrócenie uwagi na kontekstowe
użytkowanie telewizji. Ważne okazuje się nie tylko to, co oglądamy, ale i w jakich
warunkach dokonuje się odbiór przekazu: czy jest on osadzony w kontekście domo-
wym, czy publicznym. Kluczowa staje się również godzina emisji danego programu.

Aby przedstawić rytualną funkcję serwisów informacyjnych, niezbędne jest
zdefiniowanie samego terminu „rytuał”, który w tym wypadku będzie raczej
związany z problematyką massmediów niż odnosił się do swoich wcześniejszych
źródeł antropologicznych. Rytuał proponuję określić za Timem O’Sulivanem jako
„zestaw powtarzających się i rządzących się pewnymi zasadami praktyk, które
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posiadają symboliczne znaczenie dla jednostek lub grup społecznych”14. Stała emi-
sja serwisu informacyjnego daje jednostce poczucie stabilizacji i niezmienności.
Telewidz może być pewny, iż włączając telewizor o godzinie 18.50 (główne wyda-
nie Wydarzeń – Polsat), 19.00 (Fakty – TVN) lub 19.30 (Wiadomości – TVP1)
otrzyma „pakiet wiadomości” z kraju i ze świata. Newsy w większości przypadków
koncentrują się wokół konfliktów, zazwyczaj są silnie nacechowane emocjonalnie,
jednak ich powtarzalność o stałej godzinie utwierdza nas w przekonaniu o nie-
zmienności pewnych elementów życia codziennego.

Zdaniem Mateusza Halawy15 rytualny charakter serwisu informacyjnego jest
o wiele wyraźniejszy niż w przypadku serialu telewizyjnego czy innych programów
rozrywkowych, gdyż wiadomości nadawane są zawsze o tej samej godzinie. Nie-
zmienność godziny emisji pozwala telewidzowi dokładnie zaplanować czas spę-
dzony na czynności oglądania zarówno jeśli chodzi o serwisy informacyjne, jak
i programy publicystyczne. Warto w tym miejscu przedstawić wypowiedź jednego
z badanych, który został poproszony o przedstawienie planu swego dnia codzien-
nego z uwzględnieniem czasu poświęconego na oglądanie programów telewizyj-
nych o charakterze polityczno-publicystycznym:

No widzisz, gdyby nie ta konferencja, to bym oglądał dzisiaj. No, dzisiaj wróciłem do domu,
zjadłem z żoną obiad, włączyłem tak o 16.30 TVN24, to takie tam wiadomości ogólne, potem
był „Teleexpres” o 17, o 18 dalej TVN, to już nie jest dziennik, tylko rozmowy z politykami,
później oglądałem dziennik na dwójce, znaczy, oglądałem, ja tak mówię, ale bardziej przysłu-
chiwałem się, bo różne rzeczy przy okazji się robi. O 19 to, tak jak mówię, muszę to obejrzeć, to
jest dziennik TVN-u, potem wyszedłem z psem, później to już „Wiadomości” na Jedynce.
O 20.00 musiałem obejrzeć mój ulubiony serial „M jak miłość”, bo ja nie tylko polityką żyję,
dlatego synowi mówiłem, albo przed 20, albo po 21 niech dzwoni. Teraz też bym oglądał
TVN24 […].  (W2)

Powyższa wypowiedź wskazuje, iż stałość godziny emisji serwisów informacyj-
nych i programów publicystycznych prowadzi do tego, że stosunkowo łatwe staje
się połączenie codziennego życia rodzinnego z ramówką telewizyjną w jedną
współgrającą ze sobą całość. Halawa określa to zjawisko jako strukturyzowanie
czasu w gospodarstwach domowych za pośrednictwem telewizji16. Świadczy o tym
chociażby przykład wyprowadzania psa na spacer po zakończeniu Faktów TVN,
a w oczekiwaniu na Wiadomości na TVP.

Serwisy informacyjne stanowią w wielu przypadkach swoistą cezurę między
czasem pracy i czasem wolnym. Chwila emisji wiadomości lub ulubionego serwisu
informacyjnego należy już do kolejnego etapu w porządku dnia, który ma być odpo-
czynkiem zarówno od obowiązków domowych, jak i zawodowych. Warto podkre-
ślić, iż dla osób, które szczególnie zainteresowane są treściami politycznymi w te-
lewizji, większość dnia jest wyraźnie zrutynizowana pod kątem oglądania
ulubionych programów. Serwisy informacyjne i programy publicystyczne nada-
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wane są o stałych porach, brak tutaj przypadkowości, stąd też badani wyraźnie
wskazywali pewien okres w porządku dnia, który przeznaczają na rozwijanie swo-
ich politycznych zainteresowań. Zazwyczaj jest to pora wieczorna, kiedy rozpo-
czyna się czas komentowania wydarzeń politycznych mijającego dnia. Z drugiej
jednak strony przeprowadzone badania pokazują, iż część telewidzów odbiera tre-
ści informacyjno-publicystyczne również w trakcie wykonywania obowiązków
zawodowych.

Cechą konstytutywną rytuału społecznego jest przede wszystkim pewna po-
wtarzalność praktyk. Telewidzowie, którzy w telewizji szukają głównie treści
o charakterze politycznym, oglądanie wieczornego serwisu informacyjnego trak-
tują jako obowiązkowy element życia codziennego. Jest to powtarzalna praktyka,
której rozmówcy poświęcają wiele uwagi. Inne programy o charakterze politycz-
nym często są jedynie tłem dla domowych czynności. Telewidz nie odczuwa wiel-
kiego dyskomfortu, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych nie uda mu się obejrzeć
innych treści publicystyczno-informacyjnych, jednak wieczorne wiadomości są dla
badanych nieodzownym elementem codzienności:

Teraz zimą, jak przyjdę z pracy, zjem obiad, to tak po godzinie 16 zaczynam. TVN mam
włączony, coś tam robię, bo ja tak nie siedzę twardo przed telewizorem, o 17 „Teleexpress”, a
później jak gdyby jest cisza, i dopiero po 18 włączę na TVN znowuż, dojdę do „Skanera poli-
tycznego” i później obejrzę „Fakty” TVN. Ale tu już muszę usiąść, żeby wszystko sobie spokoj-
nie obejrzeć. (W2)

Powyższa wypowiedź jednego z respondentów jest dowodem na to, jak duże
znaczenie dla badanych ma nie tylko ściśle określone następstwo poszczególnych
programów, ale wskazuje też, że oglądanie serwisu informacyjnego wymaga sku-
pienia i zaangażowania.

Podsumowanie

Tematem powyższego studium była próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie
serwisów informacyjnych i programów publicystycznych w życiu codziennym tele-
widzów. W analizie został pominięty problem dekodowania, odczytywania treści
telewizyjnych, aby całą uwagę badawczą skupić na tym, w jaki sposób odbiorcy
wybierają gatunki o charakterze publicystyczno-informacyjnym. Zdaję sobie spra-
wę, iż przedstawienie czynności oglądania gatunków telewizji w kontekście towa-
rzyskości i rutynizacji nie wyczerpuje wszelkich możliwości interpretacyjnych, jed-
nak ukazuje pewien obraz zachowań odbiorczych telewidzów.

Trudno współcześnie znaleźć gospodarstwo domowe, w którym nie ma telewi-
zora, a aż 54% Polaków deklaruje, iż czas wolny poświęca przede wszystkim
oglądaniu telewizji17. Dla wielu telewizor staje się głównym towarzyszem codzien-
ności, a obejrzane treści podstawą do nawiązywania rozmów. Moje zainteresowa-
nia badawcze obejmowały zwłaszcza tych telewidzów, którzy przyjemność ogląda-
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nia czerpią z polityki na szklanym ekranie. Okazuje się, że świat telewizyjnej
informacji i publicystyki ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia spełniania
potrzeby „bycia poinformowanym”. Urok tych gatunków telewizyjnych kryje się za
ich możliwością bycia zegarem rutynizującym życie domowe bądź chociażby kom-
panem popołudniowych obiadów. Serwisy informacyjne i programy publicystyczne
dostarczają tematów do plotek o scenie publicznej, ale są też okazją do zainicjowa-
nia rozmów w kontekście domowym. Rozmów, które, gdyby nie telewizja, może
nigdy by się nie odbyły.
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informacyjnego





Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Przemysław Zonik

Perspektywy wykorzystania Internetu
II generacji w kulturoznawstwie

Tytuł niniejszego tekstu nawiązuje do jednego z najważniejszych zjawisk
współczesności, jakim jest Internet. Wiele już napisano na jego temat. Powszechnie
podkreśla się rewolucyjny charakter tego medium – i to we wszystkich praktykach
społecznych. Internet jednakże to nie tylko nowa technologia i jej zastosowanie
w różnych dziedzinach. Globalna Sieć spowodowała powstanie nowej kultury. Naj-
częściej mówi się o kulturze Internetu, kulturze w Internecie albo cyberkulturze.

Internet II generacji, inaczej zwany Web 2.0, niesie ze sobą szczególnie intere-
sujące możliwości, jeśli chodzi o praktykę naukową i rysujące się przed nauką,
a zwłaszcza przed naukami o kulturze, perspektywy. To właśnie one staną się
głównym punktem poniższego wywodu. Internet II generacji jest częścią swoistej
kultury, zwanej kulturą 2.0. Kultura ta tworzy nowe wartości i reguły postępowa-
nia. Dzięki temu tworzy nowe wspólnoty. Web 2.0 wraz z kulturą 2.0 mogą już
wkrótce całkowicie odmienić również oblicze nauki. Nas jednakże, jak już wspo-
mniano, będą tu interesowały implikacje Web 2.0 dla humanistyki, a w szczególno-
ści dla kulturoznawstwa.

Rozwój Internetu II zmusza do zredefiniowania praktycznie wszystkich pod-
staw, na których funkcjonowała do tej pory praktyka naukowa. Web 2.0 i kultura
2.0 niosą ogromne szanse dla tradycyjnie pojmowanej pracy naukowej. Jak dotąd
jednak spotykają się one z pewną nieufnością wśród naukowców. Z drugiej strony
wzrasta świadomość faktu, że humanistyka nie może się zamykać na tego typu
nowinki, jeśli chce uczestniczyć w dyskursie publicznym i wywierać na niego odpo-
wiedni wpływ.

Internet II generacji – ogólna charakterystyka

Internet II generacji narodził się w ponowoczesnym świecie Zachodu. Jego
gwałtowną ekspansję tłumaczy się właśnie specyfiką kultury zachodniej.
Współczesna kultura Zachodu staje się dziś (jak zauważył Jerzy Kmita1) kulturą

1 W książce Jak słowa łączą się ze światem: studium krytyczne neopragmatyzmu, Poznań 1995.



bez symboli, kulturą jednowymiarową, wreszcie kulturą związków metonimicz-
nych – określających, jak osiągać praktycznie uchwytne cele (wartości) za pomocą
praktycznie uchwytnych środków czy reguł.

Stwierdzenie, że współczesny świat zachodni staje się światem bez symboli
znaczy tu tyle, że dominują w nim wartości i reguły wywodzące się wprost z prak-
tyk gospodarczych. Znany amerykański badacz Neil Postman zauważa w swej
najsłynniejszej książce2, że w przeszłości posługiwanie się różnorodnymi narzę-
dziami – czyli, inaczej mówiąc, techniką – było kontrolowane przez kulturę symbo-
liczną (mit, religię, ideologię czy filozofię). W czasach nowożytnych pojawia się
technokratyczny punkt widzenia, który doprowadził do dominacji wartości tech-
niczno-użytkowych. W rezultacie wpływ kultury symbolicznej zaczyna się zmniej-
szać. W czasach współczesnych mamy już do czynienia z technopolem, którego
wartości zaczynają obowiązywać we wszystkich praktykach społecznych – sterują
nimi. Tradycyjne wartości wywodzące się np. ze sfery religii bądź sztuki obumierają
albo stają się prywatną sprawą obywateli. Na naszych oczach rodzi się nowy, tym
razem medialny technopol – będący wynikiem różnych wynalazków elektronicz-
no-telekomunikacyjno-informatyczno-biotechnologiczno-cybernetycznych.

Pomału zaczyna on zawłaszczać wszystkie praktyki społeczne. Istnieje wiele
określeń dla tego nowego świata: wirtualny, cyfrowy czy cyberprzestrzeń, a nawet
Inteligentna Rzeczywistość. Do niedawna jeszcze istniał bowiem podział na tzw.
rzeczywistość realną i wirtualną. Świat wirtualny można było odwiedzić i wrócić
do tego „rzeczywistego”. Jednakże świat wirtualny coraz częściej wkracza do tego
ostatniego i zawłaszcza go. Wygląda na to, że mieszkaniem większości Ziemian
stanie się wkrótce nowa, „jednolita” rzeczywistość, którą Baudrillard określa jako
integralną.

Niewątpliwie podstawą tego nowego świata jest jego dygitalizacja. Polega ona
nie tylko na tym, że określa odpowiednie urządzenia techniczne, lecz że sprowa-
dzone do niej zostały/zostają wszystkie inne wytwory kultury – również symbo-
liczne. Teksty, sztuka (muzyka, film, rzeźba), zabytki, muzea, wytwory nauki (np.
eksperymenty) itd., itd., zostały sprowadzone do postaci cyfrowej – opartej na
zerojedynkowym kodzie. Ale nie koniec na tym. Trwają prace nad dygitalizacją
ludzkiego mózgu! Stało się to możliwe, gdyż za pomocą matematycznej metody
odwróconej macierzy mogliśmy przetłumaczyć aktywność klik neuronów na serię
znaków binarnych. Aktywnemu stanowi każdej z jednostek kodujących w obrębie
badanej grupy komórek przypisano „1”, a nieaktywnemu – „0”. Wspomnienie trzę-
sienia ziemi może więc być zapisane jako „11001”. „Odkrycia mojego zespołu
skłaniają do interesujących, ale i niepokojących rozważań natury filozoficznej. Gdy
wszystkie nasze wspomnienia, emocje, wiedza i wyobrażenia okażą się przetłuma-
czalne na jedynki i zera, jak zmieni się nasz byt i sposób funkcjonowania w sieci”3?

Centralnym składnikiem cyfrowego świata jest Internet, za pomocą którego
można połączyć wszystkie komputery i inne urządzenia sterowane procesorami
w jedną globalną sieć. Ta sieć to nie tylko gigantyczne urządzenie, ale także – a mo-
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że przede wszystkim – sieciowe życie: sieciowe profesje, sieciowe wspólnoty, sie-
ciowy handel, sieciowa edukacja, sieciowa komunikacja, sieciowy seks i, rzecz
jasna, sieciowe uprawianie wiedzy. Z punktu widzenia podejmowanej tu proble-
matyki szczególną uwagę zwracają tzw. sieciowe wspólnoty. W tej nowej rzeczywi-
stości mamy bowiem do czynienia ze społecznościami sieciowymi. Powstanie tego
typu społeczność umożliwia, jak wspomniałem, szczególnie Internet drugiej gene-
racji (np. serwis Myspace, You Tube, Flickr, Del.icio.us czy Second Life) – zwany
też żywą siecią – oraz cyfrowa, interaktywna telewizja. „Sieć żyje dzięki nam. Za
sprawą szerokopasmowych łącz jesteśmy w niej na stałe. [...] Wyraźnie widać, że
z punktu widzenia strukturalnego sieć jest odpowiednikiem zbiorowej mądrości.
[…] Wkrótce użytkownicy serwisu będą mogli błyskawicznie zobaczyć nie tylko
światowe wydarzenia, ale i osobę, która ulicę dalej poleruje rower […], dlatego
Butterfield [twórca Flickra – przyp. A.R.] nazywa swój serwis oczami świata. [...]
Niespełna dziesięć lat temu, kiedy zaczynaliśmy się przyzwyczajać do idei Inter-
netu, ludzie opisywali akt włączenia się do sieci jako wyprawę w obcy świat zwany
cyberprzestrzenią. Teraz dzięki Web 2.0 sieć staje się naszym domem”4. W tego
typu społeczeństwie sieciowym tracą na znaczeniu takie pojęcia, jak „Obcy”, „In-
ny”, „płeć”, „tożsamość” (np. w Second Life można przybierać różne postaci – tzw.
awatary), „czas i przestrzeń”, „wyprawa podróżnicza” (np. badania terenowe). Za
sprawą szerokopasmowych łącz można być w niej stale. Użytkownicy cyberprze-
strzeni – zauważa Radosław Bomba – niekiedy angażują się tak głęboko w życie
sieci, że zapominają o innej rzeczywistości i umierają z wyczerpania przed monito-
rem. Bez trudu możemy wyobrazić sobie osoby, które żyją, pracują i zarabiają w cy-
berprzestrzeni5.

Web. 2.0 ma interaktywny charakter i jest to jej najważniejsza cecha. Dzięki niej
właśnie użytkownik może być i jest twórcą przekazu. W dominujących w Web 2.0
serwisach społecznościowych każdy jest zarazem konsumentem, twórcą, nadawcą
i odbiorcą komunikatu bądź informacji. Blogowa wyszukiwarka Technorati pozwa-
la znaleźć pokrewną osobę wśród ponad siedemdziesięciu milionów osób prowa-
dzących internetowe pamiętniki6. W Web 1.0 internauta był tylko konsumentem
treści i użytkownikiem poczty elektronicznej. W Web 2.0 może zakładać własne
strony i je modyfikować, może też korzystać z nowych komunikatorów, pozwala-
jących na przekaz w czasie realnym; może wreszcie tworzyć blogi. Ponadto sama
sieć może automatycznie dokonywać tzw. pozycjonowania serwisów.

Twórcom Internetu, podobnie jak twórcom różnych programów komputero-
wych, a także „zwykłym” internautom (uczestnikom społeczności sieciowych)
można przypisać respektowanie określonego systemu wartości i reguł, czyli kul-
turę, dzięki której wcześniej Web 1.0, a teraz Web 2.0 może tak dynamicznie się
rozwijać. Wielu badaczy zwraca uwagę na fakt, że wartości dominujące w Interne-
cie, czyli owa „kultura 2.0”, wywodzą się genetycznie z tzw. kultury technicz-
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no-użytkowej – akademickiej, hakerskiej i komunitariańskiej. Dwa pierwsze źródła
są ze sobą ściśle związane. Dominują tam następujące wartości: a) kult odkryć
technicznych, b) ocenianie znaczenia odkrycia przez członków wspólnoty, wśród
których wszyscy są równi, a o przyjęciu do wspólnoty decydują indywidualne
zasługi, c) etyczność postępowania, d) otwarte przekazywanie wynalazków i udo-
skonaleń. Zatem kultura 2.0 jest głęboko zakorzeniona w akademickiej tradycji
wspólnego uprawiania nauki, poddawania się ocenie środowiska naukowego i udo-
stępniania wszystkich wyników badań wraz z podawaniem autora każdego odkry-
cia. Te wartości przeniknęły następnie do tzw. kultury hakerskiej7.

Kultura hakerska jest zbiorem wartości respektowanych przez osoby pracujące
nad tworzeniem i udoskonalaniem oprogramowania, komunikujących się ze sobą
za pośrednictwem Internetu. Najważniejszą wartością wśród nich jest wolność:
wolność tworzenia, wolność korzystania z wszelkiej wiedzy i dzielenia się nią z in-
nymi. Nawiązuje się tu do tzw. kultury i ekonomii daru. Haker, udostępniając swój
program w sieci, ma nadzieję na rewanż. Im cenniejszy dar (np. bardziej nowator-
ski program), tym większy dzięki jego przekazaniu osiąga się prestiż i szacunek w
społeczności hakerskiej. Ponadto dla hakerów, podobnie jak dla artystów, ważny
jest sam akt tworzenia, kreowania czegoś nowego8. Jest to więc kultura technolo-
gicznej kreatywności opartej na wolności, współpracy, zasadzie wzajemności i nie-
formalności.

Internet II generacji umożliwił tworzenie się społeczności sieciowych, czyli
nowych wspólnot komunitariańskich, które charakteryzują się dwiema zasadni-
czymi cechami: a) oparte są na poziomej komunikacji (swobodna wymiana infor-
macji np. na forach, czatach itp.), b) poszczególne jednostki mogą produkować
własne informacje, zamieszczać je w Sieci (np. na prywatnych stronach WWW
bądź na blogach) i dzięki temu tworzyć własną sieć kontaktów.

Tradycyjne nauki o kulturze

Jak już stwierdziliśmy, Internet dokonał olbrzymich przeobrażeń we wszystkich
praktykach kulturowych i społecznych. Jest rzeczą zadziwiającą, że najmniejsze
zmiany zaszły w samej praktyce naukowej, a zwłaszcza w humanistyce, która nas
tu szczególnie interesuje. Tymczasem możliwości, jakie stwarza Web 2.0 i ste-
rująca nią kultura 2.0, zmieniają, i to w sposób fundamentalny, pojęcie działalności
naukowej lub szerzej – wiedzotwórczej. Nim jednak zajmiemy się bliżej tą kwestią,
chcielibyśmy wskazać na cechy charakterystyczne tradycyjnego kulturoznawstwa
istotne z punktu widzenia podejmowanej tu problematyki.

Nauka była przez ostatnie kilkaset lat wyróżnionym rodzajem wiedzy, swoistą
nowoczesną „religią”. We współczesnym, ponowoczesnym świecie zdaje się ona
tracić swą uprzywilejowaną pozycję, zwłaszcza w aspekcie światopoglądowym.
Szczególnie boleśnie może to być odczuwane w ramach dyscyplin humanistycz-
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nych i społecznych, które funkcjonowały głównie jako dostarczycielki określonych
przesłanek światopoglądowych, bądź też nawet produkowały całe światopoglądy.
Nauki innego typu (przyrodnicze, stosowane) dostarczają natomiast przede
wszystkim określonych technologii – stąd ich rola dziś jeszcze bardziej wzrosła i to
także, jak pisałem wyżej, w aspekcie kulturowym.

Nauki o kulturze funkcjonowały zawsze głównie w aspekcie pozatechnologicz-
nym. Deklaratywnie chciały poznawać świat kultury. Jednakże w ramach ponowo-
czesności na porządku dziennym jest kwestionowanie możliwości poznawczych
różnych dyscyplin dążących od wieków do czegoś, co nazywano badaniem rozmai-
tych fragmentów rzeczywistości (w tym wypadku kulturowej). Samo pojęcie „ba-
dania czegoś, kogoś” itp. staje się pomału niezrozumiałe. Problematyzowane bywa
stosowanie kategorii kultury w nauce i (sic!) w samych naukach o kulturze. Co
więcej, tradycyjne dyscypliny humanistyczne czy społeczne zyskały groźnych prze-
ciwników w funkcji pisania bądź kreowania rzeczywistości, a mianowicie literatów,
dziennikarzy i w ogóle świat mediów.

Truizmem jest twierdzenie, że jedną z ważnych cech świata początków XXI
wieku jest to, że a) jest on oparty – jeśli chodzi o praktykę polityczną – na zasadach
liberalnej demokracji, b) w większości społeczeństw praktyka gospodarcza jest
regulowana przez wartości i reguły wolnorynkowe. Inną cechą – tym razem już
wyłącznie świata zachodniego – jest, że c) staje się on, jak to kiedyś wyraził Jerzy
Kmita, światem bez symboli. „Tak więc projekt kultury postmodernizmu oraz neo-
pragmatyzmu Rorty’ego i Davidsona nie przewiduje obecności w niej żadnej relacji
symbolizowania. Wyklucza symbole, symbolizowanie i obiekty symbolizowania.
Idzie przy tym zarówno o symbolizowanie aksjologiczne (światopoglądowe), jak
i komunikacyjne, semantyczne w pierwszym rzędzie. Proponuje się oto kulturę bez
symboli”9. Świat zachodni staje się zatem światem jednowymiarowym, światem
związków metonimicznych, życia codziennego, zjawisk zmysłowych itp. – żeby
poprzestać tylko na tych najczęściej spotykanych określeniach. Jakie to może mieć
konsekwencje dla nauki? Otóż fakt – choćby tymczasowego – zwycięstwa liberali-
zmu (politycznego, ekonomicznego) powoduje, że na rynku idei mogą konkurować
różne wizje urządzenia świata, ideologie, systemy wartości, z których żadna nie
może liczyć – jak chce John Rawls – na oficjalną legitymizację władzy państwowej,
chyba że treści którejś z nich zostaną zakwestionowane jako niezgodne z oficjalnie
obowiązującym prawodawstwem. Wobec tego od razu można wysnuć wniosek, że
nauka (humanistyka) ze swoim dążeniem do powszechnej ważności kosztem wie-
dzy innego typu nie mieści się, generalnie rzecz biorąc, w idealnym obrazie liberal-
nych wspólnot.

Z kolei gospodarka wolnorynkowa, jak doskonale wiadomo, z takimi warto-
ściami, jak zysk, skuteczność, efektywność, profesjonalizm, reagowanie na po-
trzeby uczestników gry rynkowej i, rzecz jasna, kształtowanie tych potrzeb czy war-
tości – „wymusza” także odpowiednie funkcjonowanie praktyki naukowej.
W świecie bez symboli (choć można dyskutować, na ile jego wizja już się urzeczy-
wistniła) mamy bowiem do czynienia z jednostkami bądź grupami realizującymi –
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by znów nawiązać do propozycji terminologicznych Jerzego Kmity – praktycznie
uchwytne cele za pomocą praktycznie uchwytnych reguł czy wartości. Nauka
zatem winna, jak by można sądzić, dostarczać wiedzy instruującej, jak realizować
cele w praktycznie uchwytnym kontekście, czyli świecie jednowymiarowym (po-
zbawionym symboli). Zatem nauka: a) może dostarczać technologii, b) może stać
się socjotechniką. Ideał ten wydaje się spełniany przez wspomniane już dyscypliny
przyrodnicze, nie mówiąc o stosowanych. Próbują go też realizować – w aspekcie
socjotechnicznym – niektóre działy dyscyplin humanistycznych. Kulturoznawstwo
próbuje natomiast badać poszczególne aspekty tak czy inaczej rozumianej rzeczy-
wistości kulturowej. Tymczasem, jak nas przekonują rzecznicy ponowoczesności,
nauka nie jest w stanie badać świata istniejącego realnie, obiektywnie czy niezale-
żnie od podmiotu poznającego (żeby poprzestać na tych najczęściej spotykanych
określeniach). Co więcej, tego typu określenia stają się już niezbyt zrozumiałe.
Nauka – argumentuje się dalej – może zatem badać tylko takie dziedziny przedmio-
towe, które sama wykreuje.

W społeczeństwie informacyjnym to media tworzą nowe obrazy świata i stają
się głównym źródłem wiedzy o świecie. W społeczeństwie informacyjnym ludzie
wymieniają się informacjami, działając w ramach różnych praktyk. Humanistyka
nie jest, generalnie rzecz biorąc, w stanie dostarczać informacji, które pozwalałyby
ludziom efektywnie partycypować np. w cyberprzestrzeni.

Uczeni działający w ramach praktyki naukowej tworzyli (co najmniej od wieku
XVII) swoistą „Rzeczpospolitą uczonych”. Był to rodzaj korporacji określającej
całokształt tego, co nazywa się nauką. To owa korporacja decydowała, jakie winny
być podstawowe cele działalności naukowej. Uważano, że tworzenie wiedzy jest
dobrem samym w sobie, a badacz winien być niezależny i autonomiczny (podobnie
jak i instytucje nauki, czyli przede wszystkim wyższe uczelnie). Ocena oraz kon-
trola badań (a także kontrola środków finansowych) też miała/ma się odbywać
wewnątrz korporacji i według kryteriów przez nią wypracowanych. „[Z] jednej
strony uczeni żądają absolutnej autonomii, a zarazem pełnego sfinansowania przez
państwo prowadzonych przez siebie badań, a za jedyny (niemal obiektywny) ich
rezultat uważają opublikowanie artykułu będącego podsumowaniem badań w jed-
nym z prestiżowych czasopism naukowych (najlepiej z listy filadelfijskiej). Dla
uczonych obiektywną oceną wartości badań jest liczba cytowań danego artykułu”10.
Jeśli dodać do tego istnienie skomplikowanego niekiedy rytuału tzw. recenzji –
będących w gruncie rzeczy (zwłaszcza w obszarze humanistyki i nauk społecz-
nych) formą cenzury (co w dobie Internetu, w którym każdy może samodzielnie
publikować, wygląda wręcz komicznie) – ukazuje się obraz korporacyjnej, wysoce
niedemokratycznej, stojącej niemalże ponad prawem i nie liczącej się z regułami
gry rynkowej ani potrzebami społeczeństwa informacyjnego organizacji.

Przedstawiciele akademickiej humanistyki tworzą zatem zamkniętą korporację,
do której dostać się można po spełnieniu różnych formalnych, merytorycznych,
obyczajowych i towarzyskich kryteriów. Owe kryteria są wyznaczane przez samych
akademików w ramach strzeżonej przez nich usilnie autonomii. Cele działalności
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naukowej także są ustalane głównie przez świat akademicki (nie muszą to być cele
ważne dla różnych grup społecznych tylko samych uczonych). Humaniści pracują
głównie w pojedynkę (zespoły badawcze częściej spotyka się w przyrodoznaw-
stwie). Akademicka humanistyka w dalszym ciągu chce mieć monopol na dostar-
czanie wiedzy wiarygodnej poznawczo, zaś kryteria owej wiarygodności są usta-
lane przez określone grupy uczonych, które w danym miejscu i czasie uzyskują
dominację w swoim środowisku i narzucają wizję świata, problematykę badań,
metodologię, sposoby kształcenia kadr, kanały komunikacji, politykę kadrową i na-
ukową, rozdział środków finansowych itp. Rezultaty działalności korporacji są
następnie przekazywane społeczeństwu jako prawdy naukowe, a więc zweryfiko-
wane przez wewnętrzne akademickie kryteria i tym sposobem zasługujące na
szczególny szacunek. Naukowcy zwykle też zwalczają inne poglądy, nie będące
wynikiem ustalonych przez nich samych kryteriów dochodzenia do wiedzy. Mogą
to być teorie wypracowane zarówno poza praktyką naukową, jak i w ramach tej
praktyki, przez np. nieortodoksyjnych badaczy. Stąd dane sądy, aby mogły zostać
uznane za naukowe, muszą być sformułowane przez uprawnione do tego osoby
(im więcej stopni i tytułów, tym lepiej), przestrzegać formalnych, metodologicz-
nych i teoretycznych kryteriów panujących paradygmatów, następnie winny być
opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie (po uprzednim zrecenzowaniu),
mającym najczęściej niewielki nakład, czytanym zazwyczaj przez wąskie grono
specjalistów (zwykły śmiertelnik z reguły nie ma szans na zapoznanie się z takimi
tekstami właśnie ze względu na niski nakład, brak odpowiednich kanałów dystry-
bucji poza ośrodkami uniwersyteckimi i hermetyczny język). Oczywiście tak samo
wygląda droga książek naukowych.

Nauka 2.0

Internet II generacji, czyli Web 2.0, stwarza radykalnie odmienne możliwości
prowadzenia działalności wiedzotwórczej. W kolejnej partii tego wywodu zostaną
przedstawione najważniejsze aspekty sieciowego tworzenia wiedzy. Przede
wszystkim należy zauważyć, że w przypadku takich mediów, jak Internet, telewizja
interaktywna czy telefonia komórkowa, są one nie tylko technologiami umożli-
wiającymi komunikację, ale także zestawem połączonych protokołów, czyli spo-
łecznych i kulturowych praktyk, którymi obrosła ta technologia11. Henry Jenkins
wskazuje trzy, jego zdaniem najistotniejsze parametry sieciowego życia: konwer-
gencję mediów, kulturę uczestnictwa i zbiorową inteligencję. Są one, jak sądzę,
podstawą współczesnej działalności wiedzotwórczej, już teraz skutecznie konku-
rującej z tradycyjną nauką, a zwłaszcza z humanistyką.

W świecie konwergencji mediów, jak zauważa amerykański badacz, każda
ważna historia zostaje opowiedziana, każda marka sprzedana, a każdy konsument
flirtuje z różnymi platformami medialnymi. Konwergencja zachodzi w umysłach
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pojedynczych konsumentów poprzez ich społeczne interakcje z innymi konsumen-
tami12. Konwergencja to proces z udziałem mediów, twórców i konsumentów, któ-
rego konsekwencją jest wykształcenie się tzw. kultury uczestnictwa. Konsument
nie jest już biernym odbiorcą „papki” medialnej, tylko aktywnie uczestniczy w jej
kreowaniu. Owo aktywne uczestnictwo jest realizowane wspólnie z innymi konsu-
mentami – powstaje tedy rodzaj zbiorowej inteligencji, pochylającej się wokół ja-
kiegoś produktu, historii czy marki13. Kluczowa wydaje się tutaj wiedza (mówi się
nawet o współczesnej kulturze wiedzy), wokół której tworzą się różne praktyki
uczestnictwa. Zbiorowa inteligencja oznacza właśnie zdobywanie, przetwarzanie
i tworzenie nowej wiedzy. Za Pierre’em Lévym przyjąć można, że kultura wiedzy
funkcjonuje jako niewidzialny i niemożliwy do uchwycenia napęd obiegu i wy-
miany dóbr. Jenkins zauważa dalej, że „[...] nowe wspólnoty są określone przez
dobrowolne, tymczasowe i taktyczne zależności […]. Członkowie mogą prze-
mieszczać się z jednego środowiska do drugiego, ponieważ ich zainteresowania
i potrzeby się zmieniają. Mogą też należeć do więcej niż jednej społeczności
w tym samym czasie”14.

W kontekście rozważań o kulturoznawstwie w owych nowych światach szcze-
gólnie ważna jest koncepcja zbiorowej inteligencji. Zbiorowa inteligencja taka, jaką
ją widzi (za Lévym) Jenkins, to zbiorowy namysł nad jakąś historią, marką czy pro-
duktem. To pole do dyskusji, negocjacji i rozwoju. To wiedza kolektywna, potrzeb-
na do osiągnięcia zamierzonych celów. To nieustanne tropienie zagadek i „opuki-
wanie” danego tematu z różnych stron i punktów widzenia. Nie jest już możliwe,
aby pojedynczy człowiek mógł zdobyć całą informację o danej historii czy marce i ją
przetworzyć15. Jenkins pisze (ponownie za Lévym): „Zbiorowości te służą jako pole
do wspólnych dyskusji, negocjacji i rozwoju, dopingują poszczególnych członków
do poszukiwania nowych informacji, przydatnych wspólnemu dobru”16. I dalej:
„Paradygmat eksperta wymaga znajomości zawężonego obszaru wiedzy, jaki może
opanować jednostka. Z kolei pytania stawiane przez zbiorową inteligencję są
otwarte i interdyscyplinarne – przełamują granice zagadnień i wykorzystują
połączoną wiedzę zróżnicowanej społeczności […]. W sytuacji ciągłej zmiany ofi-
cjalne języki i sztywne struktury nie robią nic poza zamazywaniem lub maskowa-
niem rzeczywistości”17.

Zatem w Web 2.0 tworzą się nowe praktyki, które są: a) nietrwałe, tymczasowe,
wręcz chwilowe i sterowane przez wartości kultury 2.0, b) interaktywne, c) w ich
ramach zamazuje się podział na producentów i konsumentów, na nadawców i od-
biorców, na artystów i publiczność, na aktywną i bierną partycypację np. w kultu-
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rze, d) w których wszelka wiedza jest/może być tworzona w sieci kolektywnie,
czyli właśnie poprzez zbiorową inteligencję.

Z omówionych już powodów, mimo ogromnych możliwości Web 2.0 uczeni
z pewną nieufnością odnoszą się do sieciowego uprawiania nauki czy szerzej – sie-
ciowej działalności wiedzotwórczej. A przecież idea Internetu narodziła się właśnie
w ośrodkach naukowych (oraz wojskowych). Codzienna praktyka w tym środowi-
sku polega zaś na: przeglądaniu stron internetowych, baz danych, stron niektórych
czasopism elektronicznych i oczywiście na wysyłaniu maili. Jest to jednak tylko
niewielka część możliwości, które oferuje Internet II generacji. Dla wielu przedsta-
wicieli instytucjonalnej nauki tzw. nauka 2.0 sprowadza się głównie do publikowa-
nia w elektronicznych czasopismach, popularyzowania wiedzy oraz wertowania
baz danych czy różnych stron WWW. Tymczasem nauka 2.0 taka, jak ją się tutaj
pojmuje, to coś znacznie więcej.

Wyobraźmy sobie w pełni sieciową praktykę naukową, czyli naukę przeniesioną
do sieci. Obowiązują w niej, rzecz jasna, wartości kultury 2.0. W przypadku huma-
nistyki głównymi problemami stają się tzw. impulsy społeczne, nad którymi dysku-
tują uczeni w sieci (na czatach, forach itp.). Własne pogłębione refleksje zamiesz-
czają na blogach i/lub publikują w elektronicznych, multimedialnych pismach (nie
ma tam ograniczeń co do objętości). Są one na bieżąco aktualizowane. Treści
w nich zawarte docierają do nieograniczonej liczby odbiorców, a ci mogą je bezpo-
średnio komentować i jest to podstawowa forma recenzji (recenzje klasyczne tracą
rację bytu). Zmienia się język takich prac, które zachowując wysoki poziom mery-
toryczny, są pisane stylem zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa. Zjazdy, konfe-
rencje czy sympozja odbywają się w wirtualnej rzeczywistości (np. w wirtualnych
instytutach czy uczelniach, jak to się dzieje w Second Life). Obrady toczą się w cza-
sie rzeczywistym. Internauci z całego świata mogą je na bieżąco śledzić i aktywnie
w nich uczestniczyć, zadając pytania i przedstawiając swoje sugestie. Wszelkie pro-
blemy interesujące kulturoznawstwo mogą być dyskutowane i rozwiązywane w ra-
mach zbiorowej inteligencji. Tu nie liczą się już stopnie i tytuły naukowe tylko
pomysły i wyobraźnia. Partycypować w takich zbiorowych umysłach mogą też
osoby nie związane na co dzień z nauką – w myśl hasła: każdy może być uczonym,
każdy może uprawiać działalność wiedzotwórczą. Tak rozumiana forma działalno-
ści stałaby się postnauką. Prezentacje określonych zagadnień czy wyniki dociekań
są przygotowywane w postaci multimedialnych filmów i natychmiast udostęp-
niane w sieci.

Wirtualne uczelnie bądź instytuty naukowe na bieżąco udostępniają produko-
waną przez siebie wiedzę, która byłaby umieszczana na wielkich naukowych porta-
lach i wortalach (przykładem takiego wortalu może być: www.wiedzaiedukacja.pl
z Lublina) bądź w serwisach uczelnianych.
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Dyscypliny kulturoznawcze w ramach kultury i nauki 2.0
– przykłady

Zarysowana w powyższym fragmencie tego wywodu wizja nauki 2.0 znajduje
już odzwierciedlenie w praktyce. W sieci pojawia się coraz więcej serwisów o nauce
tworzonych przez środowiska naukowe. Nowym zjawiskiem jest powstawanie ser-
wisów naukowych bądź popularnonaukowych poza instytucjonalną akademią. Jed-
nakże Polska pozostaje dziś w tym ogólnoświatowym trendzie w tyle, mimo że gra
toczy się przecież o niebagatelną stawkę. Jest nią przyszłość tej dziedziny ludzkiej
aktywności – w ogóle całej humanistyki, której ranga i znaczenie są coraz częściej
i coraz  skuteczniej podkopywane przez np. rzeczników tzw. trzeciej kultury.

Humaniści i filozofowie od wieków mieli monopol na udzielanie odpowiedzi na
fundamentalne kwestie dotyczące świata i człowieka. Ich przedmiotem dociekań,
refleksji czy badań był świat kultury pojmowany jako niezależny byt (np. sta-
nowiący antytezę natury). Humaniści, pisarze czy filozofowie wytyczali też nowe
wizje świata, kreowali nowe wartości i postawy. W dobie współczesnej, a zwłasz-
cza w rozrastającym się wirtualnym świecie, ich rola systematycznie maleje. Tracą
bowiem przedmiot swych badań: kulturę (rozumianą jako obiektywny byt). Ist-
nieją też inne powody tego stanu rzeczy, wynikające z rozwoju technologicznego,
a przyczyniające się do osłabienia pozycji humanisty we współczesnych kulturach,
i to nie tylko tych w wersji 2.0.

Odkąd komputery stały się najważniejszym narzędziem tworzenia wiedzy,
przewagę wśród naukowców zdobywają ci, którzy nie boją się komputerowej kla-
wiatury i nowego języka, który przestaje być jedynie niekończącą się dyskursywną
debatą na temat bytu czy sensu istnienia, a staje się językiem, w którym metafory
z zakresu nowoczesnej technologii znajdują zastosowania do modelowania proce-
sów istniejących w przestrzeni kosmicznej, procesów życia czy ludzkiej świadomo-
ści18. Ten nowy język tworzą m.in. rzecznicy trzeciej kultury.

Idea trzeciej kultury19 narodziła się na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Za jej
symboliczny początek uchodzi moment publikacji w biuletynie Edge artykułu
autorstwa Johna Brockmana, zatytułowanego Powstaje trzecia kultura. Spotkał się on
z szerokim odzewem reprezentantów różnych dyscyplin przyrodniczych. Dalsze
wypadki potoczyły się już szybko. Brockman powołał fundację Edge, a następnie
stworzył witrynę internetową www.edge.org., która stała się znaną na całym świe-
cie platformą dyskusyjną i, co ciekawe, grupującą nie tylko przyrodników. Dosyć
szybko ukształtowała się szeroka grupa „aktywistów”, która zaczęła toczyć boje
przede wszystkim z postmodernistami, a ostatnio także z kreacjonistami. Wydaje
ona książki, organizuje konferencje i spotkania popularnonaukowe, a także prowa-
dzi ożywioną dyskusję w Internecie. Można zaryzykować stwierdzenie, że mamy tu
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wręcz do czynienia z nowym paradygmatem (w sensie Kuhnowskim) myślenia
o świecie, nauce i etyce. Członków owego paradygmatu łączy przyrodnicze głównie
wykształcenie (choć spotyka się tam i humanistów), wspólny system wartości –
odwołujący się do tradycji laickiej – a nade wszystko jasno sprecyzowana idea
nauki i jej roli w społeczeństwie20. Trzecia kultura, zdaniem jej pomysłodawców,
ma za zadanie: a) krzewić nową filozofię przyrody opartą na osiągnięciach
współczesnej wiedzy naukowej i teorii ewolucji, b) odpowiadać na najtrudniejsze
pytania (typu: skąd się wziął wszechświat, życie i ludzki mózg?), c) wprowadzać
nowe modele dyskusji intelektualnej. Siłą trzeciej kultury ma być tolerancja dla
sprzecznych poglądów i przyjmowanie wszelkich nowości poważnie, dopóki nie
okażą się nieprawdziwe21. Zatem trzecia kultura to współcześni naukowcy, którzy:
a) mają faktyczny wpływ na kreowanie nowej rzeczywistości, b) proponują nośne
i inspirujące metafory, dające nowe spojrzenie na różne problemy, c) angażują się
w interdyscyplinarne debaty, d) biorą aktywny udział w publicznych dyskusjach22,
przede wszystkim na forach internetowych.

Jak już stwierdziłem, przedstawiciele kulturoznawstwa pozostają na uboczu,
jeśli chodzi o wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Niemniej i w tym śro-
dowisku zaczynają pomału upowszechniać się idee nauki 2.0 i kultury 2.0. Weźmy
trzy przykłady: akademicki i dwa spoza obszaru nauki, ilustrujące tę tendencję.
Pierwszym niech będzie wortal (czyli tematyczny portal) Wiedza i Edukacja
(www.wiedzaiedukacja.pl). Jego podstawowa idea sprowadza się do propagowania
i umożliwiania wspólnego uprawiania nauki. Wortal jest interaktywny. Na wspo-
mnianym wortalu uczeni (acz nie tylko) mogą samodzielnie umieszczać wszystkie
informacje związane z ich profesjonalną działalnością, a więc książki (wydawane w
tzw. formacie PDF), artykuły, recenzje itp. Wortal jest multimedialny. Zawiera
wiele działów, w tym e-bibliotekę, encyklopedię internetową i wirtualną szkołę.
Każdy z internautów może samodzielnie wpisywać hasło do encyklopedii, modyfi-
kować je, a także nagrywać w wersji dźwiękowej w tzw. formacie MP3 (można
następnie je ściągać i odsłuchiwać na odpowiednim odtwarzaczu). Tak samo jest
w przypadku e-biblioteki czy działu multimedia. Zawierają one prace naukowe
oraz wykłady, wywiady czy transmisje z ważnych imprez (np. festiwali nauki),
które są umieszczane w postaci plików filmowych można oczywiście odtwarzać
i oglądać na ekranie komputera. Naukowcy, a także wszyscy inni internauci mogą
też uczestniczyć w dyskusjach na forum: komentować ważne prace, teorie, zada-
wać pytania czy wymieniać się doświadczeniami. Wortal zawiera mnóstwo tzw. lin-
ków, czyli odsyłaczy do innych serwisów czy portali internetowych poświęconych
szeroko rozumianej nauce i edukacji. Tak więc nie wychodząc z domu bądź uczelni,
każdy może stać się częścią wciąż powiększającego się świata zbiorowej inteligen-
cji, która działa zgodnie z wartościami kultury 2.0 – uczeni i wszyscy inni tworzą
wspólnie wiedzę, rozwiązują różne problemy, dyskutują o palących kwestiach
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społecznych. Informacje wymieniają między sobą albo pomagają je odszukać in-
nym w bezmiarze wirtualnego świata. W sieci nie liczą się stopnie i tytuły – tylko
wkład do wspólnotowego tworzenia wiedzy.

Historia i Media (www.historiaimedia.org) jest z kolei przykładem serwisu
pozaakademickiego. Jest to serwis poświęcony naukom historycznym o kulturze.
Jego twórcy tak piszą o swoich celach: „Niniejszy serwis będzie krytycznie anali-
zował najważniejsze lub najbardziej interesujące przejawy obecności myślenia
o historii obecne w dyskursie publicznym, prowadzonym za pomocą mediów –
przede wszystkim telewizji i Internetu. Chcemy pokazywać schematy mówienia
o wiedzy historycznej na forach internetowych, w programach telewizyjnych o naj-
większej oglądalności i w komiksach, informować o nowych zjawiskach związa-
nych z obecnością historii w Internecie, pokazywać, w jaki sposób edukacja histo-
ryczna może czerpać z nowych mediów. Chcemy również pomagać wszystkim,
którzy chcieliby rozbudowywać historyczne zasoby polskiego Internetu poprzez
udostępnianie wzorów rozwiązań informatycznych stosowanych już w krajach
zachodnich”.

Historia i Media posiada następujące działy: Aktualności, Zasoby, Narzędzia,
Lab, Muzeum, Świadomość, Edukacja i Upamiętnienie. Dostarczają one bogatych
informacji o historii, odsyłając również do innych portali poświęconych tej dziedzi-
nie, a także czasopism elektronicznych, bibliotek elektronicznych czy muzeów,
w tym cyfrowych. Prezentują różne wydarzenia związane z historią, sprawozdania
z imprez, wywiady z ciekawymi ludźmi, nowe formy kształcenia historycznego.

Swoistym uzupełnieniem wspomnianego serwisu jest inny, również spoza
świata akademickiej humanistyki: Historycy (www.historycy.org). Jest to wręcz
modelowy przykład serwisu społecznościowego (Web 2.0) – sterowany kulturą
2.0. Historycy działają na zasadzie megaforum. Składają się na nie liczne fora i sub-
fora. Każdy z internautów (po zarejestrowaniu się i uzyskaniu stosownych upraw-
nień od administratora) może zostać moderatorem jakiegoś tematu. Nic tu nie jest
z góry narzucane. Wszystko zależy od użytkowników. Każdy może zaproponować
jakiś temat do dyskusji, przemyśleń czy badań. Każdy może zadawać różnego typu
pytania i dzielić się wątpliwościami. Odpowiadają na nie uczestnicy forum. Poma-
gają znaleźć odpowiedzi, stosowną literaturę, źródła itp. Zatem wszyscy tu rozma-
wiają ze sobą, wymieniając się informacjami, przetwarzając je i tworząc nowe.

Przedstawione powyżej dwa serwisy ukazują kilka ciekawych tendencji w Inter-
necie II generacji i działalności wiedzotwórczej. Są one ruchami pozainstytucjonal-
nymi, spontanicznymi, grupującymi (oprócz profesjonalistów) pasjonatów danej
dziedziny wiedzy. Pokazują, że naukę, czy szerzej – działalność wiedzotwórczą
może uprawiać praktycznie każdy, tak jak każdy może być artystą w dobie narzędzi
i mediów cyfrowych, tak, analogicznie, każdy może być uczonym. Uruchamiają one
olbrzymi zasób ludzkiej energii w tworzeniu wiedzy. Każdy może tu dorzucać
swoją cegiełkę do wspólnego gmachu wiedzy na dany temat czy z danej dziedziny.
Dziesiątki czy nawet setki „naukowych woluntariuszy” potrafią z pasją śledzić, tro-
pić, dociekać jakichś zdarzeń, szukać śladów przeszłości, gromadzić archiwalia,
doradzać i dzielić się informacjami. Każdy nawet świetny uniwersytecki badacz, ale
działający w pojedynkę, nigdy nie osiągnął by takich rezultatów, jakie powstają, gdy
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zostaje uruchomiony potencjał zbiorowej inteligencji. Zgodnie z wartościami kul-
tury 2.0 produkowanie i wymiana informacji wśród internautów jest uważana za
dar dla całej tej społeczności i zwykle nie ma charakteru działalności komercyjnej.
Tak rozumiana praktyka naukowa wchodzi zatem w fazę postnaukową. Znaczy to
m.in., że wiedzę tworzy się już nie tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach – akade-
miach czy instytutach. Wiedzy nie tworzą już tylko specjaliści i eksperci z tytułami
czy stopniami naukowymi zajmujący się wąskimi specjalnościami. Wiedza na-
ukowa nie jest już tworzona wyłącznie dla innych naukowców i wartość jej nie jest
oceniana tylko przez kolegów po fachu. Wreszcie, tworzenie nauki nie jest już zde-
terminowane panującymi modami w środowisku naukowym czy paradygmatami
mającymi czasami niewiele wspólnego z oczekiwaniami społecznymi bądź proble-
mami, którymi żyją ludzie w danym miejscu i czasie.

Nie trzeba chyba podkreślać, że sieć może zdemokratyzować i zdynamizować
uprawianie działalności wiedzotwórczej – w tym wypadku kulturoznawstwa.
Uprawianie kulturoznawstwa w sieciowym świecie to nie badanie, tylko tworzenie
informacji, jej przetwarzanie i udostępnianie w postaci daru wszystkim internau-
tom. Pojęcie badania w cyberprzestrzeni staje się zresztą powoli niezrozumiałe.
Podstawą bowiem tego świata jest cyfrowy kod, oparty na binarnym zerojedynko-
wym systemie. Z kolei wszelkie informacje, a przede wszystkim statystyka mogą
być generowane przez odpowiednie programy komputerowe.

Pora na wnioski. Internet II generacji stwarza niespotykane dotąd możliwości
prowadzenia działalności wiedzotwórczej. Niestety jest on nadal w niewielkim
stopniu wykorzystywany przez humanistów. Nie mamy w polskojęzycznej sieci
zbyt dużo portali naukowych. Główną platformą dyskusji i polemik nie są fora
internetowe. Większość konferencji nie odbywa się w cyberprzestrzeni. Edukacja
rzadko odbywa się on-line (np. w Second Life). I wreszcie, publikacje cyfrowe
(książek czy czasopism) nadal stanowią niewielki procent wydawnictw akademic-
kich. Taki stan rzeczy grozi marginalizacją akademickiej humanistyki. Zamknięci
w murach uczelni, coraz bardziej odizolowani od „realnego” życia, które dziś prze-
nosi się do sieci, dyskutujący o problemach, które nie dotyczą większości internau-
tów, humaniści mogą stać się przeżytkiem. Coraz trudniej będzie im uzasadnić
swą społeczną przydatność, nie mówiąc już o pozyskiwaniu środków na badania.
Ponadto dalsze kontestowanie przez humanistów nowoczesnych technologii może
spowodować, że wkrótce staną się oni nowymi analfabetami i nowymi wykluczo-
nymi. Pozostaje jednak nadzieja, że te kasandryczne przepowiednie nie ziszczą się
i do świadomości historyków, filologów czy kulturoznawców trafią argumenty
o niezbędności, a przede wszystkim o korzyściach, jakie niesie Internet (i jego po-
chodne) w codziennej naukowej i pozanaukowej egzystencji.
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Agnieszka Zwiefka-Chwałek

Złapani w sieć.
O wspólnotach wiedzy w dziennikarstwie

„Nie jesteśmy tylko szumem” – pod takim hasłem przebiegał światowy strajk
sprzedawców korzystających z platformy aukcyjnej eBay. Użytkownicy sieci zbun-
towali się przeciw polityce biznesowej nowego prezesa eBay, który podniósł opłaty
za transakcje, zmienił zasady ich dokonywania, ale przede wszystkim obraził sprze-
dawców, nazywając ich „szumem”. Jednak użytkownicy serwisu zamiast pokornie
przyjąć nowe warunki, odkryli swoją siłę, w czym pomogły im serwisy społeczno-
ściowe My Space i YouTube, dzięki którym mogli łatwo nawiązać kontakt i szybko
przesyłać informacje, współtworzyć charakter buntowniczej akcji, a także wyrażać
swoje własne zdanie – zdanie, którego w epoce Web 2.0 nie można już określać
mianem szumu. Ten szum niejednokrotnie staje się podstawową treścią komuni-
katów, w których bardziej od głosu ekspertów liczy się głos widzów, czytelników,
słuchaczy, użytkowników.

Od 18 do 25 lutego 2008 roku użytkownicy eBay masowo rezygnowali z doko-
nywania transakcji, do czego namawiano ich w ramach obywatelskiej akcji. Join the
eBay Revolution („Dołącz do rewolucji eBay”) – hasło towarzyszące zamieszczanym
w Internecie amatorskim filmikom trafnie oddaje charakter akcji, która miała mieć
charakter oddolnej rewolucji. Wzajemne kontakty, sieć relacji społecznych, swo-
bodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych są
istotą współczesnego społeczeństwa, które Manuel Castells nazwał społeczeń-
stwem sieciowym.

Wprowadzone przez Howarda Rheingolda pojęcie smart mob, czyli inteligentny
tłum, wskazuje na fakt, że samo określenie „tłum” nabiera w epoce serwisów sie-
ciowych zupełnie nowego znaczenia. Koncepcje Gustava LeBona i Ortegi Y Gasseta
przedstawiające tłum jako bierny, apatyczny, niezdolny do podjęcia samodzielnej,
twórczej i inteligentnej działalności są dzisiaj obalane przez kolejne obywatelskie
inicjatywy. Dzięki nowym technologiom umożliwiającym komunikację każdego
z każdym i łączącym wszystkich uczestników procesu komunikacyjnego w jedną
wielką sieć powiązań masy docierają dziś do informacji, do których żadna jed-
nostka działająca samodzielnie nie miałaby dostępu. „Nikt nie wie wszystkiego,
każdy wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość”1 – te słowa Pierre’a Lévy’ego, francu-

1 P. Levy, Collective Intelligence. Mankind’s Emerging World In Cyberspace, Cambridge 2007, s. 20.



skiego cyberteoretyka, wcielane są dziś w życie przez internetowe społeczności,
które skupione wokół konkretnego problemu, zagadnienia, wydarzenia usiłują
dotrzeć do jak największej liczby danych, informacji na ten temat, a także je zwery-
fikować. Są to wspólnoty wiedzy rządzące się zbiorową inteligencją.

Pojęcie zbiorowej inteligencji spopularyzowane przez Pierre’a Lévy’ego określa
zjawisko tworzenia nowych zasobów wiedzy na bazie połączonych umiejętności
i zdolności jednostek. Zbiorowa inteligencja to zdolność wirtualnych społeczności
do podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji eksperckich ich członków poprzez
współpracę i debaty prowadzone na dużą skalę. Do jej przejawów zaliczyć należy
m.in.: inicjatywy open source, ruch wikipedystów, serwisy typu del.icio.us czy
działania zwane lifehacking, czyli dzielenie się własnymi doświadczeniami i infor-
macjami na praktyczne tematy. Jednak w centrum zainteresowania niniejszego
artykułu są wspólnotowe dziennikarskie blogi, których działalność można określić
jako dziennikarstwo śledcze – z jednym wszakże zastrzeżeniem: śledztwo w tych
wypadkach dotyczy jedynie konkretnego wydarzenia, sytuacji, zjawiska. To tema-
tyczne ukierunkowanie i tymczasowość działalności jest zresztą cechą charaktery-
styczną wszystkich wspólnot wiedzy.

Nauka o sieci

Teoria zbiorowej inteligencji ma źródła w koncepcjach Williama Mortona Whee-
lera, entomologa z początku XX wieku, który zajmował się badaniem kolonii mró-
wek. Zaobserwował on, że czynności poszczególnych mrówek mają o wiele mniej-
sze znaczenie niż zachowanie się kolonii jako całości, która działa, jakby była nieza-
leżnym, samodzielnym organizmem. Grupę osobników działających kolektywnie
na podobieństwo jednego zwierzęcia nazwał on superorganizmem. Królowa nie
wydaje mrówkom poleceń, nie komunikuje im, co mają robić. Zamiast tego każda
mrówka reaguje na stymulację w postaci sygnałów chemicznych od larw, innych
mrówek, intruzów, pożywienia i gromadzących się odpadów. Sama zostawia che-
miczne ślady wpływające na zachowanie innych mrówek. Każda mrówka jest więc
autonomiczną jednostką reagującą jedynie na swoje otoczenie. Pomimo braku cen-
tralnego ośrodka decyzyjnego mrowiska przejawiają złożone zachowania i potrafią
rozwiązywać zadawane im problemy. Oprócz mrowiska najłatwiej obserwowal-
nymi układami emergentnymi są roje i ławice. Relacje podobne do tych, które
zachodzą między mrówkami, rojami pszczół czy watahami wilków (ścisły, choć
nieformalny podział kompetencji, działanie oparte na konsensusie i postępie),
można zaobserwować również między ludźmi tworzącymi wspólnoty wiedzy. Są
to: brak narzucanych odgórnie, scentralizowanych systemów kontroli, autono-
miczny charakter podelementów, wysoki stopień łączności pomiędzy podelemen-
tami, nielinearny charakter związków między uczestnikami sieci2.

Naturalnym środowiskiem dla rozwoju wspólnot wiedzy stał się dziś Internet,
który ze względu na strukturę sieci umożliwiającą szybką, otwartą i nieograni-
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czoną wymianę informacji i idei wykorzystuje inteligencję ludzkości na nowe spo-
soby. To właśnie w strukturze sieci, nazwanej przez Paula Barana „architekturą
przetrwania”, w jej elastyczności, w nieskończonej liczbie kanałów, pajęczych
nitek, którymi płynie informacja, należy upatrywać sukcesu wspólnot wiedzy
i przyczyn ich skuteczności.

Zacznijmy jednak od początku. Były lata 60. XX wieku Stany Zjednoczone stały
na progu wojny nuklearnej, kształtów nabierała nowa forma funkcjonowania
społeczeństwa nazwanego społeczeństwem informacyjnym, gospodarka wielkich,
scentralizowanych koncernów przeżywała kryzys, a Pentagon pracował nad
usprawnieniem przepływu informacji – kluczowego dla pozytywnego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie informacyjnym, w którym szybkość przekazywania informa-
cji zaczęła odgrywać najważniejszą rolę. Wówczas komunikacja w obrębie Penta-
gonu opierała się na modelu hierarchicznej piramidy, w której aby pokonać kolejne
szczeble hierarchii i dotrzeć do adresata, dany komunikat potrzebował dużo czasu.
W celu usprawnienia obiegu informacji i zaprojektowania nowego modelu komu-
nikowania wewnątrz instytucji zatrudniono naukowca – Paula Barana. Wyróżnił on
trzy rodzaje struktury3: scentralizowaną, zdecentralizowaną i strukturę sieci.

Ostatnia z wymienionych przez Barana struktur była według niego najbardziej
pożądana jako posiadająca duże zdolności adaptacyjne do wciąż zmieniającego się
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środowiska. Eliminacja jednego z elementów struktury, nazywanych węzłami, nie
oznacza bowiem jej końca, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzednich
struktur – sieć może się odrodzić, a jej poszczególne węzły mogą utworzyć nowe
połączenia i dalej ze sobą współpracować. To właśnie brak hierarchii, jednego cen-
trum decyzyjnego, jest atutem współczesnych społeczności sieciowych, w tym opi-
sywanych przeze mnie blogów zbiorowych. W momencie, gdy nie ma żadnej kon-
kretnej jednostki, od której zależy kierunek poszukiwań (redaktora naczelnego
zlecającego zbadanie danej sprawy czy dziennikarza szukającego informacji na kon-
kretny temat), żadnego centrum decyzyjnego, informacje szybciej docierają do
odbiorców. Mają bowiem do dyspozycji szereg kanałów.

Jednak wielość i różnorodność tych wzajemnych powiązań i kontaktów może
prowadzić do chaosu, na co zwrócił uwagę Pierre Lévy w swoim szkicu Drugi potop.
Nawiązuje on do słów Alberta Einsteina, który w udzielonym w latach 50. wywia-
dzie stwierdził, że w XX wieku wybuchły trzy potężne bomby: bomba atomowa,
bomba demograficzna (na Ziemi w 1900 roku żyło półtora miliarda ludzi, w roku
2000 – aż sześć miliardów) i najpotężniejsza – bomba telekomunikacyjna. To
właśnie ona jest przyczyną obecnej mediamorfozy, cyfryzacji przekazów i, co za
tym idzie, łatwego do nich dostępu, a także nadmiaru. „Liczba dostępnych danych
brutto powiększa się i to coraz szybciej. W bankach informatycznych, hipertek-
stach i sieciach coraz bardziej zagęszczają się więzi między informacjami. Ludzie
samowolnie nawiązują kontakty. To chaotyczny zalew informacji, strumień da-
nych, niespokojne wody i zawirowania komunikacji, kakofonia i ogłuszający jazgot
mediów, wojna obrazów, propagandy i kontrpropagandy, zamęt w umysłach”4.

Nie oznacza to jednak, że struktura sieci jest strukturą chaotyczną – jak wska-
zuje nazwa „zbiorowa inteligencja”, jest ona inteligentna, zdolna do samokorygo-
wania błędów. Również w sieciach tworzy się rodzaj struktur hierarchicznych – nie
są to jednak hierarchie tworzone a priori, lecz a posteriori, nie odgórnie, lecz
oddolnie. Właśnie oddolnie powstają jednostki, które możemy określić mianem
centrów decyzyjnych, a które w terminologii nauki o sieci nazywane są super-
węzłami. O tym, kto stanie się superwęzłem (a zatem jednostką najbardziej
wpływową, w największym stopniu kształtującą tworzone przez daną wspólnotę
wiedzy komunikaty), decyduje jego zaangażowanie, a także liczba powiązań, lin-
ków łączących go z innymi jednostkami pozostającymi w strukturze sieci.

Eliza Watch

Można orzec, nawiązując do koncepcji Johna Fiske’a, że celem użytkowników
Web 2.0 jest stworzenie „demokracji semiotycznej”, w której każdy ma władzę
definiowania siebie i świata. Nie brak też głosów krytycznych, mówiących o pa-
nującej w sieci modzie na egocasting i o user generated crap (zamiast user generated con-
tent). Według Andrew Keena to świat, w którym „miliony żywiołowych małp –
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z których większość nie jest bardziej twórcza niż nasi biologiczni kuzyni – tworzą
nieskończony cyfrowy zbiór miernoty”5. Co więc oddziela ów zbiór miernoty od
zbiorowej inteligencji? Jakie są warunki utworzenia się wspólnot wiedzy? Do
odpowiedzi na te pytania posłużą mi wpisy użytkowników blogu Eliza Watch6.

Tytułowa Eliza to dziennikarka, Eliza Michalik, była publicystka m.in. „Gościa
Niedzielnego”, „Życia Warszawy” i tygodnika „Wprost”. W swoim blogu w serwi-
sie Michalik zamieściła wpis „PP, czyli kuźnia totalitaryzmu”. Jeden z komentato-
rów tego wpisu, osoba o nicku „reszta z bani”, zauważył, że tekst prawie w całości
jest plagiatem i opisał swoje spostrzeżenia (wraz z odnośnikami do stron, na któ-
rych można było zapoznać się ze skopiowanymi tekstami) w komentarzu pod wpi-
sem dziennikarki. Internauci postanowili sprawdzić pozostałe publikacje autorki
i wykryli szereg innych plagiatów, a efekty tego wspólnotowego śledztwa opubliko-
wali na łamach specjalnie w tym celu utworzonego blogu Eliza Watch, zestawiając
publikacje dziennikarki z oryginalnymi tekstami.

„W blogu publikujemy efekty wielodniowego dziennikarskiego śledztwa grupy
internautów komentujących w Salonie24. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszyst-
kich «detektywów», których pracę tu wykorzystujemy” – napisali twórcy blogu
Eliza Watch. Dla Pierre’a Lévy’ego zbiorowa inteligencja jest formą sprawowania
rządów, alternatywną wobec władzy państwowej. W ten nurt myślenia o obywatel-
skiej aktywności internautów wpisują się autorzy Eliza Watch, a także wielu
innych witryn internetowych, jak grupowy blog o znamiennej nazwie Piąta Wła-
dza7. Aby jednak daną wspólnotę sieciową można było określić jako wspólnotę wie-
dzy, musi ona spełnić szereg warunków.

Warunek pierwszy: impuls

Aby wspólnota wiedzy powstała, potrzebny jest impuls – wydarzenie, wypo-
wiedź, sytuacja, która stanie się inspiracją dla dalszych działań. Takim impulsem w
przypadku śledztwa nad publikacjami Elizy Michalik była odpowiedź dziennikarki
na komentarze internautów pojawiające się pod wpisami. Zamiast podjąć dyskusję,
odpowiedzieć na zarzuty (coraz lepiej udokumentowane), dziennikarka skasowała
niektóre komentarze, postępując wbrew zasadom netykiety i drażniąc uczestników
Salonu24. Zdecydowali się oni przenieść dyskusję nad plagiatami, jakich miała
się dopuścić Michalik, w inne, bardziej zorganizowane miejsce. Dużą rolę
w kształtowaniu się wspólnot wiedzy odgrywają superwęzły, jak blogerka Kata-
ryna, która cieszy się uznaniem wśród społeczności Salonu24 i która również
zabrała głos w debacie nad sytuacją Elizy Michalik: „Michalik nadal idzie w zaparte
i chyba niepotrzebnie jej współczułam upokorzenia, bo ona nadal nie czuje się
winna i ma pretensje wyłącznie do internautów za anonimowość i do dziennikarza
«Rzepy» za to, że pisze. Cały świat winny. Zaskakująca jest też postawa SDP, które
zna sprawę ale nie chce jej tykać. Wstyd. Po takich reakcjach nikt nie ma powodów
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mieć żadnych skrupułów w drążeniu sprawy Michalik, bo jak widać ani na nią, ani
na SDP nie można liczyć i widać internauci muszą to załatwiać sami. Szkoda, że nie
ma już bloga pani Elizy, tam był taki fajny wpis «Krytykujmy się», gdzie wołała
o powszechną krytykę. Oraz «Wolność wobec bluzga», gdzie dowodziła, że politycy
nie mogą się obrażać za bluzgi. Pasowałyby do dzisiejszej sytuacji. Kataryna”8.

Warunek drugi: precyzyjny cel

Zbiorowa inteligencja oznacza przede wszystkim umiejętność osiągania wspól-
nych celów poprzez wspólne gromadzenie wiedzy i porównywanie posiadanej in-
formacji z tymi, jakimi dysponują pozostali uczestnicy wspólnoty. Wspólnoty wie-
dzy działają zatem zawsze w określonym celu, dążą do jego osiągnięcia, a potem
ulegają rozwiązaniu. Tak było też w przypadku blogu Eliza Watch. Ostatni wpis
został zamieszczony 27 lutego 2007 roku, a zatem po wycofaniu się Elizy Michalik
z publikowania na łamach Salonu24.

Warunek trzeci: tymczasowość

Struktury wspólnoty wiedzy są bardzo kruche – skupione wokół pewnych inte-
resów, celów bardzo szybko wyczerpują swoją formułę, czego dowiódł Henry Jen-
kins, opisując w Kulturze konwergencji społeczność spojlerów (ang. spoil – zepsuć) –
internautów próbujących odgadnąć (a więc zepsuć) zakończenie reality show Robin-
sonowie. Koniec serii w każdym przypadku oznaczał koniec działalności wspólnoty.
W przypadku Eliza Watch działalność blogu była jeszcze krótsza, bo dotyczyła
tylko jednego miesiąca – lutego 2007 roku. Jednak w tak krótkim okresie dzięki
wzajemnej współpracy i wymianie informacji wspólnota osiągnęła swój cel.
W społeczeństwie sieciowym jednostka jest określana jako węzeł, co oznacza, że
organizuje ona swoje życie prawie wyłącznie dzięki własnym wyborom interakcji
z innymi jednostkami. Wspólnoty wiedzy istnieją zatem tak długo, jak długo ist-
nieją łączące je więzi, a te w epoce mediów cyfrowych znikają równie szybko, jak
powstają.

Warunek czwarty: brak hierarchii

Brak hierarchicznej struktury, dyscypliny i zasad to zarazem siła i słabość
wspólnot wiedzy. Sam proces tworzenia się zbiorowej inteligencji ma charakter
oddolny i określany jest jako emergencja (łac. emergo – wynurzam się), co w biologii
oznacza spontaniczne powstawanie zorganizowanych form życia. Zjawisko określa
się jako emergentne, gdy nie można opisać go jedynie w kontekście części składo-
wych, gdy w relacjach między nimi (w tym przypadku między blogerami
współtworzącymi Eliza Watch) powstaje nowa jakość. Ten oddolny, egalitarny cha-
rakter struktury komunikacji wewnątrz wspólnoty trafnie oddaje termin, którym
Dan Gillmor proponuje określać dziennikarstwo obywatelskie – grassroots journa-
lism, a zatem dziennikarstwo oddolne, dziennikarstwo, którego punktem wyjścia
są właśnie korzenie (ang. roots). Henry Jenkins zwraca jednak uwagę na zagrożenia
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wynikające z antyhierarchicznej struktury wspólnot wiedzy: „Ponieważ posiadane
przez nas informacje powodują, że wzywa się nas ad hoc, nie ma także ustalonych
procedur, jak wykorzystać tę wiedzę. Każdy uczestnik stosuje swoje własne reguły,
przetwarza dane według własnych norm, z których jedne bardziej przekonują niż
inne, ale żadne nie są z definicji złe. Dyskutowanie o zasadach jest częścią pro-
cesu”9. W ramach dyskusji towarzyszącej redagowaniu hasła „Edyta Michalik” w
Wikipedii, a także wśród komentarzy towarzyszących artykułom Gniewomira
Świechowskiego publikowanym w ramach Wikipedii pojawiały się też próby obro-
ny dziennikarki. „Panie Gniewomirze, osądza Pan dziennikarzy, bada ich etykę,
a sam zachował się Pan skrajnie nieetycznie i nieprofesjonalnie. Wstyd. Rozcza-
rował mnie pan. Anka”10. Dzięki przejrzystości relacji w ramach wspólnot siecio-
wych (m.in. powszechnie dostępna informacja na temat stażu danego uczestnika
wspólnoty, jego wkładu w działalność społeczności, ilości zamieszczanych komen-
tarzy) i intensywności powiązań pomiędzy wszystkimi węzłami tej komunikacyj-
nej sieci użytkownik o nicku Anka został przez resztę internautów szybko zdema-
skowany. „Dzisiaj się dopiero pojawiła nasza Anka kochana. Dzisiaj się pojawiła,
zalogowała, i od razu trafiła na blog o EM. I od razu też zdanie swoje wyraziła zde-
cydowane. A co! Zdolniacha! Mówiąc krótko, istnieje duże prawdopodobieństwo,
że Anka to EM we własnej osobie. Te same argumenty: pożal się Boże plagiaty. One
Droga Anko nie są pożal się Boże, one są ewidentne i ordynarne (dla mnie rekord
to przepisanie długiego wywiadu z prof. Gilowską i zaprezentowanie po 2 bodaj
latach jako własnego tekstu). Zdzifffko”11. „Pani «nagle zmaterializowana do-
kładnie w tym wątku» Anka. Też dobre. Oj Anka, Anka... Więcej sprytu dziew-
czyno! NickED”12. Większość uczestników dyskusji, która równolegle przebiegała
na łamach blogu Gniewomira Świechowskiego, grupowego bloga Eliza Watch i
Wikipedii, na podstawie zebranych dokumentów uznała dziennikarkę za winną
plagiatów. To przykład funkcjonowania w społecznościach sieciowych heterarchii
(zastępującej dotychczas dominującą hierarchię) rozumianej jako rządy zróżnico-
wanej wewnętrznie grupy, które zapobiegają przejęciu kontroli nad procesem
komunikacyjnym przez dominującą jednostkę bądź uprzywilejowaną grupę. Jed-
nak również w struktury heterarchiczne wkradają się elementy hierarchii – w tym
przypadku za takową należy uznać decyzję Igora Janke, współzałożyciela Salonu24,
o usunięciu z portalu wpisu internauty Gniewomira Świechowskiego zatytułowa-
nego „Eliza Michalik (cz. 4)”, w którym autor zamieścił też aneks do umowy
o pracę dziennikarki w trakcie jej zatrudnienia w „Gazecie Polskiej”, łamiąc tym
samym ustawę o ochronie danych osobowych.
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Warunek piąty: zmiana paradygmatu eksperta

Wspólnoty wiedzy wychodzą z założenia, że każdy z nas posiada pewne kompe-
tencje eksperckie, które mogą posłużyć społeczności – niezależnie od tego, czy jest
to dostęp do poufnych danych, umiejętność korzystania z technologii, wiedza
naukowa czy też „kompetencje” te wynikają z banalnych bądź przypadkowych
wręcz czynników. „Nasze tradycyjne przekonania dotyczące bycia ekspertem zała-
mują się lub co najmniej zmieniają się dzięki bardziej otwartemu procesowi komu-
nikacji w cyberprzestrzeni”13. Tym, co przesądza o sukcesie danej społeczności
i o wytworzeniu się zbiorowej inteligencji, jest właśnie umiejętne połączenie i wy-
korzystanie tych kompetencji.

Blogowi Eliza Watch towarzyszyła burzliwa dyskusja na łamach Wikipedii.
Redagujący hasło internauci poddawali w wątpliwość stawiane przez innych tezy,
uzupełniali informacje, czasem również dodawali zdania subiektywne lub powo-
ływali się na niesprawdzone dane. W każdym przypadku głos internauty znaczył
tyle samo, każdy też miał prawo dodania swojego komentarza i poddania go ocenie
innych członków społeczności. „Rzecz w tym, że w sieci nie ma archiwum GP –
a jedynym źródłem tej informacji i cytatów są blogi. Przydałby się np.: skan z ww.
artykułu w GP oraz skan z zamieszczonych przeprosin w tejże gazecie. Wypadałoby
chociaż podać dokładny numer GP i nr strony, na której zamieszczono owe prze-
prosiny. Może ktoś będzie miał czas pójść do biblioteki i to sprawdzić w archiwal-
nych numerach GP – na razie jednak to są tylko zarzuty napisane w blogu – a blog
może podawać prawdę – lub nie... Z innymi informacjami na blogu Gniewomira
jest ten sam problem – często brakuje dokładnych dat i numerów stron – porówny-
wanych tekstów – brakuje jakichś wiarygodnych, niezaprzeczalnych dowodów –
np.: w postaci skanów fragmentów tych artykułów. Polimerek”14. „Niedługo otrzy-
mam te numery pocztą, a informację mam z kręgów dziennikarskich. Jak tylko
będzie taka możliwość, zamieszczę dowody w internecie. W kwestii aktualnych
naruszeń praw autorskich to przy wszystkich przykładach są linki do elektronicz-
nych wersji spornych artykułów. Gniewomir Świechowski”15.

Warunek szósty: potencjalna anonimowość

Tym, co przesądza o sile komunikatów zamieszczanych w sieci (aczkolwiek rów-
nie często bywa źródłem dyskredytowania publikowanych w nim informacji), jest
anonimowość, a przynajmniej potencjalna anonimowość piszących je blogerów.
Wprawdzie anonimowość wzbudza też podejrzenia co do niejasnych źródeł informa-
cji (kim jest autor tekstu? czyje interesy reprezentuje? jak zdobył informacje?), jed-
nak przede wszystkim daje internautom poczucie bezpieczeństwa, którego bardzo
często nie mają zawodowi dziennikarze publikujący pod własnymi nazwiskami.
Anonimowym blogerom nie grożą pozwy w razie publikacji niewygodnych informa-
cji – dlatego też praca anonimowych uczestników wspólnot wiedzy, których jedynym
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celem jest wyjaśnienie sytuacji, dotarcie do jak największej liczby jak najbardziej pre-celem jest wyjaśnienie sytuacji, dotarcie do jak największej liczby jak najbardziej pre-
cyzyjnych informacji, częstokroć jest bardziej wartościowa niż dziennikarskie śledz-
two prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Z tego właśnie powodu Free Your
Mind, jeden z blogerów Salonu24 wyróżniony w 2007 roku w kategorii blogu politycz-
nego, odmówił pojawienia się na gali rozdania nagród, a w swojej wirtualnej prze-
mowie napisał: „pozostanie «w cieniu» pozwala blogerom pełnić funkcję V władzy,
jakiej społeczeństwo informacyjne niezwykle potrzebuje. Blogerzy stali się bowiem
poważnymi ‘krytykami informacji’. […] W ten sposób sami są bezpieczni, pozosta-
jąc niebezpiecznymi dla establishmentu”16.

Sieć śledcza

Inicjatywy określane jako watchdog, szczególnie popularne w Stanach Zjedno-
czonych, w znacznie mniejszym stopniu w Europie, mają za zadanie monitorować
poczynania urzędników, korporacji, a także władz – również tych lokalnych, samo-
rządowych. Publikowanie informacji i dzielenie się informacjami na temat dzia-
łalności władz, patrzenie im na ręce i rozliczanie z obietnic jest coraz częściej spo-
tykanym w polskim Internecie zjawiskiem, czego przykładem mogą być takie
witryny jak Tuskwatch17, którego motto to „obserwujemy, jak Polska zmienia się
w drugą Irlandię”, Spieprzajdziadu18, czyli „fanklub IV RP” opisujący działalność
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, czy Bufetowa Watch, blog monitorujący dzia-
łalność prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz (nazwa została zmieniona
na bardziej neutralną – HGW Watch, jednak wśród internautów blog dalej nazy-
wany jest Bufetową)19. Ten ostatni jest zresztą wzorowany (również jeżeli chodzi
o minimalistyczną i przejrzystą szatę graficzną) na angielskim blogu Greenwich
Watch20, który monitoruje lokalną władzę w Greenwich. HGW Watch jako typowy
watchdog dąży do zebrania jak największej liczby informacji – na stronie znajdują
się przedruki artykułów prasowych na temat działalności władz Warszawy, pliki
multimedialne, a także precyzyjnie rozpisana dla każdej warszawskiej dzielnicy
lista obietnic Hanny Gronkiewicz-Waltz, które złożyła w trakcie kampanii.

Termin watchdog pierwotnie oznaczał grupę osób lub organizację, która monito-
ruje i nagłaśnia nadużycia rządu lub korporacji. Dla inicjatyw opartych na siecio-
wym paradygmacie (współdziałaniu wszystkich ze wszystkimi) naturalnym środo-
wiskiem stał się Internet, w którym funkcjonuje dziś większość watchdogów. Jedną
z najbardziej znanych w Polsce organizacji strażackich (jak próbuje się tłumaczyć
anglojęzyczny termin) jest gover.pl21 – serwis internetowy zamieszczający precy-
zyjne dane na temat polskich posłów, ich oświadczenia majątkowe, zapytania,
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interpelacje, a nawet informacje dotyczące nieobecności w trakcie posiedzeń sej-
mowych podawane w procentach. Każdy polityk posiada tu swój profil, który jest
nieustannie edytowany, aktualizowany i wzbogacany o kolejne informacje. W ten
sposób gover.pl staje się wielką bazą danych na temat polskiego życia politycznego.
Każdy z odwiedzających serwis użytkowników może się zalogować i dodać swój
własny materiał, do czego jest zachęcany specjalnym buttonem. Twórcy serwisu
zwracają uwagę na obiektywny charakter zamieszczanych informacji, jednocześnie
na gover.pl znajduje się ranking polityków, w którym podzielono ich na trzy kate-
gorie – popularnych, pracowitych i dietetycznych („żargonowe określenie ozna-
czające posłów, dla których racją parlamentarnego bytu jest jedynie otrzymywana
dieta poselska”).

Śledztwa wspólnot wiedzy wywierają dziś coraz większy wpływ na życie poli-
tyczne i medialne, czego przykładem może być sprawa Dana Rathera, legendar-
nego dziennikarza stacji CBS. Współpracujący ze sobą w sieci anonimowi inter-
nauci odkryli, że dokumenty prezentowane przez niego w programie 60 minut
zostały sfałszowane. W swoim programie Dan Rather oskarżył prezydenta Geor-
ge’a W. Busha o unikanie służby wojskowej w latach 60. Polityczni blogerzy
odkryli, że dokumenty, na które powoływał się Rather i stacja CBS, powstały
w komputerowym edytorze tekstów, a nie na maszynie do pisania z lat 70. W efek-
cie internetowego śledztwa skompromitowany Rather przeszedł na emeryturę,
a stacja CBS musiała przeprosić Biały Dom.

Tym, co przesądza o skuteczności wspólnot wiedzy, nie są kompetencje jedno-
stek, lecz jakość i ilość relacji zachodzących między nimi, które przekładają się
na jakość i ilość informacji, do jakich może dotrzeć dana wspólnota. Człowiek
współczesny nie istnieje bowiem sam w sobie. Istnieje zawsze w kontekście.
Podobnie informacje, które nie mogą być postrzegane jako odrębne całości, lecz
jako połączone ze sobą nieraz niewidocznymi na pierwszy rzut oka linkami, funk-
cjonujące w sieci uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, politycznych.
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Monika Górska-Olesińska

Retoryka w kulturach elektronicznych.
Cyberdyskursywność1

Jimmie Killingsworth wykorzystujący w studiach nad retoryką aparat pojęciowy
zaproponowany przez autora Oralności i piśmienności poczynił następującą uwagę:
„Przypuszczam, że gdyby Ong żył wystarczająco długo, by pisać o dyskursie komu-
nikacji zapośredniczonej komputerowo (Computer-Mediated Communication), zdia-
gnozowałby CMC jako wtórnie oralną, bo bazującą na pisanym słowie, a równocze-
śnie przywracającą wartość wspólnotowego doświadczenia i konwersacyjny
element oralności”2. Podobne przekonanie wyrażają także inni naukowcy, którzy
interpretując proces rekonfiguracji kultury pod wpływem elektroniki, formułują
stwierdzenia o powrocie do „oralnej tradycji”3, ponownym otwarciu się przedsta-
wicieli społeczeństwa informacyjnego na wrażliwość kultur przedpiśmiennych4,
odrodzeniu elementów retoryki oralnej w komunikacyjnych przestrzeniach Inter-
netu5, wreszcie o procesach elektronicznej retrybalizacji, które sprawiają, że ludzie

1 Rozszerzona wersja tego tekstu ukazała się jako część rozdziału Cyberdyskursywność, [w:]
M. Górska-Olesińska, Słowo w Sieci. Elektroniczne dyskursy, Wyd. Uniwersytetu Opolskie-
go, Opole 2009.

2 J. Killingsworth, Foreward, [w:] M. Jacobsen, Transformations of Literacy In Computer-Mediated
Communication. Orality, Literacy, Cyberdiscursivity, Leviston, N.Y. 2002, s. XIV.

3 S. Harnad, Back to the Oral Tradition Through Skywriting at the Speed of Thought, [w:] Les defies
de la publicatione sur le Web: Hypercultures, cybertextes et media-editions, Colloque organize
dans le cadre des „Quinziemes entretiens” du Centre Jacques- -Cartier, 9–11 Decembre
2003, Lyon – ENSSIB; wersja elektroniczna: http://www.in- terdisciplines.org/defispu-
blicationweb/papers/6 . URL z dnia 5.04.2006.

4 R.M. Fowler, How the Secondary Orality of the Electronic Age Can Awaken Us to the Primary
Orality of Antiquity or What Hypertext Can Teach Us About the Bible with Reflections on the Ethi-
cal and Political Issues of the Electronic Frontier, „Interpersonal Computing and Technology:
An Electronic Journal for the 21st Century” 1994, wol. 2/3, s. 12–46. Korzystam z rozsze-
rzonej wersji tekstu dostępnej pod adresem: http://homepages.bw.edu/~rfowler/pubs/
seondoral/index.html (bez paginacji). URL z dnia 5.04.2006.

5 J. December, Characteristics of Oral Culture in Discourse on the Net. Paper presented at the
twelfth annual Penn State Conference on Rhetoric and Composition, University, Park,
Pennsylvania, July 8, 1993_http://www.december.com/john/papers/pscrc92.txt. URL
z dnia 5.04.2006.



kultury Sieci zanurzają się ponownie w świat mitu6. Szczególne miejsce w ich roz-
ważaniach zajmuje kategoria wtórnej oralności. I tak Robert Fowler otwiera swój
esej słowami: „Ong miał rację, diagnozując wyłonienie się nowej oralności w elek-
tronicznej erze”7. Uznając elektroniczny hipertekst za jedną z podstawowych
struktur matrycujących kulturę elektroniczną, Fowler twierdzi, że podważając
w radykalny sposób tendencje i schematy retoryczne typowe dla druku wymusił on
na swoich użytkownikach zanurzenie się we „(wtórną) oralność”8. Stwierdzenie
o istnieniu korelacji pomiędzy oralnością a specyfiką hipertekstowych środowisk
komunikacyjnych popiera Fowler odniesieniami do trzech prac tworzących filar
klasycznej teorii hipertekstu: Writing Space. The Computer, Hypertext and the History of
Writing Jaya Davida Boltera, Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory
George’a Landowa oraz The Electronic Word Richarda Lanhama. Prymarnym źród-
łem przywołań w eseju Fowlera jest książka Boltera, szczególnie zaś te jej frag-
menty, w których badacz naświetla podobieństwa pomiędzy dynamiką słowa elek-
tronicznego (przeciwstawioną statycznemu, zamkniętemu w widzialnej
przestrzeni strony słowu drukowanemu) a spontanicznym wykonaniem epiki
homeryckiej. Przypomnijmy, że według Boltera dynamika tekstów elektronicznych
jest łudząco podobna do tej, jaka cechuje oralną poezję (wpływając własnymi reak-
cjami na kształt improwizacji oralnego poety słuchacze w epoce przedpiśmiennej
stawali się współautorami oralnego performance). Fowler proponuje następujące
rozstrzygnięcia:
1) Elektroniczna tekstualność ponownie konfrontuje uczestnika procesów komu-

nikacyjnych z ulotnością (evanescence) typową dla przekazu oralnego: „[h]iper-
tekst to powrót do płynnej, zmieniającej się, otwartej, ulotnej komunikacji”9.

2) Elektroniczna tekstualność wskrzesza asocjacyjną, nieliniową, niehierarchiczną
organizację informacji typową dla oralności w idei pisma topograficznego; lek-
sje konstytuujące Bolterowskie „pismo z miejscami”, owe „przestrzenne reali-
zacje tematów” porównane zostają do formuł mnemonicznych organizujących
produkcję i dystrybucję tekstów oralnych10.

3) Elektroniczna tekstualność, podobnie jak oralność, w wielu swoich przestrze-
niach jest naznaczona agonem, co potwierdza fenomen flamingu, czy też wojen
słownych oraz łagodniejszych potyczek na słowa stanowiących typowe strate-
gie werbalne elektronicznego dyskursu.

4) Elektroniczna tekstualność zachęca do empatii i zaangażowania zamiast do dy-
stansu obiektywizującego: „W elektronicznej tekstualności, jak w oralności,
rozróżnienie na autora i czytelnika ponownie rozmywa się niczym we mgle, we
wspólnym wysiłku nawigowania przez hipertekstową Sieć”11.
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6 Por. K. Loska, Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, Rabid, Kra-
ków 2001, s. 51–70.

7 R.M. Fowler, How the secondary..., op. cit. (bez paginacji).
8 Ibidem.
9 Ibidem.



5) Elektroniczna tekstualność, kwestionując linearność i upodrzędnienie w sposo-
bie organizacji materiału werbalnego, przyczynia się tym samym do transfor-
macji struktury społecznej w taką, którą najlepiej określa metafora Sieci: „pier-
wotna i wtórna oralność podzielają preferencję dla sieciowych struktur
społecznych”, „elektroniczny tekst zwraca nas ku antycznemu doświadczeniu
sieci jak formy społecznej organizacji”12 – konkluduje Fowler.

6) Elektroniczna tekstualność jest homeostatyczna. Ustanawiając analogię pomię-
dzy losem cyfrowej informacji a homeostazą kultur oralnych, w których słowo
poddawane jest ciągłej zmianie, a nawet ulega zapomnieniu, Fowler orzeka:
„Elektroniczna tekstualność to powrót do procesualności informacji”13.
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10 Bolter tak tłumaczy analogię: „Kontrast pomiędzy medium mowy a pisanym tekstem po-
zwala zrozumieć naturę elektronicznego pisma, ponieważ w pewnym sensie to nowe me-
dium przypomina dyskurs oralny, a z pewnością jest do niego zbliżone w stopniu daleko
większym niż do konwencjonalnego druku czy pisma odręcznego. Powtarzalne formuły
występujące w poematach Homeryckich uznać można za poprzedników pisma topogra-
ficznego. Poeta recytujący, a właściwie wykonujący utwory Homera montował swą wypo-
wiedź z gotowych bloków [formuł mnemonicznych – dop. M. G.-O.], z kolei publiczność
«czytała» jego wykonanie, identyfikując te formuły. Piszący elektronicznym pismem i ten,
kto czyta elektroniczne pismo, programista oraz użytkownik komputerów działają dziś w
analogiczny sposób”. (Por. J.D. Bolter, Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History
of Writing, New Jersey, London 1991, s. 59). Lektura pracy Boltera, którą proponuje Fow-
ler, jest jednakowoż wybiórcza, a zasadniczy zarzut, jaki można wobec niej wysunąć, doty-
czy zignorowania tych ustępów Writing Space, w których Bolter wyraźnie podkreślał, że
znaki i struktury na ekranie komputera nie mają prostego ekwiwalentu w mowie (w kon-
cepcji pisma topograficznego faktycznie chodzi przecież o rozszerzenie możliwości pisma,
nie zaś o powrót do przedpiśmiennego stanu dyskursu, przede wszystkim zaś o zaakcento-
wanie logowizualnego charakteru elektronicznej tekstualności).

11 Tak postawioną tezę popiera Fowler rozległymi ustępami z Writing Space, objaśniającymi
sposób współdzielenia przestrzeni hipertekstu przez autora i czytelnika. Brzmią one tak:
„Tekst elektroniczny, podobnie jak tekst oralny, jest dynamiczny. Homeryccy słuchacze
mieli możliwość wpływania na opowiadanie poprzez aplauz lub odgłosy dezaprobaty.
Aplauz i wokalizowana dezaprobata wdzierały się w przestrzeń dźwiękową, w której wy-
konywał swój utwór poeta, i stawały się integralną częścią tego właśnie wykonania. Po-
dobnie elektroniczna przestrzeń pisma współdzielona jest przez autora i czytelnika […]
Bezpośredniość i elastyczność oralnej prezentacji powraca, stając się jedną z definiu-
jących właściwości tekstu w komputerze” (Por. J.D. Bolter, Writing..., op. cit., s. 59).

12 Chodzi o następujące słowa Boltera, „Sieć jako reguła organizująca pozostawała utajona
we wszystkich tekstach pisanych, a oralne poematy Homera pokazują, że Sieć jest star-
sza od pisma. Ustanawiana na zasadzie licznych powtórzeń w umysłach zarówno poety,
jak i publiczności Homerycka Sieć zawierała w sobie wszystkie mitologiczne postacie
i ich historie. Po wynalezieniu pisma w świecie antycznym zadaniem autora stało się
ustanawianie w tekście własnej sieci zawierającej odniesienia i aluzje do innych tekstów
cyrkulujących w kulturze […] Za sprawą komputerów sieć wypłynęła na powierzchnię
tekstu” (Por. J.D. Bolter, Writing..., op. cit., s. 112–113).

13 John P. Barlow pisał w jednym ze swoich artykułów opublikowanym w „Wired”: „Cyfro-
wa informacja, nie ograniczona żadnym «opakowaniem» staje się procesem przypomi-
nającym metamorfozy, jakim podlegały opowieści w prehistorii […] Od neolitu do



Powyższe rozstrzygnięcia pozwoliły Fowlerowi wyrazić nadzieję, że kultura
elektroniczna nie tylko przywróci schematy retoryczne zapomniane na skutek wie-
lowiekowej dominacji druku, ale otworzy się ponownie na utracone bynajmniej nie
bezpowrotnie pierwotne wartości kultury oralnej. Podobną metodę analizy pole-
gającą na wypunktowaniu kolejnych cech dystynktywnych Ongowskiej oralności
w retoryce kształtowanej przez elektronikę zastosowała Kathleen Welch we frag-
mencie monografii Electric Rhetoric. Classical Rhetoric, Oralism and a New Literacy
poświęconej środowisku World Wide Web. Analizując strony WWW konsty-
tuujące internetową część prowadzonego przez siebie kursu akademickiego Histo-
ries of Feminist Rhetorics and Writing Practicies14, badaczka doszła do następujących
wniosków:
1) Sieć jest addytywna – dodawanie i powielanie nowych informacji na stronach

WWW jest niezwykle łatwe, jeśli dysponuje się odpowiednim software’em oraz
posiada podstawową kompetencję e-piśmienną (zwłaszcza w początkowej fazie
funkcjonowania strony WWW addytywność manifestuje się w sposób ewident-
ny15).

2) W związku z powyższym Sieć cechuje nagromadzenie zamiast analizy (strony
WWW są wysoce agregacyjnym medium16).

3) Nadmiar i kopia to kolejne cechy elektronicznego dyskursu. Welch tak opisuje
analizowaną przez siebie stronę WWW: „jest na niej taki nadmiar tekstu i taka
ilość różnorodnych linków, że surfujący internauta może pozostawać w jej obrę-
bie bardzo długo”17. Równocześnie, podobnie jak to ma miejsce w retoryce oral-
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Gutenberga (z wyjątkiem mnisich manuskryptów) informacja przekazywana była z ust
do ucha, zmieniając się z każdą wypowiedzią i wraz z kolejnymi osobami «podpi-
sującymi» się pod nimi. Historie, poprzez które niegdyś człowiek nadawał sens ota-
czającemu go światu, nie miały ostatecznej, autorytatywnej wersji. Były adaptowane
każdorazowo do każdej z kultur, w jakiej się pojawiały. Ponieważ nie istniał moment za-
mrożenia opowieści w druku, nie istniało też moralne prawo własności do danej opowie-
ści (nie było ono ani chronione, ani uznawane). Opowieść była przekazywana, a każdy
poddawał ją zmianom. Kiedy teraz powróciliśmy do procesualności informacji, możemy
oczekiwać osłabienia znaczenia autorstwa. Ludzie, którzy obecnie coś tworzą, będą mu-
sieli przyjąć to z pokorą”. Por. J.P. Barlow, The Economy of Ideas: A Framework for Rethinking
Patents and Copyrights in the Digital Age, „Wired” 1994, nr 2/03, s. 126–129; cyt. za: R.M.
Fowler, How the Secondary..., op. cit.).

14 http://weather.ou.edu/~fermhets/.
15 K. Welch, Electric Rhetoric: Classical Rhetoric, Oralism and a New Literacy, Cambridge, Mass.,

London 1999, s. 185. Addytywność wynika także z możliwości dodawania nowych lin-
ków przez użytkowników stron WWW. Obserwacja komunikacyjnego pejzażu Sieci po-
kazuje, że uczestnictwo w strukturze WWW w równym, a może nawet większym
stopniu polega dziś na kreowaniu i zagęszczaniu połączeń między elektronicznymi tek-
stami niż generowaniu oryginalnych treści od podstaw. I chociaż Kathleen Welch nie po-
święca uwagi linkowaniu, warto wspomnieć o kulturotwórczej funkcji tego mechanizmu
rozpraszania i repartycji elektronicznego dyskursu, jako że staje się on obecnie przed-
miotem intensywnych badań naukowych w ramach interdyscyplinarnej metody zwanej
analizą sieciosfery.

16 Ibidem, s. 184.



nej redundancja na stronie WWW pozwala jej użytkownikowi odzyskać kon-
tekst: klikając ikonę ‘przejdź do poprzedniej strony’/’wstecz’, użytkownik
generuje powtórzenia i w ten sposób „znajdując nadmiar, jednocześnie odczu-
wa ulgę, ponieważ odzyskuje orientację”18.

4) World Wide Web zachęca do empatii i uczestnictwa. Wszystkie trzy strony w ra-
mach sieciosfery zbudowanej wokół kursu poddane analizie przez Welch tworzo-
ne są w ścisłej współpracy ze studentami uczestniczącymi w kursie19. Koniecz-
ność wspólnej edycji stron WWW zmusza studentów do „przestawania
z poznawanym” i pogłębiania relacji interpersonalnych typowych dla kultury
uczestnictwa.
Jednak w innych punktach Welch nie podziela opinii Fowlera. Badaczka kwestio-

nuje przede wszystkim orzeczenie o zachowawczym charakterze i tradycjonalizmie
kultury opartej na elektronicznym dyskursie, wskazując na liczne obszary Sieci,
które otwierają się na wypowiedzi przedstawicieli grup marginalizowanych i w któ-
rych w sposób ewidentny dochodzą do głosu strategie subwersywne. Działania takie
identyfikuje Welch w sieciosferze20 zbudowanej wokół jednego z kursów poświęco-
nego retoryce feministycznej. Szereg stron włączonych w tę sieciosferę usytuowa-
nych jest w wyraźnej opozycji do status quo, co w połączeniu z nagromadzeniem
i nadmiarem (copiousnes) materiału tekstualnego i linków stanowi – jak to określa
badaczka – „wyzwanie dla tradycjonalnej, mizoginistycznej, konstrukcji zachodniej
retoryki”21. Podobne wątpliwości zgłasza Welch wobec powtarzanego często orze-
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17 Ibidem, s. 185.
18 Ibidem.
19 Ibidem, s. 186.
20 Terminem sieciosfera posługuję się za Stevenem Schneiderem i Kirsten Foot, którzy wy-

jaśniają to pojęcie w następujący sposób: „Konceptualizując sieciosferę, nie utożsamia-
my tego pojęcia z prostym zbiorem stron WWW, lecz z układem dynamicznie
definiowanych cyfrowych źródeł obejmującym możliwie wiele stron, takich, o których
powiedzieć można, że mają one związek z lub też odnoszą się do głównego wydarzenia,
pojęcia bądź tematu i które często powiązane są hiperłączami. Przy wytyczaniu granic
sieciosfery bierzemy pod uwagę zorientowanie stron WWW na ten sam temat/przed-
miot/wydarzenie oraz wspólne ramy czasowe. Ważnym elementem naszej konceptuali-
zacji sieciosfery jest uchwycenie jej dynamicznej natury determinowanej dwoma
czynnikami. Po pierwsze badacze podejmujący wysiłek wytyczenia granic sieciosfery
napotykają wciąż nowe strony WWW, które kwalifikują się do tego, by włączyć je w ana-
lizowany obszar. Po drugie sama definicja sieciosfery naznaczona jest swoistą rekurencją
– zarówno strony, do których odnośniki można odnaleźć na stronach stanowiących
główny przedmiot oglądu, jak i te, które zawierają linki do stron stanowiących trzon ba-
danego materiału, uznawane są w procesie kwalifikacji za część tej samej sfery. Stąd, jeśli
sieciosfera poddawana jest analizie uwzględniającej jej zmianę w wyznaczonym odcinku
czasu (idealnie byłoby, gdyby wykorzystano przy tym narzędzia archiwizacji pozwalające
na analizę retrospektywną), jej granice będą dynamiczne, zarówno za sprawą strategii
identyfikacyjnych stosowanych przez badaczy, jak i w wyniku zmian, jakie zachodzą
w obrębie samych stron WWW”. Por. S.M. Schneider, K.A. Foot, Web as an Object of Study,
„New Media & Society”, 2004, wol. 6, s. 114–122.



czenia o powrocie do myślenia sytuacyjnego w kulturze kształtowanej przez elektro-
niczną tekstualność, odnajdując na analizowanych przez siebie stronach rodzaj myś-
lenia abstrakcyjnego, odmienny jednak od tego zdystansowanego, obiektywnego,
typowego dla formacji druku22. Badaczka nie jest też do końca przekonana o słusz-
ności stwierdzenia o homeostazie World Wide Web23.

Pojawiające się rozbieżności i różnice zdań wynikają przede wszystkim z pro-
blematycznego charakteru samej kategorii, jaką jest „wtórna oralność”. Eugeniusz
Wilk w Nawigacjach słowa, dokonując przeglądu poszczególnych koncepcji, których
autorzy analizowali fenomeny kultury kształtowanej przez elektronikę w odniesie-
niu do kategorii wtórnej oralności, podkreślił wyraźnie, że po pierwsze wtórnej
oralności nie można interpretować w kategoriach prostego „zainstalowania”24 oral-
ności pierwotnej w nowej rzeczywistości medialnej (a w takim kierunku zmierza
niewątpliwie studium Fowlera), po drugie piśmienności i wtórnej oralności nie
należy traktować jako kategorii sobie przeciwstawionych. To ostatnie założenie
uznać należy zdaniem badacza za absolutną podstawę dla zrozumienia procesów
transformacyjnych, jakim podlegają współcześnie dyskurs i kultura, oraz za bazę
dla budowania nowego typu podejścia metodologicznego25. Interpretacja
współczesnego uniwersum kulturowo-komunikacyjnego, a także analiza zmian
aparatu epistemologicznego powinna uwzględniać hybrydyczność i złożoność pro-
cesów, w których pośredniczą media elektroniczne. Na tle licznych studiów, któ-
rych autorzy wchodzą w naukowy dialog z koncepcją Onga, poszukując równocze-
śnie bardziej adekwatnych metod opisu, przede wszystkim nowej terminologii,
wyróżnia się oryginalna propozycja Martina Jacobsena posługującego się kategorią
cyberdyskursywności. Cyberdyskursywność nie jest alternatywą dla kategorii
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21 K. Welch, Electric..., op. cit., s. 186.
22 Ibidem.
23 Kathleen Welch pisze: „Strona jest homeostatyczna w tym sensie, że funkcjonuje w dy-

namicznej równowadze. Nie jest homeostatyczna w tym aspekcie, w którym kontakty
online skutkują często nieprzewidzianymi konsekwencjami, jakkolwiek w większości
przypadków pozytywnymi” (por. K. Welch, Electric..., op. cit., s. 186).

24 Jak pisze Eugeniusz Wilk, poddając analizie najważniejsze koncepcje odwołujące się do
pojęcia wtórnej oralności i odnosząc się do propozycji Rogera Silverstona przedstawio-
nej w artykule Television, Rhetoric, and the Return of the Unconscious in Secondary Oral Cultu-
res: „Wtórna oralność […] jest oralnością, która wcześniej została wyparta. Jest jednak –
dodajmy – czymś diametralnie różnym. Nie jest więc oralnością pierwotną, która zostaje
«zainstalowana» w nowej rzeczywistości medialnej. Z tego punktu widzenia sporo racji
ma Werner Holly, gdy twierdzi, że oralność jest pojęciem bardzo złożonym, bardziej niż
wynikałoby to z prostego przeciwstawienia sobie «mówienia» i «pisania»” (por. E. Wilk,
Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Rabid, Kraków 2000, s. 23).

25 Odwołując się do wypowiedzi Kathleen Welch: „wtórna oralność nie jest tym, co niszczy
piśmienność. Jest natomiast rozszerzeniem piśmienności […] piśmienność i wtórna
oralność nie są wobec siebie przeciwstawne”, Eugeniusz Wilk stwierdza: „To jedno z naj-
bardziej istotnych stwierdzeń dających w konsekwencji podstawy do budowania nowego
typu podejścia dla zrozumienia istoty zmian, którym zostało poddane słowo w nowym
otoczeniu elektronicznej audiowizualności” (por. E. Wilk, Nawigacje..., op. cit., s. 27.).



wtórnej oralności ani jej nie wypiera z dyskursu naukowego, nie jest określeniem
nowej fazy następującej po wtórnej oralności ani też nazwą mechanizmu przejścia
od reguł rządzących kulturą druku do reguł ustanowionych w wyniku oddziaływa-
nia mediów cyfrowych. Dokonując operacjonalizacji terminu, Jacobsen określa
cyberdyskursywność jako równoległą trzecią płaszczyznę komunikacyjną (tertiary
communication layer) i stosuje ten termin w ścisłym i bezpośrednim związku ze
strukturą World Wide Web, jej technologią i interfejsami, skupiając się zwłaszcza
na analizie retoryki i nowego aparatu epistemologicznego, dla których stanowią
one podstawę (w mniejszym stopniu diagnozuje kulturę elektroniczną in toto).
Korzysta przy tym z pojęć i dorobku teoretycznego koncepcji „n r” Nowych Reto-
ryk, powołując się na rozstrzygnięcia, które zaproponowali Kenneth Burke26 i Ri-
chard Cherwitz. Koncepcje Nowych Retoryk „n r” nadbudowywane nad retory-
kami klasycznymi przesuwają akcent z analizy perswazyjnego działania języka na
badanie warunków „rozumienia dyskursu poprzez badanie sposobów działania
języka”27, zakładając przy tym dialogiczny, kooperatywny charakter relacji mów-
ca–słuchacze, która „charakteryzuje się emfatyczną, obustronną komunikacją”28.
Łącząc język i działanie, czyniąc performatywność kategorią nadrzędną wobec per-
swazyjności, koncepcje te zdają się narzędziem najlepiej przystającym do opisu
specyfiki komunikacyjnego środowiska Sieci.

Przekraczając konfliktowe odniesienie oralności i piśmienności wpisane w kon-
cepcję Onga, Jacobsen stawia w swojej książce tezę o transformacji praktyk dyskur-
sywnych typowych dla oralności i piśmienności w cyberdyskursywność. Według
Jacobsena cyberdyskursywność wchłania praktyki dyskursywne typowe dla oralno-
ści i piśmienności, pozwala na to by uczestnik procesu komunikacyjnego zidentyfi-
kował je jako coś znanego, oferując jednocześnie całkiem nowe możliwości pro-
dukcji dyskursu, a tym samym redefiniując je już jako cyberdyskursywne29.
Poddając wnikliwej analizie retorykę oralności Ong zwrócił uwagę na jej bezpo-
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26 Istotną kategorią w opisie cyberdyskursywności czyni Jacobsen wprowadzone przez Bur-
ke’a pojęcie „identyfikacji”. Kenneth Burke pojęcie identyfikacji tłumaczy w następujący
sposób: „Gdybym miał podsumować jednym słowem różnicę między retoryką «starą» a
«nową» (wzbogaconą przez świeże spojrzenie, jakie wnoszą «nowe dyscypliny nauko-
we»), powiedziałbym, że kluczowym pojęciem dla starej retoryki była «perswazja» i na-
cisk na spełnienie zamierzonych intencji. Kluczowym pojęciem dla „nowej» retoryki
byłaby «identyfikacja», która może zawierać element częściowo «nieświadomy». «Identy-
fikacja» w najprostszym wydaniu jest także środkiem zamierzonym, gdy na przykład po-
lityk próbuje utożsamić się ze swoimi słuchaczami […] Identyfikacja może być jednak
także celem samym w sobie, gdy na przykład ludzie pragną utożsamić się z jakąś grupą
lub innym człowiekiem. Wówczas niekoniecznie są pod wpływem działania świadomego
czynnika zewnętrznego, lecz mogą wpływać sami na siebie, by osiągnąć ten cel” (por. K.
Burke, Rhetoric – Old and New, [w:] M. Steinmann (red.), New Rhetorics, New York 1965, s.
62–63; za: M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Towarzystwo Autorów i Wydaw-
ców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, s. 23–24).

27 M. Rusinek, Między retoryką..., op. cit., s. 24.
28 Ibidem, s. 25.
29 M. Jacobsen, op. cit., s. 5.



średni związek z realiami i kontekstem życia codziennego30, na fakt, iż wypowiedzi
oralne odnosiły się do codzienności, a konceptualizacja i werbalizacja wiedzy od-
bywały się w odniesieniu do świata ludzkiego. Nośnikiem produktu retorycznego
był dźwięk, a proces komunikacyjny polegał na wypowiadaniu słów i kierowaniu
ich do innych „w określonym czasie i realnym układzie zawierającym zawsze coś
więcej niż tylko słowa”31. To „coś więcej”, czyli elementy prozodii, mimika oraz
ruchy ciała, kształtowały realny habitat rzeczywistego, mówionego słowa32. Bli-
skość i bezpośredniość jako conditio sine qua non komunikowania skutkowały ścisłą,
wspólnotową więzią pomiędzy mówiącym a słuchaczami, pomiędzy poznającym
a poznawanym: „W kulturach oralnych produkt retoryczny wychodził bezpośred-
nio od mówcy, który przemawiał do odbiorców znajdujących się na tyle blisko, by
mogli usłyszeć jego słowa. Istniało bezpośrednie połączenie pomiędzy producen-
tem [mówcą], produktem [opowieścią oralną] i odbiorcą [słuchaczem]. Konsub-
stancjalność (consubstantiality) [a wraz z nią wspólne pole toposów – dop. M. G.-O.]
wynikała z fizycznej natury kanału komunikacyjnego. Ilustracyjna moc narracji
pochodziła z bezpośrednich, możliwych do wyróżnienia artefaktów i wartości sytu-
acji, w jakiej dokonywała się wymiana komunikacyjna, sama zaś narracja dostar-
czana była w ramach struktur bazujących raczej na zdaniach współrzędnych i addy-
tywności niźli zakładających gramatyczną organizację”33. Pojawienie się pisma
rozpoczęło postępujący proces technologizacji słowa. Za podstawową cechę piś-
mienności uznano zgodnie odcieleśnienie (disembodiment) oraz oddzielenie (displa-
cement) słowa od „żywej” teraźniejszości, przemieszczenie na płaszczyznę wizu-
alną, umieszczenie w „bezosobowym polu linearnego dyskursu”34. Jak pisał Ong:
„Pismo sprzyja oderwaniu, abstrakcji, odrywa zatem wiedzę od obszarów, w któ-
rych toczy się dramat ludzkiego bytowania”35. W efekcie odseparowania słowa od
macierzystych kontekstów rozmowy powstał „język bezkontekstowy”, „dyskurs
autonomiczny”, zdolny – jak to określili Berger i Luckmann – „do komunikowania
znaczeń, które nie są bezpośrednimi wyrażeniami subiektywności «tu i teraz»”36;
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30 Jak pisze Ong: „Oralność, sytuując wiedzę w kontekście ludzkich zmagań, pozostaje za-
nurzona w świecie ludzkiego życia” (por. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane
technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 70.).

31 Przywołując ten cytat korzystam z przekładu fragmentu rozdziału czwartego książki
Onga, jakiego dokonał Mirosław Pęczak. Przekład fragmentu zatytułowany Pismo a struk-
tura świadomości ukazał się w „Przeglądzie Humanistycznym” 1998, nr 4/5, s. 159–179.
Korzystam z przedruku tłumaczenia Pęczaka w antologii Antropologia słowa pod redakcją
Grzegorza Godlewskiego (W.J. Ong, Pismo a struktura świadomości, [w:] G. Godlewski
(red.), Antropologia słowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003,
s. 377).

32 W.J. Ong, Oralność i piśmienność…, s. 74.
33 M. Jacobsen, op. cit., s. 3.
34 E. Wilk, Nawigacje..., op. cit., s. 17.
35 W.J. Ong, Oralność..., op. cit., s. 70.
36 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Państwowy

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983, s. 73.



język, którego nie można zakwestionować ani poddać testowi, w sposób, na jaki
pozwalała mowa i bezpośrednia obecność autora37. I tak podczas gdy poznanie
w oralności zakładało bliskie, wspólnotowe, empatyczne utożsamienie z poznawa-
nym, pismo zmieniło proces poznania w czynność samotniczą, stwarzając jednak
warunki do obiektywizacji. Rozdzielenie producenta, produktu retorycznego oraz
odbiorcy przyczyniło się do istotnościowej zmiany w sytuacji retorycznej: konsub-
stancjalność, inaczej niż w oralności, zaczęła być „wytwarzana w umyśle odbiorcy
podczas czytania, a równocześnie antycypowana przez piszącego na etapie produk-
cji tekstu”38. Doprecyzowanie znaczenia słów uwolnionych od zależności kontek-
stualnych dokonywało się dzięki hierarchicznym strukturom gramatycznym, które
umożliwiały także formalną logikę, wyszczególnianie i kategoryzowanie. Stabil-
ność i zamkniętość analogowego pisma, trwałość materialnego nośnika legły
u podstaw epistemicznego autorytetu druku.

A jak wygląda proces poznania i dystrybucji wiedzy w oparciu o elektroniczny
dyskurs? Zanurzenie „w świecie ludzkiego życia”, bezpośredni kontakt z cielesną
osobą charakteryzujący oralność oraz oderwanie od „tu i teraz” powiązane z wpro-
wadzeniem w proces poznania pośrednictwa materialnego artefaktu (zadrukowa-
nej strony) ustępują miejsca teleobecności uczestników procesu komunikacyjnego.
Komunikacja dokonuje się w sytuacji zapośredniczenia poprzez interfejs kompu-
tera, a elektroniczny tekst jest immaterialny i wymaga aktualizacji ze strony użyt-
kownika. Posługując się kategoriami zaproponowanymi przez Michaela Heima,
Jacobsen stwierdza, że pomimo odcięcia od cielesności społeczności, które egzy-
stują w Sieci, skutecznie osiągają konsubstancjalność poprzez retorykę, która ma
charakter wirtualny (jedyna różnica polega na tym, że osiągana konsubstancjalność
jest rzeczywista wyłącznie ze względu na swój skutek – real in effect, but not in fact39 ).
Równocześnie usieciowiony tekst elektroniczny (np. strona WWW) istniejący
w lokacji odległej od użytkownika, a jednak natychmiast dostępny znajduje się
„poza zasięgiem” zarówno poznawanego, jak i poznającego w większym stopniu,
niż zakładały to koncepcje z obszaru readers-response criticism, w tym pisma Wolf-
ganga Isera. Zgodnie z teorią Wolfganga Isera „akt czytania”40 przekształca proces
poznania w prywatną i „samotniczą” operację polegającą na budowaniu repertoire,
które jest efektem transakcji pomiędzy czytelnikiem i tekstem, opartej na wzajem-
nym oddziaływaniu i warunkowaniu41. W cyberdyskursywności część elementów
konstytuujących owo repertoire leży jednakowoż poza tekstem (outside the text)
i poza odbiorcą (outside the reader), jak również poza transakcją pomiędzy nimi i ma
bezpośredni związek z zapośredniczeniem i technologią cybernetyczną. Usiecio-
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37 W.J. Ong, Pismo a struktura…, op. cit., s. 368.
38 M. Jacobsen, op. cit., s. 3.
39 Ibidem, s. 28.
40 Do teorii Wolfganga Isera odnosi się także David Bolter w książce Writing Space (por. Jay

D. Bolter, Writing..., op. cit. s. 156–158).
41 Por. A. Sierszulska, W stronę literackiej antropologii. Wolfganga Isera koncepcja medialnej funk-

cji literatury,[w:] R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu, Towarzystwo Autorów i Wydaw-
ców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004, s. 369–381.



wione teksty elektroniczne nie znajdują się bowiem w naszym posiadaniu w taki
sam sposób, w jaki posiadać możemy tekst drukowany („podczas gdy […] książkę
czyta się, do strony WWW ma się po prostu dostęp”42 – pisze Martin Jacobsen).
Przypomina o tym rama przeglądarki, porównana przez Jacobsena do frazy reku-
rencyjnej/gestu w oralności oraz numeru strony/żywej paginy w druku – strona
WWW istnieje w formie kodu źródłowego na odległym serwerze, na żądanie jest
interpretowana przez interfejs przeglądarki i wyświetlana na monitorze poszcze-
gólnego komputera. Ważną kwestią podniesioną przy okazji tych rozważań, a kom-
plementarną z uwagami Manovicha o wariacyjności jako cesze definiującej media
cyfrowe, jest problem kopii i oryginału. Problematyka ta, począwszy od opubliko-
wania Benjaminowskiego eseju Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, jest stale
obecna w dyskusjach o nierozerwalnym związku łączącym technologię, wytwa-
rzane przy jej udziale teksty i kształtowaną przez nie kulturę. Spuściznę Benjamina
przywołuje Krzysztof Loska, pisząc w Dziedzictwie McLuhana: „Zastanówmy się jed-
nak nad różnicami między oralnością a piśmiennością oraz statusem słowa w epo-
ce mechanicznej. Słowo drukowane w nowoczesnym świecie – w przeciwieństwie
do żywej mowy – pozbawione jest wymiaru magicznego, traci aurę: «technika re-
produkcji – zauważył przed laty Walter Benjamin – wyrywa reprodukowany obiekt
z ciągu tradycji», co prowadzi do «unicestwienia wartości w dziedzictwie kulturo-
wym» oraz utraty autentyczności przeżycia. Słowo zapisane, a następnie mecha-
nicznie powielone, staje się wyłącznym składnikiem świata wizualnego, pozba-
wione zostaje wymiaru osobistego, emocjonalnych nadtonów, stwierdza McLuhan,
powołując się na J.C. Carothersa. W kulturze mechanicznej piśmienności znika
niepowtarzalność zjawisk, ich trwanie i ciągłość, które zostaje zastąpione nie-
trwałością, fragmentarycznością doznań i postrzeżeń – zmienia się bowiem sposób
percepcji przedmiotów”43. Przypomnijmy więc dwie podstawowe tezy, jakie Benja-
min uwypuklił w swoim eseju. Brzmią one następująco:

1) „reprodukcja środkami technicznymi okazuje się bardziej samodzielna wo-
bec oryginału niż manualna”44 (można wydobyć cechy oryginału niedostępne dla
aparatu ludzkiej percepcji);

2) „kopia oryginału może znaleźć się w sytuacji nieosiągalnej dla samego ory-
ginału”45, reprodukcja umożliwia dziełu „wyjście naprzeciw odbiorcy”46.

Otóż w cyberdyskursywności relacja oryginału i kopii komplikuje się. Po pierw-
sze: w przeciwieństwie do kopii tekstów drukowanych teksty elektroniczne
opierają się zamknięciu i otwierają się na modyfikację i aktualizację. Po drugie:
możliwości powielania i dystrybuowania tekstów na szeroką skalę w Sieci są niepo-
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42 M. Jacobsen, op. cit., s. 26.
43 K. Loska, Dziedzictwo..., op. cit., s. 56.
44 W. Benjamin, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, [w:] Anioł historii: eseje,

szkice, fragmenty, wybór i opracowanie H. Orłowski, tłum. J. Sikorski, Wydawnictwo Po-
znańskie, Poznań 1996, s. 203.

45 Ibidem, s. 205.
46 Ibidem, s. 206.



równywalnie większe (przyciśnięcie jednego klawisza pozwala wygenerować tekst,
wysłać na serwer bądź rozesłać pomiędzy tysiące osób). Po trzecie – i ta różnica jest
najistotniejsza: kopia i oryginał w środowisku World Wide Web są jednym i tym
samym. Jacobsen posługuje się konsekwentnie w całej swojej pracy zbitką orygi-
nal/copy: „Tekstualność staje się paradoksem: kopia, która przekraczała dystans
Benjaminowskiego oryginału, jest oryginałem; oryginał/kopia uniezależnia się od
twórcy, który rzadko kiedy znany jest gronu odbiorców. Ponadto hipertekst oferuje
swoim użytkownikom możliwość przejścia ku innej kopii/oryginałowi nawet poza
ramami aktualnie wyświetlanego tekstu: Benjaminowska idea kopii, która przekra-
cza oryginał, jest problematyzowana w środowisku cyberdyskursywnym również
z tego powodu, że oryginał/kopia zaprasza/zachęca użytkownika, by ją zanegował”47.

Argumentacja Jacobsena, która brzmi nieco enigmatycznie, wiąże się z podsta-
wową technologiczną kwestią – przeglądarki istnieją w wielu różnych wersjach
umożliwiających dodatkowo różnorodną personalizację widoku strony, co skutkuje
wieloma wersjami jednej strony WWW. O ile druk zakładał istnienie matrycy ory-
ginału, która umożliwiała uzyskanie identycznych kopii pozostających z nią w ścis-
łej korespondencji, o tyle media cyfrowe cechuje wariacyjność48. Zinterpretowana
przez przeglądarkę strona WWW, wyświetlona na monitorze użytkownika, jakkol-
wiek może być uznana za kopię źródła umieszczonego na serwerze, jest w istocie
kopią/oryginałem: zapisana jest w centralnym miejscu (serwer), odległym fizycz-
nie od użytkownika, i równocześnie oraz w sposób natychmiastowy (w tym samym
czasie) skutkuje różnymi wersjami, w różnych miejscach (interfejsy klientów –
przeglądarek). Zatem zamiast z wielością identycznych kopii, o których pisał
Benjamin w przypadku technologii World Wide Web, mamy do czynienia z wielo-
ścią oryginałów, które są jednocześnie w danym momencie swoimi własnymi
kopiami49. Równocześnie jednak, podczas gdy reprodukowane masowo i technicz-
nie kopie zapewniały obiektowi trwanie (trwanie w niezliczonych materialnych ko-

Retoryka w kulturach elektronicznych. Cyberdyskursywność 363

47 M. Jacobsen, op. cit., s. 14.
48 Lev Manovich pisze: „Obiekt nowych mediów nie jest czymś ustalonym raz na zawsze,

ale raczej czymś, co istnieje w wielu odmiennych od siebie wersjach, których liczba może
być teoretycznie nieskończona. To kolejna konsekwencja postaci liczbowej nowych me-
diów (zasada 1) i ich modularności (zasada 2). Stare media zakładają, że w ich powsta-
waniu bierze udział człowiek, który ręcznie składa tekstowe, wizualne i dźwiękowe
elementy w konkretną kompozycję czy sekwencję. Jest ona następnie utrwalana w mate-
riał, a jej struktura zostaje zachowana na zawsze. Uzyskany w ten sposób przedmiot jest
następnie powielany w wielkiej liczbie kopi, które zgodnie z logiką społeczeństwa indu-
strialnego są identyczne. Natomiast nowe media cechuje wariacyjność […]. Obiekt no-
wych mediów istnieje najczęściej w wielu różnych wersjach, a nie w powtarzalnych
kopiach. Ponadto owe odmienne wersje nie są w całości tworzone przez człowieka, ich
automatycznym składaniem zajmuje się komputer (można tu przywołać przykład stron
internetowych automatycznie generowanych z baz danych przy użyciu szablonów utwo-
rzonych przez projektantów stron). Tak więc wariacyjność ściśle związana jest z automa-
tyzacją”; por. L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. Piotr Cypryański, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 102–103.

49 M. Jacobsen, op. cit., s. 14.



piach rozrzuconych po całym świecie), w przypadku kopii/oryginałów, z jakimi
mamy do czynienia w cyberdyskursywności usunięcie z serwera (teoretycznie)
oznacza koniec egzystencji. Dlatego też na przykład LINGUIST LIST, której edyto-
rem był przez kilka lat Martin Jacobsen, posiada rozlokowane na kilkunastu serwe-
rach tak zwane strony lustrzane (mirror sites), ponieważ, jak tłumaczy badacz,
utrata kopii/oryginału będącej centrum aktywności społeczności sieciowej może
doprowadzić do jej rozpadu: „[...] jeśli centralne miejsce [np. strona WWW, serwis
społecznościowy stanowiący centrum wspólnoty – dop. M.G.-O.] przestanie funk-
cjonować albo z jakichś względów poddane zostanie drastycznej zmianie, szok dla
społeczności będzie epistemologicznie destruktywny […] to właśnie odległe cen-
trum sprawia, że społeczność wirtualna może w ogóle funkcjonować”50.

Wracając jednak do opisu retoryki cyberdyskursywnej zaproponowanego przez
Jacobsena – implikowane terminami linku, jumpu czy tekstonu interaktywne, nieli-
niowe możliwości środowiska WWW „podważają linearną logikę druku i mimo że
do pewnego stopnia naśladują oralność, to hipertekst różni się przecież od niej
w istotny sposób, ponieważ łączenie idei w oralności miało charakter wspólno-
towy, zaś linkowanie w hipertekście ma charakter idiosynkratyczny”51. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że termin idiosynkratyczny zastępuje w dyskursie bada-
cza określenie „nielinearny” (uznawane przez wielu za nieprecyzyjne) i dotyczy
wysoce spersonalizowanego i zindywidualizowanego sposobu obcowania z usie-
ciowionym elektronicznym tekstem, ale równocześnie odnosi się do sytuacji,
w której w proces poznania uwikłany jest także aktor związany z cybernetyką
i sztuczną inteligencją. Oparta na addytywności i nagromadzeniu retoryka oralno-
ści oraz bazująca na strukturach hierarchicznych retoryka piśmienności ustępują
w środowisku www miejsca retoryce emergentnej, która opiera się na łączeniu od-
dzielnych fragmentów informacji, nie tylko tekstualnych, ale dźwiękowych, wizu-
alnych i animacji. „W rzeczywistości kultura hipertekstu rozkwita w oparciu o nie-
uporządkowane i przypadkowo przechowywane fragmenty, nie tylko tekstowe, ale
i graficzne oraz dźwiękowe. Użytkownik przywołuje te przypadkowe fragmenty,
korzystając z wybranych czasem w sposób świadomy, czasem zaś losowo hiperlin-
ków”52 – pisze Jacobsen. Fakt podważenia tradycyjnych schematów retorycznych
poprzez umożliwienie bardziej dynamicznych, emergentnych oraz idiosynkratycz-
nych praktyk dyskursywnych, możliwość anonimowego umieszczania tekstów
w Sieci i łatwość ich dystrybuowania do szerokiego grona internautów, wreszcie
plastyczność, potencjalność, modyfikowalność elektronicznych tekstów, trudność
w określeniu ich autora (coraz częściej autorami tekstu są programy komputerowe
– boty, generatory poezji cyfrowej itd.) przyczynia się do tego, że cyberdyskurs po-
strzegany jest jako zdecydowanie mniej autorytatywny niż druk, a równocześnie
bardziej nieprzewidywalny53. Jacobsen zwraca uwagę także na to, że strony i ser-
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50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 8.
52 Ibidem, s. 63.
53 Ibidem, s. 2.



wisy WWW poddawane są przebudowie i zdarza się, że zamiast na tekst natra-
fiamy w Sieci na komunikaty o jego nieobecności („Plik nie znaleziony”) lub braku
dostępu („Nie masz dostępu do tej strony”) uświadamiające fragmentaryczność
i niestabilność cyberdyskursu („oczekiwanie na skończoną formę zostaje w takim
przypadku zastąpione «pustym» komunikatem – wiadomością, która oznajmia brak
finalności”54). Kiedy tak się dzieje, proces zmiany w umyśle percypującego, który
w myśl teorii retorycznej Kennetha Burke’a prowadzić powinien do identyfikacji,
w sytuacji cyberdyskursywnej skutkuje alienacją i antyidentyfikacją55. Podobnie
dzieje się, kiedy link na stronie nie jest aktywny bądź też aktywowanie go skutkuje
komunikatem o błędzie źródłowym. Im więcej linków, które zawodzą na stronie,
tym większe wrażenie osłabionej wiarygodności i autentyczności opublikowanych
na niej treści56. Odwołując się do rozstrzygnięć Cherwitza i do stosowanego przez
badacza pojęcia intersubiektywnej walidacji (intersubjective validation), Jacobsen
stwierdził: „Komunikacja zapośredniczona przez komputery komplikuje intersu-
biektywną walidację. Proces komunikacyjnej wymiany istotny dla «destylacji»
prawdy może doskonale działać w Internecie, ale może też nie udać się. Mimo że
dialogiczność niezbędna dla retoryki epistemicznej jest tu jak najbardziej możliwa,
trudno zapewnić równość kontroli nad tymi procesami […] Wytwarzanie prawdy
jest więc obciążone nieodłączną cyberdyskursywności niepewnością”57. W oparciu
o elektroniczną konwersację można „wygenerować prawdę” (tak jak opisują to
przedstawiciele Nowych Retoryk „n r”). Równie dobrze może jednak zdarzyć się,
że cyberdyskursywna anty-identyfikacja, która ujmuje tekst jako niepewny (uncer-
tain) podważy epistemiczny potencjał elektronicznej wymiany58.
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57 Ibidem, s. 6.
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W poszukiwaniu modelu krytycznej
pedagogizacji medialnej

Uwagi wstępne

W jednym z popularnych polskich programów nauczania wiedzy o społeczeń-
stwie dla gimnazjum1, w części nazwanej „wychowaniem do aktywnego udziału
w życiu gospodarczym”, a przeznaczonej dla klasy trzeciej, można odnaleźć dość
zdawkowe zalecenie, iż uczniowie powinni umieć „krytycznie korzystać z różnych
konsumpcyjnych źródeł informacji”. Z pewnością jest to umiejętność nieodzowna
w społeczeństwie informacyjnym, do którego Polska aspiruje. W jego realiach
pozyskiwanie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji staje się podstawową
aktywnością w sferze zawodowej, a także prywatnej. W dobie postępującej techno-
logizacji i mediatyzacji dotarcie do informacji staje się coraz łatwiejsze, natomiast
coraz trudniejsze okazuje się właściwe przetwarzanie informacji tak, aby służyły
one budowaniu wiedzy. Dlatego też wzrasta rola umiejętności krytycznego, czyli
refleksyjnego i selektywnego podchodzenia do napływających informacji.

Tego typu umiejętności nie da się pozyskać ani w toku edukacji szkolnej, która
nastawiona jest na szybkie ustalenie predyspozycji zawodowych i wąską specjaliza-
cję, ani przy zbyt ogólnym, „encyklopedycznym” wykształceniu, które nie daje
możliwości wyrobienia zmysłu krytycznego niezbędnego przy rozwiązywaniu
szczegółowych problemów praktycznych. Ponadto polskie placówki edukacyjne
często krytykowane są za to, że nie nadążają za rozwojem cywilizacyjnym, nie
wyrabiają umiejętności rzeczywiście przydatnych w życiu zawodowym, nie budują
wiedzy na bezpośrednim doświadczeniu ucznia i niewystarczająco indywidualizują
proces nauczania. W rezultacie media masowe stają się konkurencyjną wobec
szkoły instytucją transmisji kulturowej i głównym źródłem łatwo przyswajalnych
informacji. Mimo to nauka skutecznego korzystania z mediów pozostaje margine-
sem polskiej edukacji, podczas gdy badacze spierają się co do rzeczywistych
rezultatów wzmacniającej się pozycji mediów. Z jednej strony podkreśla się ich
funkcję informacyjną i edukacyjną, a z drugiej wytyka negatywne skutki mediatyza-
cji, takie jak promowanie materializmu czy wywoływanie bierności i apatii2.

1 A. Batko, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, Kraków 1999.
2 J. Gajda, Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów,

[w:] B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna, t. 1, Warszawa 2007, s. 92–95.



Tymczasem pedagodzy i aktywiści w wielu społeczeństwach wysoko rozwinię-
tych domagają się położenia w edukacji szkolnej (a nawet przedszkolnej) więk-
szego nacisku na edukację medialną. Chcą oni opracowania precyzyjniejszych stan-
dardów nauczania o mediach i wychowywania do mediów. Na przykład według
badaczy amerykańskich3, pedagogizacja medialna (media literacy) może i powinna
wchodzić w kanon takich przedmiotów, jak nauczanie o języku i komunikacji,
sztuka, historia i wychowanie obywatelskie, edukacja zdrowotna czy technika i in-
formatyka. Zaś materiały dydaktyczne zaczerpnięte z mass mediów (czasopism,
filmów, portali internetowych, programów telewizyjnych i radiowych) powinny
służyć nauczycielom nie tylko jako dodatkowa ilustracja czy bodziec do zwiększe-
nia zainteresowania tematyką przedmiotu, ale przede wszystkim jako podstawa do
rozwijania krytycznego myślenia, tolerancji i kreatywności. Tak więc tezą niniej-
szego tekstu jest twierdzenie, iż również w polskiej szkole należy systematycznie
wprowadzać edukację medialną, która zawierałaby komponent krytyczny (critical
media literacy). Przyczyniałaby się ona do wyrabiania umiejętności aktywnego
i przemyślanego korzystania z przekazów medialnych oraz technologii informacyj-
nej. Pytaniem badawczym zaś jest możliwość wyboru bądź wypracowania właści-
wego modelu dla skutecznej krytycznej pedagogizacji medialnej.

Zakres i rola edukacji medialnej w społeczeństwie
informacyjnym

W niedawno opublikowanej, obszernej pracy z zakresu pedagogiki medialnej
Bronisław Siemieniecki stawia pesymistyczną, acz prawdopodobnie trafną dia-
gnozę polskiej szkoły: „Obecny program edukacji medialnej jest typowy dla spo-
łeczeństwa przemysłowego, brak w nim elementów ważnych dla społeczeństwa
informacyjnego. W efekcie technologia informacyjna zalewa polską szkołę i wszel-
kie instytucje życia społecznego odhumanizowanym stylem działania. [...] Zamiast
kształtować wśród dzieci i młodzieży postawy twórców społeczeństwa informacyj-
nego, budujemy płytką moralnie cywilizację konsumentów manipulowanych przez
ponadnarodowe korporacje”4. Z powyższego można wysnuć wniosek, że przyczyn
przynajmniej niektórych problemów społecznych generowanych przez postępu-
jącą mediatyzację należy upatrywać w niedostosowaniu tempa zmian kulturowych,
w tym reform edukacyjnych, do tempa rozwoju technologicznego społeczeństwa
informacyjnego. Nie jest to bynajmniej wniosek zupełnie nowy, ponieważ już w la-
tach 70. twórcy koncepcji determinizmu technologicznego zwrócili uwagę na roz-
ziew między szybkością postępu technologicznego a powolnością zmian w predys-
pozycjach człowieka do korzystania z niego. Na dodatek bariery edukacyjne natury
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3 R. Hobbs, A Review of School-Based Initiatives in Media Literacy Education, „American Behavio-
ral Scientist” 2004, nr 48, s. 55; R. Kubey, Media Literacy and the Teaching of Civics and Social
Studies at the Dawn of the 21st Century, „American Behavioral Scientist” 2004, nr 48, s. 75.

4 B. Siemieniecki, Komunikacja a społeczeństwo, [w:] B. Siemieniecki (red.), Pedagogika me-
dialna, t. 1, Warszawa 2007, s. 40.



psychologicznej potęgowane są przez nierówności społeczne. Problemem wielu
społeczności jest nadal brak możliwości uzyskania podstawowych umiejętności
korzystania z komputerów (computer illiteracy).

Jednak nawet tam, gdzie dostęp do środków dydaktycznych pozwalających na
opanowanie technologii informacyjnej zdaje się wystarczający, brak jest „szeroko
rozumianej edukacji medialnej, która obok dydaktyki obsługi narzędzi komunika-
cji powinna koncentrować się na problemach komunikacji medialnej”5. Edukacja
medialna w polskiej szkole nie powinna być ograniczona do zajęć z informatyki czy
techniki, ale także, a może głównie, powinna być realizowana w zakresie przed-
miotów humanistycznych i nauk społecznych. Propozycja „edukacji czytelniczej
i medialnej” w ramach tzw. ścieżek edukacyjnych wydaje się interesującym po-
mysłem, pod warunkiem, że poprzez nadmierne teoretyzowanie nie oderwie ona
ucznia od jego nieformalnego doświadczenia medialnego. Celowość wyrabiania
takich umiejętności jak „krytyczna analiza wartości oferty mediów” i dokonywanie
„odpowiedzialnego wyboru w korzystaniu ze środków masowej komunikacji”6 nie
ulega kwestii, ale czy rzeczywiście można je nabyć dzięki kilku godzinom wykła-
dów przewidzianych na realizację tego celu na danym etapie kształcenia? Nieumie-
jętne wykorzystanie mediów przez młodzież, a także patologie społeczne wystę-
pujące na skutek marginalizowania edukacji medialnej w szkole, nie powinny być li
tylko inspiracją do głębokiej refleksji krytycznej7. Przede wszystkim powinny one
pobudzić do poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań edukacyjnych, po-
wstałych dzięki współpracy ekspertów z takich dziedzin, jak kulturoznawstwo,
medioznawstwo, językoznawstwo czy pedagogika.

Zwróćmy uwagę, że nawet w krajach uznawanych za wzór państw, które
postawiły na informatyzację, metodyka nauczania edukacji medialnej jest stale
analizowana i aktualizowana. W krajach skandynawskich niedostosowanie progra-
mów nauczania i tradycjonalistyczne postawy nauczycieli nie pozwalają często
w pełni wykorzystać „cyfrowych kompetencji” młodzieży. Na przykład, według ba-
dań Oli Erstada, zdecydowana większość młodzieży norweskiej pozyskuje umiejęt-
ności technologiczno-medialne poza instytucjami edukacyjnymi8. Co więcej, prefe-
rowane przez młodzież użycia technologii informacyjnej stoją w opozycji do
narzucanych przez szkołę, w ramach których komputer traktowany jest często jak
lepsza maszyna do pisania, liczenia czy odtwarzania nagrań. Na przykład fakt, iż
podczas prowadzonego przez nauczyciela wykładu studenci pracujący na swoich
laptopach nie tylko wpisywali do pliku tekstowego ważniejsze informacje z wykła-
du, ale także serfowali po Internecie, szukając linków do co ciekawszych fragmen-
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5 Ibidem, s. 29.
6 Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wy-

chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz.U. nr 51 z 2002 r., poz. 458).

7 W. Godzic, Uczyć do mediów czy rozumieć media?, [w:] J. Detka (red.), Pedagogika mediów. Ma-
teriały Konferencji Naukowej. Kielce, 14 kwietnia 2000 roku, Kielce 2000, s. 45–46.

8 O. Erstad, Electracy as Empowerment. Student Activities in Learning Environments Using Techno-
logy, „Young: Nordic Journal of Youth Research” 2003, nr 11, s. 17.



tów wykładu, i wymieniali się komentarzami za pośrednictwem internetowego
komunikatora, postrzegany był przez nauczycieli jako brak dyscypliny na lekcji9.

Daniel Bell w swojej klasycznej już i nieco utopijnej wizji społeczeństwa przy-
szłości, zwrócił uwagę na fakt, że z jednej strony o wykształcaniu się społeczeństw
informacyjnych decyduje fakt poszerzania się dostępu do informacji, a z drugiej
strony wzrasta znaczenie edukacji jednostki w zakresie umiejętności korzystania
z informacji10. Jednakże stawianie na Bellowskie „technologie intelektualne” ozna-
cza nie tyle zapewnienie gotowości do „konsumowania” technologii, która może
prowadzić w dalszej konsekwencji do bierności i alienacji, ile inspirowanie aktywno-
ści i kreatywności w wykorzystywaniu technologii do rozwijania potencjału jednost-
kowego i społecznego. Dlatego na obecnym etapie nie należy się zastanawiać, „czy”,
ale „jak” skutecznie włączyć elementy edukacji medialnej do toku kształcenia.

Ewolucja teorii edukacji medialnej w kierunku pedagogizacji
krytycznej

Wraz z upowszechnianiem się mediów masowych większość społeczeństw wy-
soko rozwiniętych zaczęła stopniowo doceniać wagę edukacji medialnej. Na szer-
szą skalę zainicjowali ją we wczesnych latach 60. amerykańscy aktywiści. Przed-
miotem ich zainteresowania było przeszkolenie rodziców co do tego, jak powinni
chronić swoje dzieci przed „zgubnym wpływem” mediów i jak wpoić im umiejęt-
ność rozróżniania „dobrych” i „złych” programów11. W następnej dekadzie stawało
się jednak oczywiste, iż edukacja medialna nie jest „magicznym talizmanem”
pozwalającym odróżnić prawdę od fałszu czy informację od manipulacji. Może ona
być jedynie pomocą w zrozumieniu natury mediacji jako praktyki „przesiewania
surowych danych przez sito danego medium”12.

Dlatego kolejny etap rozwoju teorii edukacji medialnej, tym razem adresowanej
do nauczycieli, oparty był na rozpoznaniu nie tylko psychologicznych, ale i kulturo-
wych, społecznych, politycznych i ekonomicznych implikacji rozwoju mediów.
W latach 80. zaawansowana znajomość zasad przepływu i przetwarzania informa-
cji wiązała się dodatkowo z wymiernymi korzyściami – zwiększeniem szans na
rynku pracy. Promowano więc wtedy metody służące pedagogizacji funkcjonalnej
(functional literacy), tj. sprawnemu „funkcjonowaniu” w świecie nasyconym techno-
logią. To pociągnęło za sobą większy nacisk na specjalizację i praktykę w edukacji
medialnej, jako że wraz z rozwojem interaktywnych narzędzi komunikacyjnych
media przestały być kojarzone z biernym odbiorem treści, a zaczęły z aktywnym
poszukiwaniem i selekcjonowaniem informacji.
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9 Ibidem, s. 20.
10 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, New York 1973.
11 C. Scheibe, F. Rogow, Basic Principles for Incorporating Media Literacy and Critical Thinking
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W latach 90. w teorii edukacji zaobserwowano stopniowe przejście od wyżej opi-
sanej pedagogizacji funkcjonalnej do pedagogizacji krytycznej (critical literacy). Edu-
kacyjnym ideałem stało się wówczas krzewienie umiejętności krytycznego myślenia,
a przez to emancypacji: dyspozycja krytyczna pozwalać ma jednostce bardziej indy-
widualizować swoje praktyki korzystania z technologii informacyjnej, a także nego-
cjować i współtworzyć znaczenia przekazów medialnych.

Idea pedagogizacji krytycznej ma swoje źródła w upowszechnianiu się w na-
ukach społecznych tzw. paradygmatu krytycznego. Paradygmat krytyczny, obok
paradygmatu dominującego, instytucjonalnego i technicznego, jest według Bogu-
sławy Dobek-Ostrowskiej jednym z ważniejszych nurtów w badaniach komunika-
cji masowej13. Odrzucając założenie o neutralności mediów, badacze reprezen-
tujący ten nurt akcentują czynniki ideologiczne, ekonomiczne i kulturotwórcze
w procesach komunikacji. Na podstawie tego wzorca naukowego rozwinął się sze-
reg szkół i teorii: od krytycznej teorii społecznej autorstwa filozofów szkoły frank-
furckiej i jej pochodnej teorii działania komunikacyjnego po teorie hegemoniczne
inspirujące dokonania brytyjskiej szkoły cultural studies i od ekonomii politycznej
komunikowania po semiologię oraz strukturalizm14. Kluczowe pojęcie „krytyki”
przyjęte przez wyżej wymienione szkoły nie implikuje negatywizmu czy obalania
dokonań innych paradygmatów. Oznacza ono raczej systematyczne poddawanie
analizie i osądowi tych mechanizmów komunikowania, które odpowiedzialne są za
nierówności społeczne, a które – m.in. dzięki mediom – postrzegane są jako natu-
ralny, a nie kulturowy porządek rzeczy. Tendencje krytyczne, opierające się na
metodologii jakościowej czy interpretacyjnej raczej niż na ilościowej, zaznaczyły
się także w odniesieniu do badań medioznawczych15.

Drugim nurtem kluczowym dla teorii pedagogizacji krytycznej jest, według
Randala Holme’a, postmodernistyczna (szczególnie dekonstrukcjonistyczna) filo-
zofia języka i kultury. Jest ona intelektualną inspiracją badań m.in. szkoły krytycz-
nej analizy dyskursu (critical discourse analysis)16. Reprezentanci tego nurtu zakła-
dają, iż dyskurs, pojmowany jako społecznie usankcjonowane praktyki językowe,
jest głównym rodzajem (oraz produktem) działania społecznego. Ukryte mechani-
zmy działania społecznego mogą być poznane poprzez dekonstrukcję funkcji form
językowych stosowanych w tekstach kultury17. Od lat 70. XX wieku interdyscypli-
narne projekty badawcze z pogranicza lingwistyki i socjologii podejmowane przez
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13 B. Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu: paradygmaty, szkoły, teorie, [w:] B. Do-
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14 Ibidem, s. 20.
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reprezentowany przez Jamesa Hallorana, nurt radykalny (lewicujący) reprezentowany
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16 R. Holme, Literacy: An Introduction, Edinburgh 2004, s. 36–63.



badaczy krytycznej analizy dyskursu znacznie przyczyniły się do poszerzenia świa-
domości krytycznej w recepcji tekstów kultury, w tym kultury medialnie zapośred-
niczonej (m.in. w takich kwestiach, jak manipulacja w języku polityki i reklamy;
dyskursy wykluczenia społecznego: rasizm, seksizm, ksenofobia; językowy obraz
świata; procesy kategoryzacji i stereotypizacji, językowe aspekty tożsamości spo-
łecznej czy polityczna poprawność).

Edukacja medialna: świadomość krytyczna mediów
jako dyskursu

Wyżej wymienione paradygmaty, choć znane głównie jako teorie społeczne,
mogą również rzucić światło na kwestie praktyczne potrzebne dla konkretnych
rozwiązań pedagogicznych w edukacji medialnej. I tak na przykład dzięki post-
modernistycznemu zwrotowi ku językowi (linguistic turn) dostrzeżono fakt, iż to
właśnie język, również jako prymarny kod semiotyczny większości mediów, po-
rządkuje świat naszego doświadczenia. Narzuca nam on pewną arbitralną, acz
społecznie usankcjonowaną rzeczywistość poprzez hierarchizację znaczeń i różni-
cowanie konceptów18, a to dzięki naszemu przyswajaniu skonwencjonalizowanych
praktyk użycia języka (dyskursów)19. Te zaś, według wyznawców paradygmatu kry-
tycznego, powinny podlegać ciągłym krytycznym analizom.

Pytanie badawcze postawione w niniejszej pracy dotyczy kwestii takiego opisu
funkcjonowania mediów, z którego następnie da się wywieść wskazania do efektyw-
nej pedagogizacji krytycznej. Z tego względu paradygmat krytyczny w sprzężeniu
z postmodernistycznym i dyskursywnym aparatem pojęciowym jest ważnym punk-
tem wyjścia nie tylko dla teorii, ale i dla praktyki edukacji medialnej. Pozwala on
traktować media jako pewnego rodzaju hegemoniczną formację dyskursywną, która
konstytuuje, a następnie utrwala kulturowo uformowany obraz rzeczywistości. Owa
dominująca wizja rzeczywistości jest produktem ciągłych procesów językowej i au-
diowizualnej legitymizacji pewnych cząstkowych kategorii obrazu świata społecz-
nego. Na przykład obecnie wielu badaczy dyskursu mediów próbuje uchwycić
główne sposoby reprezentacji tzw. „wojny z terrorem” w amerykańskich mediach
masowych20. Interesujące jest dla nich także, jak w kulturze popularnej, reproduko-
wanej głównie przez media, są artykułowane, uprzystępniane czy mitologizowane
treści ideologiczne pochodzące z dyskursów publicznych21. W związku z rozmaito-
ścią praktyk znaczeniotwórczych stosowanych w mediach, wzrasta rola tzw. świado-
mości krytycznej (critical awareness). Polega ona m.in. na uzmysłowieniu sobie, iż
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17 P. Chilton, R. Wodak, A New Agenda in (Critical) Discourse Analysis: Theory, Methodology and
Interdisciplinarity, Amsterdam–Philadelphia 2002, s. xi–xv.

18 Por. np. J. Derrida, Of Grammatology, Baltimore–New York 1997.
19 Por. np. M. Foucault, Archeology of Knowledge, London 1972.
20 D. Altheide, The Mass Media and Terrorism, „Discourse and Communication” 2007, nr 1, s.

287.
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media, pomimo wrażenia naturalności, realizmu i obiektywizmu, nie stanowią dys-
kursu odzwierciedlającego rzeczywistość, ale konstruujący jej społecznie akcepto-
waną wersję. Świadomość krytyczna jednostki przekłada się na umiejętności reflek-
syjnego odbioru przekazów medialnych, te zaś z kolei na przemyślane, a nawet
alternatywne zachowania, na przykład przy korzystaniu z oferty medialnej.

Stąd wniosek, iż w praktyce edukacji medialnej zarówno pedagogizacja audio-
wizualna, jak i pedagogizacja alfabetyczna (tj. językowa i dyskursywna) powinny
na pewnym etapie kształcenia zostać podporządkowane nastawieniu krytycznemu
(ilustruje to schemat poniżej). Naturalnie pojęcie krytycyzmu nie oznacza tutaj
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pedagogizacja alfabetyczna pedagogizacja audiowizualna

 umiejętność czytania i pisania w języku
standardowym,

 znajomość gatunków komunikatów
mówionych i pisanych,

 rozpoznawanie konwencji tekstowych,
rejestrów i odmian języka
(np. w komunikacji publicznej) itd.

 umiejętność interpretowania obrazów,
obrazów ruchomych i dźwięków,

 znajomość gatunków przekazów
audiowizualnych,

 rozpoznawanie konwencji obrazowania,
(np. efektów specjalnych), stylistyki itd.

pedagogizacja medialna (edukacja medialna)

Znajomość technologii informacyjnej i komunikacji medialnej, w tym umiejętność:

 wyszukiwania i pozyskiwania,

 przetwarzania i selekcjonowania,

 analizowania i syntetyzowania,

 oceniania (wg różnych kryteriów),

informacji zawartych w różnych (językowych i audiowizualnych) przekazach
medialnych (prasa, radio, TV, Internet itd.),

 tworzenia własnych przekazów o charakterze (multi)medialnym itd.

krytyczna pedagogizacja medialna

 znajomość zasad komunikacji masowej,

 znajomość kontekstu społeczno-ekonomicznego funkcjonowania mediów masowych,

 zrozumienie zasad konstruowania obrazu rzeczywistości w mediach,

 znajomość konwencji retorycznych i strategii dyskursu medialnego,

 rozpoznanie jawnych i ukrytych intencji nadawcy,

 znajomość technik wywoływania pożądanych efektów u odbiorcy,

 umiejętność oceny wartości estetycznej lub etycznej przekazu,

 odporność na manipulowanie obrazem i dźwiękiem itd.

Ryc. 1. Poziomy przykładowych umiejętności w ramach różnych rodzajów pedagogizacji
Żródło: opracowanie własne.



sceptycyzmu wobec treści przekazu czy odrzucania go ze względu na jego medialny
format, ale zaangażowane i refleksyjne przetwarzanie jego treści z uwzględnieniem
różnych aspektów jego formy i organizacji.

Przykładowe procedury krytycznej analizy dyskursu
medialnego

Główny cel przyświecający pedagogizacji krytycznej to pomoc uczniowi-obywa-
telowi w stawaniu się „dobrze poinformowanym” członkiem społeczeństwa po-
przez zapoznanie go z kodami, kategoriami i narzędziami pomocnymi w aktywnym
odbiorze treści medialnych. Na podstawie metodologii badań analizy dyskursu
można zakładać, że krytyczna pedagogizacja medialna powinna zawierać takie ele-
menty, jak: (1) systematyczna analiza i opis składników przekazu, (2) identyfikacja
i interpretacja tzw. znaczeń preferowanych i opozycyjnych22, oraz (3) wyjaśnianie
i ewaluacja różnych odczytań według kryteriów estetycznych czy etycznych.
W praktyce edukacyjnej można mówić o trzech rodzajach procedur krytycznej ana-
lizy przekazu medialnego: zorientowanej na tekst (text-centered criticism), zoriento-
wanej na nadawcę (producer-centered criticism) oraz zorientowanej na odbiorcę
(audience-centered criticism)23.

Edukacja w zakresie krytycznej analizy przekazu medialnego zorientowanej na
tekst obejmuje pogłębione studia kodów charakterystycznych dla dyskursu me-
dialnego na podstawie wybranych tekstów lub grup tekstów medialnych. I tak na
przykład według Vande Berg, Wennera i Gronberga24 krytyka semiotyczno-struktu-
ralna (semiotic/structural criticism) opiera się na identyfikacji głównych mechani-
zmów generowania znaczeń. Jest to ważne w przypadku zagęszczonej strukturali-
zacji przekazu lub wielopoziomowego zakodowania znaczeń znaków werbalnych,
wizualnych i akustycznych, typowych dla przekazów medialnych. Krytyka gatun-
ków (genre criticism) polega między innymi na rozpoznawaniu ideologicznych war-
tości przypisywanych pewnym prestiżowym gatunkom przekazów kosztem na
przykład gatunków utożsamianych z tzw. kulturą popularną. Gatunki można także
porównywać w perspektywie synchronicznej lub śledzić ich ewolucję z perspek-
tywy historycznej. Krytyka narracji (narrative criticism) to odkrywanie dominu-
jących wzorców narracji akceptowanych w społeczeństwie i rozpoznawanie kulturo-
twórczych konsekwencji utrwalania np. historii, nauki czy polityki w formie pew-
nych rodzajów narracji. Wreszcie krytyka retoryczna (rhetorical criticism) koncen-
truje się na omawianiu perswazyjnej roli tekstów medialnych. Procedura ta polega
na studiowaniu dominujących narzędzi zmiany postaw oraz werbalnych i niewer-
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22 S. Hall, Encoding/decoding, [w:] S. Hall i in. (red.), Culture, Media, Language, London 1980,
s. 128–139.

23 L.R. Vande Berg, L.A. Wenner, B.E. Gronberg, Media Literacy and Television Criticism: Ena-
bling an Informed and Engaged Citizenry, „American Behavioral Scientist” 2004, nr 48, s.
222.

24 Ibidem, s. 223.



balnych strategii wpływania na zachowania odbiorców. Środków retorycznych
można poszukiwać zarówno na przykładzie tekstów jawnie perswazyjnych (np.
ogłoszeń reklamowych, wypowiedzi politycznych), jak i w przekazach, których
funkcja wiodąca nie jest często określana jako perswazyjna (np. w programach edu-
kacyjnych, rozrywkowych, informacyjnych).

W ramach procedur krytycznej analizy przekazów medialnych, których ośrod-
kiem zainteresowania jest nadawca, Vande Berg, Wenner i Gronberg25 wyróżniają
na przykład omawianie ekonomicznych czynników w funkcjonowaniu mediów.
W tym zakresie warto naświetlać kwestie priorytetów i ograniczeń pracy nadaw-
ców publicznych i komercyjnych czy relacji hierarchicznych wewnątrz struktury
przedsiębiorstw zajmujących się nadawaniem (np. dziennikarz – redaktor – dyrek-
tor programowy – prezes). I tutaj krytyka skupia się na zjawiskach, które ilustrują
służebną rolę mediów – niestety nie tylko wobec całego społeczeństwa, lecz szcze-
gólnie wobec grup, które czerpią zyski dzięki konkretnym konwencjom nadawania
(np. powszechności reklam komercyjnych i strategii product placement). Przedmio-
tem refleksji może też być problem symbiozy interesów nadawców i polityków,
presja reklamodawców czy motywy lansowania mód i konsumpcyjnego stylu życia
w programach rozrywkowych. Tak więc aktywność krytyczna powinna się skupiać
na ujawnianiu mechanizmów zaangażowania nadawców w utrzymywanie stanu
rzeczy nazywanego przez Antonio Gramsciego26 hegemonią kulturową, a który
współczesny krytyk mediów Noam Chomsky określa jako „fabrykowanie uleg-
łości” (manufacturing consent) wobec pewnej ideologii dominującej27.

Krytyczna analiza przekazów medialnych zorientowana na odbiorcę według
Vande Berg, Wennera i Gronberga28 koncentruje się na eksploracji dynamiki recep-
cji i motywów odbiorców. Krytyka etnograficzna (ethnographic criticism) opiera się
na badaniach środowiskowych i ankietowych na temat rzeczywistych odczytań
wybranych przekazów. Analiza krytyczna recepcji (reader-oriented criticism) identyfi-
kuje mechanizmy pozycjonowania „preferowanego” odbiorcy (m.in. tempo, frag-
mentaryzacja, technika narracji, poziom abstrakcyjności/konkretności). Takie tra-
dycje, jak podejście psychoanalityczne, socjopsychologiczne, socjokulturowe,
feministyczne czy fenomenologiczne, mogą oferować narzędzia dekonstrukcji
i krytyki sposobu, w jaki przekazy medialne kształtują percepcje, odczucia, przeko-
nania i postawy odbiorców. Wszystkie one mają potencjalne znaczenie dla krzewie-
nia świadomości krytycznej, co więcej, są szeroko wykorzystywane w edukacji
humanistycznej przy interpretacji dzieł literackich, więc mogłyby być równie
pomocne we wdrażaniu krytycznej pedagogizacji medialnej.

W poszukiwaniu modelu krytycznej pedagogizacji medialnej 375
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Uwagi końcowe

Efektywna krytyczna pedagogizacja medialna opierać się musi na solidnych
podstawach teoretycznych. Jednakże, jak to nierzadko bywa w naukach stosowa-
nych, skuteczne rozwiązania problemów życia codziennego zależą od selektyw-
nego lub eklektycznego doboru koncepcji teoretycznych. W niniejszej pracy zapro-
ponowano, aby w projektowaniu zasad edukacji medialnej w Polsce przyjąć
podstawowe założenia o ideologicznym wymiarze mediów zaczerpnięte z paradyg-
matu krytycznego i uzupełnić je o postmodernistyczne idee dekonstruowania me-
dialnie zapośredniczonych tekstów kultury. Przyjmując, iż media masowe tworzą
hegemoniczną formację dyskursywną, trzeba stwierdzić, że edukacja medialna
powinna stwarzać warunki krzewienia świadomości krytycznej w stosunku do ich
przekazów. Krytyczna pedagogizacja medialna oparta na tych podstawach teore-
tycznych jest więc przede wszystkim „wyposażaniem” młodego człowieka w narzę-
dzia dekonstrukcji dyskursu medialnego i umiejętności krytyczne potrzebne do
refleksyjnego odbioru przekazów medialnych i przemyślanego korzystania z oferty
nadawców.
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Maciej Ożóg

Kultura webcamów – świat w dobie
powszechnego ekshibicjonizmu

Wśród szeregu kategorii, za pomocą których liczni obserwatorzy i analitycy
współczesności starają się opisać zasadnicze właściwości kultury i społeczeństwa u
progu XXI wieku, największą popularnością cieszą się pojęcia: globalizacja, hybry-
dyzacja, wirtualizacja, relatywizacja, liberalizacja. Nie podejmując próby ich szcze-
gółowego opisu ani tym bardziej oceny ich adekwatności, co w oczywisty sposób
wykracza poza ramy tego artykułu, warto zwrócić uwagę, że wszystkie one rysują
obraz świata, w którym nic nie jest dane raz na zawsze, stałość stanowi raczej
wyjątek potwierdzający regułę wielokierunkowych, niepohamowanych, nie-
okiełznanych i rozproszonych zmian, zaś powszechnym doświadczeniem staje się
nieustanne przyśpieszenie ich tempa. Fundamentalną rolę w tych procesach odgry-
wają media, które pozwalają już nie tylko na odkrywanie istniejącego świata czy
wzbogacanie naszej wiedzy zarówno o nim, jak i o nas samych, lecz stanowią
przede wszystkim narzędzia o charakterze kreacyjnym, przekształcające rzeczywi-
stość i percepcję rzeczywistości, stwarzające nieistniejące wcześniej formy egzy-
stencji i prowadzące do zaistnienia nowych sposobów doświadczania świata. Świat
totalnego przyśpieszenia precesji symulakrów to świat w ruchu. Jak zauważa Bau-
man, współcześnie „mobilność staje się najwyżej cenioną i pożądaną wartością”1,
zarazem określając dążenia ludzi i decydując o zajmowanej przez nich pozycji
społecznej. Wpływa na – by nie powiedzieć, determinuje – ludzkie zachowania
i stanowi cechę charakterystyczną otaczającego nas świata. „Nie można trwać bez
ruchu na ruchomych piaskach” – pisze dalej Bauman. „Podobnie nie da się «stać
nieruchomo» w naszym późno-, czy też ponowoczesnym świecie, gdzie punkty
odniesienia – jak umieszczone na wózkach ruchome tablice reklamowe – mają iry-
tujący zwyczaj: znikają z pola widzenia, zanim zdążymy do końca przeczytać
umieszczoną na nich instrukcję, nie mówiąc już o przyswojeniu jej sobie i zastoso-
waniu”2. Dlatego za najbardziej charakterystyczne dla współczesności i zarazem
najlepiej oddające logikę i specyfikę zachodzących zmian narzędzie czy też medium
można, za Paulem Levinsonem, uznać telefon komórkowy. Jak zauważa ameryka-
ński teoretyk, w „komórce” skupiają się i realizują najważniejsze wektory rozwoju
mediów, które w XX wieku nieuchronnie zmierzały w stronę mobilności, po-

1 Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 7.
2 Ibidem, s. 93.



wszechności dostępu i interaktywności. Rozpowszechnienie technologii bezprze-
wodowych (wireless), a przede wszystkim umasowienie telefonii komórkowej do-
prowadziło zdaniem Levinsona do wyłonienia się nowej formy społeczeństwa,
określanej przezeń mianem „społeczeństwa telepatycznego”, charakteryzującego
się tym, iż informacje mogą być przekazywane i wymieniane w sposób natychmia-
stowy przez wszystkich, bez względu na lokalizację i, co istotne, przy stosunkowo
niewielkich wymaganiach dotyczących kompetencji komunikacyjnych. Jedynym
warunkiem udziału w tak rozumianej powszechnej komunikacji jest zdolność
mówienia3. Levinson uważa, że logika społeczeństwa telepatycznego wpisana
w samą technologiczną specyfikę telefonu komórkowego ma charakter paradoksu.
Z jednej strony technologie mobilne sprzyjają nieskrępowanej, wolnej komunikacji
i kreacji4, z drugiej – stwarzają zagrożenie totalnej kontroli. Odnosząc się do anglo-
języcznych nazw mobile phone i cellphone, pisze: „Nie tylko przenosi on [telefon ko-
mórkowy – M.O.] z miejsca na miejsce, jak żywe komórki, lecz także, tak jak one,
daje początek nowym wspólnotom, możliwościom i relacjom, gdziekolwiek za-
wita. Telefon komórkowy jest więc nie tylko ruchomy, ale i twórczy. Angielskie
słowo cell ma wszakże i drugie znaczenie, które odzwierciedla jeszcze inny aspekt
jego oddziaływania. Cell, to również «cela». Telefon ten nie tylko otwiera nam nowe
możliwości, ale i sprawia, że zawsze można się z nami połączyć. Tym samym więzi
nas w celi nieustannej dostępności”5. Komentując tę myśl, można zauważyć, że
wraz z rozwojem telefonicznej telepatii wszyscy uczestnicy globalnej bezprzewo-
dowej sieci zarazem zyskują dostęp do nieograniczonej ilości informacji. Jednocze-
śnie stanowi to warunek wstępny uczestnictwa, gdyż wystawiają się oni tym
samym na nieograniczoną penetrację. Każdy jest z konieczności zarazem potencjal-
nym obserwatorem i przedmiotem obserwacji.

W niniejszej pracy postaram się wskazać konsekwencje tego stanu rzeczy, sku-
piając się na paradoksalnym charakterze owej nieograniczonej wolności spojrze-
nia. Współczesne „społeczeństwo telepatyczne” to zarazem społeczeństwo post-
panoptyczne, w którym nakreślona przez Foucaulta wizja nowoczesności, choć do
pewnego stopnia wciąż aktualna, ulega istotnym przekształceniom. Przebieg i spe-
cyfika owych transformacji będą przedmiotem analizy w pierwszej części tekstu.
Druga poświęcona zostanie analizie technologii, które, jak sądzę, w zasadniczy
sposób przyczyniły się do zaistnienia nowej formy panoptyzmu związanej z ucyfro-
wieniem mediów audiowizualnych i powstaniem „powszechnej telewizji interne-
towej”. Celem będzie tu wskazanie, iż ogólnie dostępne narzędzia, które pozwalają
na niemal nieograniczoną produkcję ruchomych obrazów, a przede wszystkim umo-
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5 Ibidem, s. 13.



żliwiają ich natychmiastową, dokonującą się w czasie rzeczywistym transmisję (live
streaming), prowadzą do zaistnienia nowych zjawisk w kulturze i równocześnie od-
zwierciedlają ich specyfikę – stąd tytułowe określenie „kultura webcamów”.

Nadzorujący więźniowie, czyli przyjemności płynące
z powszechnej kontroli wszystkich przez wszystkich

Figura panopticonu, zinterpretowana przez Michela Foucaulta jako metafora
zasadniczych zmian, którym w dobie nowoczesności podlegał system władzy i kon-
troli społeczeństwa, stanowiła i stanowi nadal jeden z najważniejszych wątków
w badaniach nad współczesną kulturą. Wydaje się jednak, że choć efektowne i in-
spirujące, tezy francuskiego autora utraciły adekwatność w odniesieniu do pono-
woczesnej rzeczywistości globalnego przyśpieszenia. Migawkowy nawet rzut oka
na powstałe w wyniku krytycznej interpretacji modelu panoptycznego koncepcje
i na proponowane w miejsce klasycznego pojęcia jego nowe warianty6 pozwala
wskazać zasadnicze przyczyny, które spowodowały, iż jego użyteczność budzić dziś
musi wątpliwości.

Zasadnicza teza Nadzorować i karać dotyczyła nierozerwalnego powiązania wła-
dzy, dyscypliny i kary. Splot ten znalazł wizualną realizację w modelu idealnego
więzienia zaprojektowanym przez Jeremy’ego Benthama, jednak odnosił się do
szeregu instytucji, zarówno o charakterze korekcyjnym, jak i produkcyjnym, które
wyznaczały kręgosłup dyscyplinarnego społeczeństwa: szkoły, zakładu psychia-
trycznego, armii z naboru i fabryki. Wszystkie łączył wspólny cel – wykształcenie
stabilnego porządku społecznego opartego na segregacji, separacji, klasyfikacji
i hierarchizacji. Proces dyscyplinowania dotyczył wszystkich i dokonywał się
w oparciu o stałe, niezmienne, uniwersalne kryteria, których przestrzeganie wy-
muszane było pod groźbą namacalnie odczuwalnej i nieuniknionej kary. Co jednak
istotne, uniwersalny charakter tego porządku nie wynikał z powszechnej akcepta-
cji przyjętych zasad, lecz z ich jednostronnego narzucenia przez nieliczną grupę
uprzywilejowanych dzierżących i sprawujących władzę. Relację sprawujący wła-
dzę–podlegający władzy oddaje struktura panopticonu z wyraźnie oznaczonym
centrum i otaczającymi go celami więźniów. Centrum, choć widoczne, jest tu nie-
transparentne, więźniowie, sami unieruchomieni, wystawieni na nieustanną ob-
serwację i całkowicie wobec niej bezbronni, nie mogą zobaczyć nadzorców. Asyme-
tria widzenia – totalna widzialność więźniów i niewidzialność strażników – to
fundament tego porządku władzy, który opiera się raczej na potencjalności nadzoru
niż na jego faktycznym egzekwowaniu. Więźniowie, nie wiedząc, czy są obserwo-
wani, czy też spojrzenie nadzorców skierowane jest aktualnie w inną stronę, muszą
nieustannie liczyć się z możliwością bycia widzianymi. Unieruchomienie, totalna
transparencja, niepewność i niewiedza to zasadnicze wyznaczniki ich pozycji.
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Społeczeństwo dyscyplinarne zorganizowane na wzór panopticonu to zatem spo-
łeczeństwo bez przestrzeni prywatnej: porządek dotyczy w jego ramach wszystkich
i zarazem nie znosi jakichkolwiek wyjątków od powszechnej zasady widzialności.
Obszary nie objęte nadzorem czy nie dające się nadzorować są wyzwaniem i za-
grożeniem, które powinno, a wręcz musi być usunięte w imię spójności systemu.
Różnica, różnorodność, wolny wybór, niejednoznaczność, zmiana – to pojęcia
stojące w zasadniczej sprzeczności z modelem panoptycznym.

Pytanie, czy w dobie globalnej mobilności i powszechnego dostępu do informacji
metafora panopticonu jest wciąż aktualna, wypada na wstępie uznać za pytanie reto-
ryczne. Dlatego następne akapity poświęcone zostaną analizie efektów zmian, które
spowodowały, iż model ten jawi się dziś jako anachroniczny. W tym kontekście na
szczególną uwagę zasługują propozycje Deleuze’a, Postera, Mathiesena i Virilia.

W napisanym w 1990 roku artykule Society of Control7 Deleuze zauważa, iż od II
wojny światowej fundamentalne dla społeczeństwa dyscyplinarnego instytucje
znajdują się w stanie permanentnego kryzysu. Szkołę zastępuje permanentna auto-
edukacja, przymusowe leczenie staje się wyjątkiem wraz z uznaniem praw pacjen-
tów, armia z naboru, służąca dyscyplinowaniu rekrutów, zastąpiona zostaje złożo-
ną ze specjalistów armią zawodową, zaś Fordowską fabrykę z „przywiązanymi” do
taśmy produkcyjnej „wiecznymi robotnikami” wypiera korporacja, w której, przy-
najmniej teoretycznie, każdy może być każdym, gdyż szanse awansu zależą od in-
dywidualnych zdolności i zaangażowania. Brak instytucji dyscyplinujących jest zda-
niem Deleuze’a równoznaczny z końcem społeczeństwa dyscyplinarnego i modelu
władzy na nim ufundowanego. Wraz z rozwojem wolnego rynku i upowszechnie-
niem mediów, przede wszystkim mediów cyfrowych, systemowa, instytucjonalna,
scentralizowana kontrola i władza ustępują miejsca kontroli zindywidualizowanej,
rozproszonej, nie opartej na represyjnej dyscyplinie i karze, lecz zbudowanej
w oparciu o labilne, relatywne i podlegające stałej ewolucji zasady. W tak rozumia-
nym społeczeństwie kontroli nie ma już Wielkiego Brata, wszyscy są zarazem
obserwującymi i obserwowanymi, hierarchiczną architekturę panopticonu zastę-
puje rozproszona, zmienna, rhisomatyczna sieć wzajemnych powiązań, w której
potencjalnie uczestniczyć mogą wszyscy, jednak w praktyce uczestnictwo to bywa
ograniczane i reglamentowane. Koniec modelu panoptycznego to bowiem nie
koniec władzy i kontroli w ogóle, lecz zmiana ich charakteru. Współcześnie miejsce
zewnętrznej siły określającej prawa i powinności obywatela oraz definiującej jego
pozycję społeczną zajmuje nieustanna wzajemna kontrola obywateli, zaś kara, choć
mniej sformalizowana, nie jest mniej uciążliwa. Miejsce izolacji i unieruchomienia
w przestrzeni zakładu penitencjarnego zajmuje ograniczenie mobilności przez
odmowę dostępu do uczestnictwa w powszechnej wymianie. W społeczeństwie
kontroli dobrowolne odsłonięcie się i poddanie kontroli nie napawa lękiem – prze-
ciwnie, jest stanem pożądanym.
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U progu XXI wieku społeczeństwo powstaje, rozwija się i żywi informacją. Brak
informacji bywa jednoznaczny z nieistnieniem, stąd wspomniane przed chwilą
dążenie do „bycia widzialnym”, powszechne w globalnym systemie informacyj-
nym. Fakt ten skłonił Marka Postera do poprowadzenia analogii między panoptico-
nem i bazą danych, którą określił mianem superpanopticonu8. Znalezienie się
w bazie danych jest jednoznaczne z przekazaniem części informacji o sobie do
powszechnej wiadomości, nie istnieje jednak żaden formalny przymus upowszech-
niania informacji o czyimkolwiek prywatnym życiu. Przeciwnie, posiadanie włas-
nej „celi” w superpanopticonie jest czymś pożądanym, gdyż pozwala na uzyskanie
możliwości dostępu do wszystkich innych cel. Podstawowa różnica względem
pierwowzoru dotyczy zatem dobrowolności poddania się nadzorowi, który jawi
się jako procedura ułatwiająca czy wręcz umożliwiająca funkcjonowanie w global-
nym świecie. Z analiz Postera wynika znacząca dla dalszych rozważań konkluzja:
negatywne konotacje pojęć „kontrola” i „nadzór” ulegają osłabieniu czy wręcz zni-
kają w społeczeństwie informacyjnym.

Proces „oswojenia” Wielkiego Brata osiąga apogeum w świecie zdominowanym
przez środki masowego przekazu, przede wszystkim telewizję. Powszechne obec-
nie wśród widzów telewizji na całym świecie pragnienie znalezienia się w „domu
Wielkiego Brata”, niepohamowana chęć uczestnictwa w różnorodnych progra-
mach typu reality show to widoczny gołym okiem symptom nasilenia się tego pro-
cesu. Uznając znaczenie tego zjawiska dla kształtu współczesnej kultury, Thomas
Mathiesen9 wskazuje, że dążenie do bycia oglądanym wyznacza kierunek prze-
miany społeczeństwa panoptycznego w społeczeństwo synoptyczne. Upowszech-
nienie telewizji powiązane jest z ujednoliceniem programu telewizyjnego, a to
pociąga za sobą homogenizację widowni. Globalna telewizja generuje globalną
widownię, której członkowie bez względu na lokalizację ulegają tym samym wzru-
szeniom i tym samym pragnieniom, zaś najważniejszym z nich jest znalezienie się
w nielicznym, ekskluzywnym gronie tych, których się ogląda. Dokonuje się tutaj
odwrócenie porządku panoptycznego – wybrane grono władających za sprawą spoj-
rzenia strażników zastąpione zostaje starannie wyselekcjonowaną kastą odsłania-
jących swe życie i oddających swe wizerunki globalnej widowni medialnych sław,
celebrytów.

Odwrócenie porządku nie oznacza zaniku struktury władzy, zmieniają się jed-
nak jej mechanizmy. Nadzór i przemoc zastąpione zostają procedurami kuszenia
i uwodzenia, zniewolenie zaś wynika z dobrowolnego uznania wzorca. Wzorca, co
istotne, oddalonego, niemal nieosiągalnego, lecz bezkrytycznie podziwianego i wy-
znaczającego cele i sposoby ich osiągania. Jak pisze Bauman, komentując tezy
Mathiesena: „Wielki Brat już cię nie śledzi. Teraz to ty masz śledzić rosnące zastępy
Wielkich Braci i Wielkich Sióstr, masz je śledzić uważnie i gorliwie, licząc na to, że
wypatrzysz tam dla siebie coś pożytecznego: przykład do naśladowania albo pod-
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8 M. Poster, Databases as discourse, or electronic interpellations, [w:] P. Heelas, S. Lash, P. Morris
(red.), Detraditionalization, Oxford 1996, s. 277–293.

9 T. Mathiesen, The viewer society: Michel Foucault’s ‘Panopticon’ revisited, „Theoretical Crimi-
nology” 1997, nr 1/2, s. 215–234.



powiedź na temat tego, jak powinieneś sobie radzić z własnymi problemami, z któ-
rymi, podobnie jak inni, musisz i możesz się uporać wyłącznie na własną rękę”10.

Z koncepcją Mathiesena współbrzmią refleksje Paula Virilia. O ile jednak Nor-
weg, pisząc o telewizji globalnego zasięgu, skupił się przede wszystkim na jej jed-
nokierunkowym oddziaływaniu, wskazując, iż przedmiotem obserwacji, pragnień
i zazdrości wszystkich są wybrani nieliczni, o tyle francuski teoretyk podkreśla
znaczenie przemian technologicznych związanych z upowszechnieniem interak-
tywnej telewizji internetowej i przekazu live. Łatwość dostępu i obsługi kompu-
tera, najpotężniejszej współcześnie „maszyny widzenia”, określanej przezeń mia-
nem perceptronu, najbardziej rozwiniętej spośród wszystkich maszyn widzenia
i zarazem maszyny nie tyle rejestrującej, ile wytwarzającej wizję (stąd określenie
cortex occipitalis)11, prowadzi do pojawiania się globalnej optyki transhoryzontalnej,
uwolnionej i wyzwalającej wszystkich użytkowników od ograniczeń czasu i prze-
strzeni, ale też przecinającej ostatnie związki wizji z rzeczywistością. W ten sposób
cybernetyczna symulacja spojrzenia zastępuje analogiczną reprezentację. Konse-
kwencją tego stanu rzeczy jest ostateczny zanik prywatności. Virilio pisze: „pojawił
się nowy rodzaj TELE-WIZJI, której zadaniem nie jest już informowanie lub
dostarczanie rozrywki masom telewidzów, lecz wystawianie na widok publiczny,
zawłaszczanie i opanowywanie prywatnej przestrzeni domowej”12. Fakt, iż wszyscy
mogą oglądać wszystkich, określa mianem uniwersalnego wojeryzmu, kolektyw-
nej samoobserwacji13, przy czym ostateczną konsekwencją totalnej demokratyzacji
narzędzi służących obserwacji nie jest, jego zdaniem, pluralizm, wielość sposobów
i punktów widzenia. Przeciwnie, jest ona tylko etapem na drodze do powstania
cybernetycznej wizji cyklopicznej, „globalizacji spojrzenia jednym tylko okiem”,
z jednego, uprzywilejowanego punktu widzenia14.

Choć Virilio dostrzega przeobrażenia technologii znajdujące wyraz w upo-
wszechnieniu dostępu do wizualnych środków produkcji, przedstawia wnioski
podobne do analiz Mathiesena. Globalizacja tele-wizji nie daje szansy na pluraliza-
cję, na rozwój indywidualnej twórczości, nieuchronnie prowadząc do ograniczenia
podmiotu w globalnym procesie zacierania różnic. O ile taki punkt widzenia
można by uznać za usprawiedliwiony w odniesieniu do tradycyjnych mediów
masowej komunikacji, o tyle w przypadku Internetu możliwe są także inne roz-
wiązania. Sam Virilio sugeruje jedno z nich, pisząc: „Wraz z pojawieniem się tego
rodzaju wojeryzmu, telenadzór nabiera zupełnie innego sensu. Nie chodzi już o to,
by zabezpieczyć się przed zbrodniczym wtargnięciem, lecz o to, by dzięki prześwie-
tleniu miejsca, w którym się żyje, dzielić swe lęki i obsesje ze wszystkimi, którzy są
obecni w sieci”15. Choć francuski teoretyk dostrzega, co znamienne dla jego pisar-
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stwa, jedynie możliwość „dzielenia się lękami i obsesjami”, Internet sprzężony
z kamerą wideo może stać się równie dobrze narzędziem podmiotowej ekspresji
o zdecydowanie szerszym rejestrze odcieni. Upowszechnienie tej formy komunika-
cji można wręcz traktować jako swoistą formę „powrotu” podmiotu.

Kultura webcamów – pomiędzy „totalnym ekshibicjonizmem”
a „ekshibicjonizmem dającym siłę”

Powszechny monitoring uznawany jest za jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech współczesnego świata. Rosnąca w zawrotnym tempie liczba kamer prze-
mysłowych sprawia, iż kurczą się przestrzenie wolne od obserwacji. Elektroniczne
i cyfrowe technologie śledzenia i lokalizacji (GPS – Global Positioning Service; RFID –
Radio Frequency Identification) pozwalają na kontrolowanie najodleglejszych nawet
zakątków globu. Jednocześnie ich rozdzielczość umożliwia ustalenie i śledzenie
pozycji coraz mniejszych obiektów, nie wspominając o kontroli jednostek. Pozawi-
zualne systemy monitoringu – kontrola przepływu danych informatycznych w
sieci, technologie biometryczne – ułatwiają i czynią bardziej efektywną kontrolę
niemal wszystkiego. Nie może zatem dziwić fakt, że zarówno społeczny ich odbiór,
jak i próby analiz ich oddziaływania na jednostki, społeczeństwo i kulturę charak-
teryzują się fundamentalną niejednoznacznością. Nie sposób zaprzeczyć, że w do-
bie zagrożenia terroryzmem, przestępczością i w obliczu rosnącej brutalizacji sto-
sunków międzyludzkich technologie surveillance spełniają pozytywną funkcję jako
narzędzia zapobiegania, obrony i w ostatecznym rozrachunku karania zachowań
przestępczych. Równie trudno odeprzeć argumenty przeciwników inwazji monito-
ringu widzących w nim zagrożenie dla wolności indywidualnej, wieszczących osta-
teczny koniec prywatności i spełnienie antyutopii Orwella.

Choć w obszarze surveillance studies przeważają analizy skupiające się głównie
na negatywnych skutkach upowszechnienia technologii monitorujących, warto
zauważyć, iż coraz częściej pojawiają się opinie wskazujące inne możliwości inter-
pretacyjne. Przykładem może być propozycja Davida Lyona, jednego z „ojców
założycieli” tej nowej transdyscyplinarnej dziedziny badań, który zauważa, iż pozy-
tywnym skutkiem wzrastającej świadomości społecznej zagrożeń wynikających
z powszechności monitoringu jest aktywizacja obywateli, rozwój inicjatyw od-
dolnych, powstawanie świadomych własnych celów organizacji obywatelskich
dążących przede wszystkim do obrony wolności jednostki, a szczególnie prawa do
prywatności16.

Inną oryginalną perspektywę oferują Albrechtslund i Dubbeld, którzy w tekście
The Plays and Arts of Surveillance: Studing Surveillance as Entertainment17 wskazują, iż
możliwe i coraz powszechniejsze jest wykorzystanie tych technologii także w ce-
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lach rozrywkowych. Analizując medialne reprezentacje problematyki surveillance
w obszarze kultury popularnej, skupiają się oni zwłaszcza na ich znaczeniu dla roz-
woju interaktywnych gier wideo, w których obserwacja, nadzór, kontrola są nie
tylko podstawową formą zaangażowania graczy w wirtualny świat, lecz wręcz
warunkiem sine qua non wkroczenia weń. W tym przypadku nie chodzi już o pozwo-
lenie na obserwację, lecz czerpanie przyjemności z jednoczesnego obserwowania
i bycia obserwowanym. Owa zwrotność jest fundamentem dobrej zabawy. Autorzy
podsumowują swe rozważania dobitnym stwierdzeniem: „surveillance może być
źródłem radości, przyjemności i zabawy, co znajduje potwierdzenie w przemyśle
rozrywkowym”.

W tym samym artykule znajdujemy analizy prac artystycznych, w krytyczny
sposób podejmujących tematykę kontroli, nadzoru i roli technologii monitoru-
jących w kształtowaniu dzisiejszego społeczeństwa i kultury. Artyści co najmniej
od czasów Orwella wielokrotnie podejmowali ten temat, współcześnie zaś jest on
bardzo popularny. Najbardziej znane i najczęściej przywoływane realizacje (także
w tekście Albrechtslunda, Dubbelda) grup Institute for Applied Autonomy, Surveillance
Camera Players, Blast Theory oraz prace Davida Rokeby’ego, Rafaela Lozano-Hem-
mera, Thomasa Konnera, Michelle Terran czy Seiko Mikami pokazują różnorod-
ność ujęć, ale przede wszystkim prowadzą do wniosku, iż podstawową strategią
artystów wobec technologii monitoringu jest jej subwersja. Postawa ta ma szcze-
gólne znaczenie w kontekście sztuki interaktywnych mediów elektronicznych i cy-
frowych, biorąc pod uwagę fakt, że, jak zauważa Rokeby, wzajemna obserwacja
człowieka i systemu to podstawowy warunek zaistnienia interakcji18.

Z przywołanych powyżej przykładów wynika niejednoznaczność ocen i sto-
sunku wobec problematyki monitoringu, kontroli i nadzoru. Ostatnia propozycja,
którą chciałbym przedstawić, wskazuje na zgoła niezwykłą w kontekście tradycji
Orwellowskiej interpretację udziału technologii surveillance w codziennym życiu
członków społeczeństwa informacyjnego. Rozwój technologii monitorujących
można bowiem, jak czyni to fińska autorka Hille Koskela, odczytywać jako element
głębszego procesu demokratyzacji mediów audiowizualnych. Biorąc pod uwagę ich
znaczenie dla współczesności, stawia ona tezę, iż żyjemy w „kam-erze” (cam-era)19,
którą charakteryzuje przede wszystkim niespotykana wcześniej łatwość dostępu
do narzędzi produkujących obrazy, ale też prostota ich obsługi, nie wymagają one
bowiem od użytkownika niemal żadnych specjalistycznych umiejętności. Cam-era
to nie tylko wiek nieskończonej produkcji obrazów, nie zakorzenionych w, czy
wręcz, jak symulakry, pozbawionych jakiegokolwiek odniesienia do rzeczywisto-
ści, ale także doba upodmiotowienia mediów, moment, w którym kamery na-
prawdę trafiły pod strzechy. Fakt ten niesie ze sobą znaczące konsekwencje dla
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interpretacji „maszyn widzenia”, co obrazowo opisuje Koskela: „W dobie kolek-
tywnej wyobraźni, telewizualności, ekspansji cyberprzestrzeni systemy monito-
ringu przestają funkcjonować pod postacią telewizji w systemie zamkniętym
(CCTV), a stają się telewizją obiegu otwartego (OCTV – open circuit television)”20.
Owo „otwarcie” przynosi znaczącą zmianę pozycji podmiotu. Paradoksalnie tech-
nologie, które zdaniem licznych komentatorów współczesności miały prowadzić,
jeśli nie do zaniku, to do osłabienia podmiotowości, stają się pomocne w procesie
re-kreacji podmiotu. Przede wszystkim poprzez fakt, że za sprawą prywatnych
transmisji telewizyjnych w Internecie jednostki mogą powrócić na scenę global-
nego spektaklu, opuszczając anonimowy tłum konsumentów medialnej papki.

Internetowy live streaming przynosi radykalne odwrócenie logiki panoptycznej.
Jest najbardziej zaawansowaną i zarazem najbardziej skuteczną formą jego subwer-
sji. Co istotne, nieważna jest forma, jaką przyjmuje „program” prywatnej telewizji
– sam fakt dobrowolnego odsłonięcia siebie we własnej prywatnej przestrzeni jest
zaprzeczeniem sensu kontrolującej obserwacji. Gdy w ostentacyjny sposób manife-
stowany jest każdy, najbardziej intymny, najbardziej atrakcyjny i równocześnie
banalny szczegół indywidualnej egzystencji, wówczas kontrolujący wymiar spoj-
rzenia staje się nieznaczący. Gdy nie ma nic do ukrycia, nie ma czego kontrolować.
Przywoływany tu wcześniej za Paulem Virilio uniwersalny wojeryzm zyskuje tym
samym kontrapunkt w postaci uniwersalnego ekshibicjonizmu, który, choć za-
chowuje oczywiście tradycyjnie mu przypisywany posmak perwersji, staje się
współcześnie formą krytycznej reakcji czy wręcz bezpośredniego odrzucenia jed-
nowymiarowości społeczeństwa medialnego spektaklu. Podczas gdy „oswojony
Wielki Brat” (pozornie) interaktywnej telewizji usprawiedliwiał i zarazem propa-
gował powszechne podglądactwo i czynił z nadzoru przyjemną rozrywkę, kamera
wideo połączona z Internetem pozwala na kreację prywatnych spektakli, których
scenariusze – przynajmniej teoretycznie – nie muszą być pisane pod dyktando i w
oparciu o wzór dostarczany przez świat celebrytów. Prywatyzacja produkcji po-
łączona z prywatyzacją dystrybucji medialnych reprezentacji stanowi odwrócenie
logiki wpisanej w narzędzia do tego celu wykorzystane. To, co pierwotnie miało
służyć zachowaniu porządku, staje się narzędziem pozwalającym na tegoż po-
rządku sabotowanie. Przywołana we wstępie figura „mobilnego twórcy” zyskuje
nowy wymiar z chwilą, gdy przedmiotem twórczych decyzji jest prywatne życie jed-
nostki upublicznione w formie telewizyjnej transmisji. W tym momencie totalny
ekshibicjonizm przyjmuje formę działania, którą Koskela określa mianem „ekshi-
bicjonizmu dającego siłę” (empowering exhibitionism)21. Charakter tej siły w synte-
tyczny sposób ukazuje cytat, który może posłużyć jako konkluzja powyższych roz-
ważań: „Wykorzystanie kamer internetowych w celu rozszerzenia obszaru
widzialności, a nie ukrycia się przed monitoringiem, można interpretować jako
formę konfrontacji, a nadzór przekształcony w spektakl jako formę oporu”22.
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Media i nowa muzeologia.
Perspektywy kulturoznawcze na przykładzie
praktyk kuratorskich Museum of London

Muzea jako środki przekazu

Muzeum to według definicji Głównego Urzędu Statystycznego „jednostka orga-
nizacyjna, nie nastawiona na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki
nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz
światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie
kontaktu ze zbiorami”1. Jak zauważył Ryszard Kluszczyński2, w dobie współczes-
nych przemian społeczno-kulturowych, „terytorium, które muzeum musi dziś
reprezentować, jest bardzo rozległe i wewnętrznie złożone. Muzeum przestaje być
magazynem wytworów artystycznych (muzealiów) przechowywanych z myślą
o przyszłości. Staje się ono raczej przestrzenią różnorakich procesów, przestrzenią
warsztatów i eksperymentów”3. Innowacyjne praktyki kuratorskie z użyciem no-
wych mediów są istotnym elementem nowej wizji muzealnictwa. Kurator w różno-
raki sposób musi ustosunkować się zarówno do aktualnych dysput w humanistyce,
jak i do wymagań opinii publicznej oraz percepcyjnych nawyków zwiedzających.
W muzealniczej misji pedagogicznej nowe technologie medialne generują szereg
możliwości komunikacyjnych.

W niniejszym tekście na przykładzie praktyk wystawienniczych Museum of Lon-
don postaram się wykazać, że stanowią one interesujący głos w kulturoznawczym
dyskursie na tematy postkolonializmu, alternatywnych historii oraz pluralizacji
punktów odniesienia. Interakcja czy nawet mariaż muzeum i nowych mediów sta-
nowią dziś edukacyjną konieczność. Nie ulega wątpliwości, że muzeum jako insty-
tucja edukacyjna o charakterze demokratycznym musi odpowiadać na potrzeby
użytkownika kultury audiowizualnej. Technologie cyfrowe są kluczowymi środ-

1 http://www.stat.gov.pl.
2 R. Kluszczyński, Nowe media w przestrzeniach muzeum, [w:] M. Popczyk (red.), Muzeum

Sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice 2006, s. 59–67.
3 Ibidem, s. 65.



kami komunikacji publicznej oraz jednym z elementarnych kanałów, poprzez które
współcześnie doświadczamy świata i obrazujemy go. Interaktywna natura mediów
audiowizualnych (m.in. technologii przechowywania informacji oraz systemów
telekomunikacyjnych) reformuje metody muzealniczej komunikacji, a co za tym
idzie, jak można rzec za McLuhanem, generowany przekaz. Media stanowią środki
pełniejszej artykulacji wiedzy w sposób przystępny dla odbiorcy-użytkownika kul-
tury audiowizualnej, a poprzez swą „interaktywność” tworzą możliwości modyfi-
kowania mediacji.

Wystawy – kurioza i symulacje

Początki krytycznej refleksji na gruncie teorii brytyjskiego muzealnictwa osa-
dzone są w badaniach społeczno-kulturowej genezy instytucji muzeum. Masowe
wystawy dziewiętnastowiecznego imperium brytyjskiego, zapoczątkowane przez
Wielką Wystawę w Kryształowym Pałacu z 1851 roku, nie tylko zrodziły tradycje
Expo, lecz również kształtowały współczesne konwencje wystawiennicze oraz
praktyki zwiedzania4. Przedmioty zaprezentowane w trakcie wystawy stanowią
trzon dzisiejszych kolekcji Muzeów Historii Naturalnej oraz Wiktorii i Alberta.
Wielka Wystawa Dzieł Przemysłu Wszystkich Narodów była wydarzeniem o niespotyka-
nej dotąd skali, z frekwencją ponad sześciu milionów zwiedzających. Była to
impreza, podczas której kolekcjonerskie skarby koneserów opuściły prywatne
gabinety i zostały zaprezentowane szerokiej publiczności. Historycy wystawien-
nictwa kładą nacisk na fakt, iż obiekty wystawiane na pokaz w trakcie podobnych
ekspozycji pochodziły przede wszystkim z królewskich skarbców, gabinetów kurio-
zów oraz prywatnych zbiorów. W tym układzie demokratyczny akt upowszechnie-
nia historii „cywilizacji” poprzez artefakty (kulturę materialną, przedmioty sztuki
itd.) był zarazem rytuałem autoprezentacji na poziomie personalnym (relacja
kolekcjoner–koneser) oraz w obrębie oświeceniowego paradygmatu masowej edu-
kacji.

Zdaniem Anthony’ego Bennetta początki praktyk wystawienniczych ukształto-
wały obowiązujący korpus muzealnictwa, w którym „retoryka zabytku” towarzy-
szy ścisłej organizacji doświadczeń wizualnych. Dziewiętnastowieczne wystawy
międzynarodowe propagowały idee społecznej ewolucji w procesie uprzemysło-
wienia, kształtując jednocześnie wzorzec „uporządkowanej” publiczności oraz za-
sady dobrego smaku.

Meandry nowej muzeologii

Koncepcja „nowej muzeologii” zbudowana została głównie na bazie wspomnia-
nych badań dyskursu instytucji. Na przykład analiza genealogiczna, przedstawiona
w pracach Michaela Foucaulta, jest metodologią alternatywnego uprawiania histo-

388 Magdalena Buchczyk

4 Por. P. Greenhalgh, Education, Entertainment and Politics: Lessons from the Great International
Exhibitions, [w:] P. Vergo (red.), The New Museology, London 1991.



rii i humanistyki, eksponującą społeczne wymiary poznania w ścisłych związkach
pomiędzy układami wiedzy, siły i władzy. Według Foucaulta dziedziny wiedzy oraz
instytucje mają u swych korzeni głęboko dyscyplinarny charakter. „Władza” – pisze
Foucault – „produkuje wiedzę [...]; nie ma relacji władzy bez skorelowanego z nimi
pola wiedzy ani wiedzy, która nie zakłada ani nie tworzy władzy”5. Stosunki władzy
organizowane są następnie w określone porządki, pola wypowiedzeniowe oraz
dyskursy, które cyrkulują w społeczeństwie, budując schematy pojęciowe.

W strukturze tradycyjnego muzeum można odnaleźć wiele z Foucaultiańskiej
metafory panoptycyzmu. Panoptikon to nie tylko struktura architektoniczna, lecz
także określony układ sił, reżim widzialności, w którym przekaz biegnie jednokie-
runkowo z centralnego punktu do odbiorców. W przypadku instytucji muzeum
mamy do czynienia głównie z dyscyplinującym charakterem wiedzy ekspertów.
Uderza tu element pasywności: odwiedzający-widz zostaje skonfrontowany z eks-
pertyzą kuratora, który wykłada istotne elementy historii unaocznione poprzez
wizualne porządki eksponatów. Odwiedzający zredukowany jest do funkcji „ucz-
nia”, pozbawiony możliwości interakcji z otoczeniem, a muzealne „nie dotykać”
staje się „metaforą profanacji obiektu”6. Wedle Foucaulta muzealnictwo jest zatem
praktyką ideologiczną, której celem jest upowszechnianie określonego dyskursu.
Jako system prezentacji oraz dystrybucji wiedzy-władzy7, muzeum funkcjonuje na
zasadzie „epistemologicznej technologii”8.

Kurator w tym modelu staje się sztukmistrzem iluzji linearnych dziejów. Ni-
czym mistyczny przewodnik po meandrach historii prowadzi uwagę adepta, wska-
zując na elementy o edukacyjnej „wartości” oraz tworząc porządki9 symbolizowane
przez precyzyjne układy, zaklęte w muzealnych gablotach. Podobne metafory hie-
rarchicznych stosunków wizualności w wystawiennictwie pojawiają się w refleksji
Barbary Kirschenblatt-Gimblett. W pracy poświęconej muzeom etnograficznym
porównuje ona wystawy z „widokiem z chodnika”. Zdaniem Kirschenblatt-Gim-
blett, z muzealnego chodnika widzimy równocześnie w dwojaki sposób: panora-
micznie i panoptycznie. W muzeum jako etnograficznym fotoplastykonie, pisze
badaczka, „widok jest ogólny, szeroki, władczy [...], jako perspektywa niesie scena-
riusze do przyszłej akcji. Z kolei, jednoczesna perspektywa panoptyczna oferuje
punkt widzenia bez bycia zauważonym, penetracji wnętrza i intymności”10. Dla
Kirschenblatt-Gimblett muzealne środki reprezentacji to akt podglądactwa, „spo-
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łecznej pornografii”, w którym to, co prywatne, zostaje wyłączone z żywego kon-
tekstu, reifikowane oraz zaprezentowane publicznie.

Kolejny istotny nurt krytyki reifikacji oraz paradygmatu brytyjskiego muzeal-
nictwa zaznaczył swą obecność w ramach studiów postkolonialnych. Polityka
imperializmu – argumentują związani z nimi badacze11 – w znaczącym stopniu for-
mowała popularne paradygmaty myślowe, takie jak koncepcje Orientu, rasy czy
kultury prymitywnej. Adwokaci postkolonialnej muzeologii12 zakwestionowali eu-
rocentryczną genezę instytucji muzeum. Maski „prymitywnych ludów” wyrwane
z historycznego oraz kulturowego kontekstu, zdaniem krytyków, stanowią żywy
dowód kolonialnej podświadomości. Badacze kolekcjonerstwa wskazują na etycz-
ne oraz epistemologiczne kontrowersje towarzyszące budowaniu i prezentowaniu
zbiorów. W rezultacie powstają następujące pytania. Po pierwsze, na jakim pozio-
mie przedmiot jest „metonimią” kultury i historii? W jaki sposób można mówić
o reprezentatywnym charakterze danego obiektu? Po drugie, czy w świetle krytycz-
nej historiografii, krytyki z ramienia mniejszości narodowych, kulturowych, seksu-
alnych można w jakikolwiek sposób zachować iluzje uniwersalnej narracji, nieza-
pośredniczonej wizji historii? W końcu, w dobie postępującej hybrydyzacji,
kulturalnych i politycznych tarć, w jaki sposób budować należy kolekcje oraz
wystawy kultur „bez miejsca” społeczności nomadycznych, diaspor?

W świetle powyższych rozważań staje się jasne, że obecnie następuje znacząca
modyfikacja roli muzeum w procesie społecznej komunikacji per se. Semiotycy
twierdzą, że muzea jako instytucjonalny fenomen oparty na określonych konwen-
cjach i praktykach komunikacyjnych produkują swoisty rodzaj informacji. Anali-
tycy muzealniczej komunikacji wskazują na jej odrębny charakter w stosunku do
informacji naukowej oraz kulturowej. W definicji Ivo Maroevica „świadomość
muzealna to sposób, w który muzeum komunikuje informacje zawarte w jego
zebranych zbiorach oraz stymuluje produkcję nowych informacji w muzeologicz-
nym kontekście”13. Informacja muzealna stanowi autonomiczny komunikat, ukon-
stytuowany indywidualnie w każdym zwiedzającym zgodnie z jego/jej zaintereso-
waniami, wiedzą oraz wyobraźnią.

Wystawa ma w tym rozumieniu charakter określonej ceremonii kultury: jako
wydarzenie, przekształcające rzeczywistość historyczną w zindywidualizowane formy
„muzealnej symulacji”, oraz miejsce, w którym buduje się oraz utrwala określoną
wizję przeszłości. Trywialna zdaje się konstatacja, że odwiedzanie muzeum to ściśle
określona praktyka kulturowa, która powoduje znamienne konsekwencje. Wizyta
w muzeum staje się w tym kontekście rytuałem kultury popularnej, w ramach której
odbiorca, jak sugeruje Colin Sorenson14, przeplata niedzielne wizyty w muzeum z roz-
rywką w rodzinnych lunaparkach. Muzea – maszyny czasu – wkraczają tym samym
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w sferę aktywności w obrębie świata konsumpcji. Muzeum funkcjonuje komunikacyj-
nie jako „urządzenie obramowujące”, które spełnia estetyczne oraz przede wszystkim
retoryczne funkcje, legitymizując określone wersje przeszłości.

Postrzeganie wystawiennictwa jako praktyki kulturowej pozwoliło na wprowa-
dzenie metod ewaluacji oraz falsyfikacji w nietykalną przedtem przestrzeń muzeum.
W latach 60. XX wieku brytyjskie muzea zainicjowały badania statystyki odbioru.
Obecnie stale monitorowane są aspekty takie, jak profil odwiedzających, frekwencja
czy analiza ruchu turystycznego w muzeach. Eilean Hooper-Greenhill wskazuje na
nowe zastosowania metod monitoringu praktyk kuratorskich, podobne do tych
w badaniach mass mediów oraz marketingu. Swoiście pojmowana efektywność mu-
zealnej komunikacji staje się nowym priorytetem, strategie wystawiennicze kreo-
wane są z uwzględnieniem wieku, płci, społecznej pozycji zwiedzających. Wobec
tych nowych praktyk muzea definiujące się jako mechanizmy nabywania wiedzy
o świecie muszą zwrócić się w stronę technologii stosowanych w innych sferach
współczesnych doświadczeń percepcyjnych, takich jak przekaźniki cyberkultury.

Kulturowa historia cukru – przykłady nowej mediacji
w Muzeum w Dokach

Po wstępnym wprowadzeniu w zakres teoretycznych debat dotyczących muze-
alnictwa przejdę teraz do rozważenia praktycznych zastosowań nowych mediów.
Posłużę się reprezentatywnym w mojej opinii przykładem aktualnej praktyki kura-
torskiej – nowo otwartą ekspozycją w obrębie londyńskiego Museum In Docklands
zatytułowaną Londyn, cukier i niewolnictwo.

Muzeum w Dokach, jedna z filii Muzeum Londynu, znajduje się na terenie
Canary Wharf, „ikonicznej” finansowej dzielnicy miasta. Przed rewitalizacją w for-
mie nowoczesnego centrum biznesowego teren Canary Wharf15 stanowił znaczący
port handlu transatlantyckiego. Kompleks magazynów powstały w 1802 roku był
przez dziesięciolecia – jak podają źródła muzeum – największym tego typu cen-
trum na świecie. Muzeum w Dokach powstało w kontekście upamiętnienia ekono-
micznej historii miasta w gmachu jednego z magazynów portowych16. Dla kurato-
rów muzeum Doki Indii Zachodnich są fizyczną manifestacją londyńskiego
„narożnika”, tzw. trójkąta handlowego.

Zdaniem antropologa Sidneya Minta społeczna historia cukru pozwala śledzić
międzykontynentalne zależności w historii Wielkiej Brytanii. Cukier, towar po-
czątkowo luksusowy, w konsekwencji historycznych przemian stał się nieod-
łącznym elementem angielskiej kultury. Przez pryzmat społecznej historii produk-
cji cukru Mintz buduje model społeczno-kulturowych konsekwencji handlu
transatlantyckiego. Trójkąt handlowy to historyczny schemat polityczno-ekono-
micznych zależności pomiędzy Afryką, Ameryką i Europą, opartych na niewolnic-
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twie i gospodarce plantacyjnej. Badania Mintza, Immanuela Wallersteina oraz
Erica Wolfa17 stanowią próby rekonstrukcji wektorów tych międzykontynentalnych
powiązań. W świetle powyższych rozważań historiograficznych, przy okazji dwuset-
nej rocznicy obalenia niewolnictwa, skonstruowano wspomnianą nową ekspozycję
w Muzeum w Dokach: Londyn, cukier i niewolnictwo zbudowaną na tezach Mintzow-
skiego modelu historii Europy, z zamiarem ukazania historycznego znaczenia cukru
w procesie rozwoju gospodarczego miasta oraz ludzkich kosztów tego procederu.

Użyto szerokiego wachlarza eksponatów: od kultury materialnej przez doku-
menty, relacje mówione, aż po elementy wizualne oraz dźwiękowe. Cukierniczki
abolicjonistów, gliniane fajki w kształcie afrykańskich głów, przeplatane są ma-
pami, informacjami o chronologii oraz okazami zachodnioafrykańskiego rzemio-
sła. W zamierzeniu kuratorów niewolnictwo przedstawione jest tu jako zbrodnia
przeciw ludzkości, którą należy postrzegać nie tylko w perspektywie historycznej,
lecz także społecznej oraz etycznej. Wystawie towarzyszyły projekty koordyno-
wane z przedstawicielami mniejszości karaibskich oraz stworzenie internetowej
bazy danych dotyczącej handlu transatlantyckiego. Jak informuje kurator, Tom
Wareham, wystawę zaprojektowano z podziałem na trzy strefy:
– historia gospodarcza,
– kampania na rzecz abolicji,
– współczesny Londyn w świetle dziedzictwa niewolnictwa.

Wideo

Pierwszym obiektem wystawy jest panel filmowy zatytułowany Oto twoja histo-
ria18. Film powstał w niezależnym studiu produkcyjnym, The Quiet Voice, zajmu-
jącym się zaangażowaną sztuką wizualną tworzoną na potrzeby społeczności ka-
raibskiej19. Klip przedstawia szereg splecionych ze sobą impresji, wizualny poemat
obejmujący obrazy Londynu, Karaibów, ich mieszkańców oraz prezentowanych
w trakcie wystawy eksponatów. Tytuł klipu sugeruje odbiorcę wirtualnego wy-
stawy – współczesnego mieszkańca miasta. Wyraźnie zarysowana narracja prezen-
tuje zamierzenia oraz zakres tematyczny wystawy. Użycie formy inwokacji oraz
narracji pierwszoosobowej wprowadza optykę subiektywnych, osobistych kompo-
nentów wydarzeń historycznych.

Zastosowanie wideoklipu (w tym wypadku należałoby użyć raczej określenia
trailer) jako pierwszego obiektu ekspozycji niesie dla widza znamienne konsekwen-
cje. „Skoro obrazy i narracje konstytuują rosnącą część ludzkiego kapitału histo-
rycznego, dlaczego muzea nie miałyby zmienić mediów w artefakty”20? W przy-
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padku wideo mamy do czynienia z obiektem, który nie pretenduje do roli
historycznego eksponatu ani autonomicznego artefaktu. Jakie w takim razie ma
ono znaczenie jako obiekt wprowadzający w problematykę wystawy?

Dzięki zastosowaniu formy wideo kuratorzy uniknęli dylematu wyboru repre-
zentacyjnego obiektu, stanowiącego jej „znak”. Poprzez audiowizualną artykulację
(symulację?) doświadczenia ofiar film demaskuje instytucjonalną ramę narzuconą
na muzealne sposoby przedstawiania jako narzędzia reifikacji oraz dehumanizacji
historii. „Niczym ruiny, etnograficzny fragment zbudowany jest na poetyce ode-
rwania. Odłączenie odnosi się nie tylko do fizycznego aktu fragmentacji, lecz także
do obojętnego nastawienia, które umożliwia te fragmentacje oraz ich wartościu-
jący charakter”21. Jeżeli tradycyjne muzealnictwo preferowało „okazy” uprzedmio-
towionej historii, użycie medium filmowego sugeruje ideę rekonstrukcji dziejów
jako losu jednostek. Ta perspektywa w znaczący sposób różni się od krytykowa-
nego przez nową muzeologię „widoku z chodnika”’. Odwiedzający-widz nie wy-
maga instrukcji eksperta, jak w przypadku obcowania z obiektem historycznym.

Media i nowa muzeologia. Perspektywy kulturoznawcze... 393

Fot. V. Fuster

21 B. Kirshenblatt-Gimblett, Objects..., op. cit., s. 388.



Zdaniem Jana Assmana pamięć kulturowa to „wszelka wiedza, która w specy-
ficznych ramach interakcji zachodzących w danej społeczności kieruje jej dzia-
łaniem i przeżyciami oraz w której ćwiczą się i w którą są wprowadzani jej członko-
wie z pokolenia na pokolenie […]. Zobiektywizowana kultura posiada strukturę
pamięci […], grupa opiera świadomość swojej jedności i swoistości oraz czerpie
z niej normatywne i kreujące realia w celu reprodukcji swojej tożsamości”22. Prze-
szłość w rozumieniu Korzeniowskiego jest zapośredniczona nie tylko przez sze-
roko pojęte instrumenty komunikacji (takie jak język, pismo, obrazy), lecz także
w rosnący sposób medializowana, czyli zależna od mass mediów23. Nie tylko tech-
nologie medialne, instrumenty komunikacji modelują „kształt pamięci przeszłoś-
ci”24, ale również, jak zauważa Korzeniowski, uprzywilejowanie konkretnych
nośników jest kulturowo uwarunkowane i historycznie zmienne. Percepcyjne i em-
piryczne komponenty stanowią kluczowy punkt wyjścia do rozważań nad kulturą
oraz kanałami jej przedstawiania, komunikacji i ekspresji. Film jako medium oraz
„maszyna pamięci kulturowej”25 jest istotnym przekaźnikiem tzw. pamięci soma-
tycznej – kulturowo uwarunkowanych strategii przedstawiania ciała. Według An-
drzeja Gwoździa filmowy wizerunek ciała reprezentuje oraz utrwala komponenty
pamięci kulturowej, istotne w procesie budowania tożsamości, zarówno jednost-
kowej, jak i grupowej.

Wybór filmu jako artefaktu wprowadzającego w problematykę wystawy wydaje
się w świetle powyższych rozważań słusznym posunięciem. Jako medium kultury
popularnej, filmowe „doświadczenie mnemiczne należy do podstawowych zasad
obcowania z tekstami kultury audiowizualnej”26. Film w rezultacie wydaje się do-
statecznie czytelnym oraz pojemnym zbiornikiem skomplikowanych relacji tożsa-
mości, prezentowanych w trakcie ekspozycji.

Ta empatyczna perspektywa społeczna, zbudowana na kategoriach tzw. języka
filmu, otwiera nowe płaszczyzny komunikacji w procesie zrozumienia niejasnych,
„obcych” elementów historii miasta. Poprzez figurę „twojej historii” realizuje się
kuratorskie zamierzenie translacji doświadczeń społeczności karaibskiej na uni-
wersalny plan historii przemocy. Poprzez montaż perspektywy współczesnej oraz
historycznej, „wideo-haiku” kreuje unikatowy plan czasoprzestrzenny, dostatecz-
nie pojemny, by w jego ramach naszkicować ideę ścisłych powiązań historii gospo-
darczej ze współczesną sytuacją społeczną. Widz zostaje włączony w „ożywioną
historię”, stając się współuczestnikiem rzeczywistości zapoczątkowanej powo-
łaniem instytucji niewolnictwa. Handel transatlantycki prezentowany jest w ten
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sposób przez swoje „media” – cukier i niewolników – wraz ze swymi konsekwen-
cjami wmontowanymi przez historię gospodarczą w otoczenie współczesnego
mieszkańca miasta.

Projekcja multimedialna

Podobne komunikaty niesie projekcja audiowizualna Son-et-Lumière. Jednym
z centralnych komponentów ekspozycji jest stół w latach 1823–1833 należący do
Tomasa Fowella Buxtona, członka brytyjskiego parlamentu, odpowiedzialnego za
wprowadzenie aktu o zniesieniu niewolnictwa. Na stole Buxtona prawdopodobnie
powstał szkic zapisu prawnego dotyczącego zniesienia niewolnictwa. Co dwadzie-
ścia minut wokół obiektu koncentruje się projekcja audiowizualna. Rozpoczyna się
ona kakofonią pojedynczych słów, pochodzących z różnych języków afrykańskich,
po których światło galerii zostaje przyciemnione. Padają następujące słowa: „nie
będziesz mówił własnym językiem, nie zobaczysz swojej rodziny, nie możesz two-
rzyć muzyki, zabrania ci się praktykować religię, nie wolno ci widzieć swoich
dzieci” itp. W końcowej fazie prezentacji słychać głosy znanych postaci z tradycji
afroamerykańskich ruchów wyzwoleńczych, takich jak Martin Luter King czy Bob
Marley. Towarzyszą im portrety ludzi w różnym wieku, różnej rasy i płci. W finalnej
minucie na poziomie wizualnym uwaga kierowana jest na stół Buxtona – obiekt,
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który pełnił znaczącą rolę w procedurze zniesienia niewolnictwa. Projekcja kończy
się ponownym zapaleniem światła w galerii.

Kurator wystawy, Tom Wareham, opisuje tę prezentację jako swoistą symulację
ubezwłasnowolnienia: „Zdecydowaliśmy, że zamkniemy galerię co dwadzieścia
minut, aby przedstawić prostą, ale silnie oddziałującą serię obrazów, aby zwrócić
uwagę na fakt, że utrata wolności, tożsamości, dzieci boli nas wszystkich tak samo
bez względu na rasę, religię itp.”

Cel prezentacji można zinterpretować jako symulację rytuału przejścia, w któ-
rym widz uczestniczy w rekonstrukcji ceremonii utraty wolności. W ten sposób,
używając polisensorycznej metafory w formie multimedialnej prezentacji, przed-
stawiono akt przemocy transformujący człowieka w niewolnika. Technologia
prezentacji multimedialnej aktywuje przestrzeń muzeum, otwierając ją na emo-
cjonalne reakcje widzów. W tym modelu istotą wiedzy nie jest nabywanie kompe-
tencji, lecz budowanie empatycznej wspólnoty w procesie tworzenia świadomości
historycznej. Zastosowanie mediów cyfrowych oraz „wygaszenie” linearnej ekspo-
zycji umożliwiło stworzenie widowiska o wielopłaszczyznowym, syntetycznym
charakterze.

Stanowiska interaktywne

Obecność nowych mediów w wystawach najlepiej zaznacza się w instalacjach
indywidualnych paneli komputerowych, umożliwiających nawigację po zasobach
muzeum. Kuratorzy Muzeum w Dokach stworzyli dwa interaktywne stanowiska:
dotyczące poszczególnych regionów Karaibów oraz historii mówionej spadkobier-
ców niewolników we współczesnym Londynie.

Hipertekstowy panel interaktywny jako technologia prezentacyjna w pedago-
gice – zauważa Michael Joyce – motywuje procesy myślowe różne od tradycyjnych
struktur muzealnej narracji. Zastosowanie hipertekstu daje fizyczną władzę doty-
ku, penetracji wybranych przez widza elementów ekspozycji, oraz poprzez swą
strukturę organizacyjną pozwala zwiedzającym wyjść poza dotychczasowe hierar-
chiczne i linearne praktyki odbioru komunikatu muzealnego. Nawigacja, w przeci-
wieństwie do lektury, umożliwia nowatorskie sposoby poruszania się w obrębie
podanej wiedzy, budując fizyczną reprezentację asocjacyjnych procesów myślo-
wych27. W efekcie następuje aktywizacja zwiedzającego, który współuczestniczy
w tworzeniu wiedzy w relacji z kuratorem28, twórcą paneli. Hipertekst wprowadza
strategię „narracji wielościeżkowej”29 oraz działa jako środek oddziaływania poli-
sensorycznego. Profanacją muzealnego artefaktu, jak w swoim czasie sugerowali
historycy praktyk muzealniczych, jest niewłaściwe zwiedzanie. Dziś z kolei, jak
pisze Antoni Porczak, „artefakt sztuki interaktywnej, zwłaszcza tej cyfrowej, nie
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potrzebuje lodówki kultury, ponieważ nie istnieje w gotowej formie, a jedynie
potencjalnie jako techniczna możliwość stwarzania go przez użytkownika”30. Po-
przez użycie hipertekstu zwiedzający może nawigować w sferach oferowanej wie-
dzy oraz kierować uwagę na wybrane przez siebie elementy ekspozycji. Kontakt
z muzealiami staje się w rezultacie w większym stopniu zindywidualizowany,
nabierając w ten sposób większego potencjału edukacyjnego niż praktyki „grupo-
wego zwiedzania”. Panele komputerowe stanowią istotne doświadczenie percep-
cyjne, dzięki któremu zwiedzający-użytkownik porusza się w środowisku eduka-
cyjnym bardziej zbliżonym do codziennego doświadczenia niż mechaniczne
„dotykanie wzrokiem”.

Funkcjonuje tu założenie, że potencjał edukacyjny nowej muzeologii skierowa-
nej do użytkowników cyberkultury należy w sposób konieczny budować na techno-
logiach podobnych do tych, które ów użytkownik stosuje w operacjach życia
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codziennego. Zdaniem Ryszarda Kluszczyńskiego interaktywność to jeden z głów-
nych mechanizmów w procesie przeobrażenia współczesnego muzeum, a równo-
cześnie poważne wyzwanie dla jego organizatorów31. Poprzez instalacje paneli inter-
aktywnych w muzeach etnograficznych w pełni unaoczniają się postulaty nowej
muzeologii, takie jak zaangażowanie intelektualne widza oraz poszerzenie płasz-
czyzn pedagogicznych. Ponadto poprzez realizujący się w panelach proces interak-
cji kreuje się nowy wymiar dialogiczności muzeum jako instytucji. W starciu
przeszłości z teraźniejszością muzealnicza wiedza, jak wskazuje Maroevic, jest nie
tylko przekazywana za pomocą szeregu mediów, lecz również poprzez świadectwa
uczestników zdarzeń32. Powstający w efekcie świat komunikatów, reprezentowany
przez muzealia (przedmioty, dokumenty) aktywnie opracowywany jest przez zwie-
dzających.

Stanowiska interaktywne zorganizowane według koncepcji „historii mówio-
nej” unaoczniły sposoby, w jakie jednostki oraz społeczności konstruują realia dys-
kursu historycznego. Panele interaktywne, wykorzystując dialogiczną siłę mediów
cyfrowych, angażują zwiedzających w proces aktywnej nawigacji. Dzięki nowym
technologiom zwiedzający otrzymuje poszerzoną przestrzeń edukacyjną, wykra-
czającą poza ściany muzeum oraz, jak w przypadku Muzeum w Dokach, możliwość
dostępu do doświadczeń społeczności i jej interpretacji historii.

Historie/przedmioty/przekaźniki

Historyczna oraz kulturoznawcza problematyzacja terminu „podstawowych
wartości” w relacji pomiędzy „dziedzictwem” a współczesnością ma żywy od-
dźwięk w muzealniczej praktyce. Muzeum poddane analizie dyskursywnej w du-
chu Foucaulta traci na swej instytucjonalnej obiektywności. Jako instytucja stojąca
na straży dziedzictwa kulturowego w dobie społecznych i kulturowych transforma-
cji zostaje pozbawiona swego dawnego przywileju obiektywizmu.

Dekolonizacja oraz relatywizacja historycznego dyskursu stanowią niewątpliwe
wyzwanie dla muzealnego zadania upowszechniania podstawowych wartości hi-
storii, nauki i kultury. W postkolonialnej metropolii, jaką bez wątpienia jest Lon-
dyn, w myśl polityki wielokulturowości istotą demokracji jest „głos” – nie tylko
obywatela, lecz również przedstawiciela społeczności. Ponadto w kontekście po-
stępujących przemian w kulturze materialnej oraz technologiach konstruujących
życie codzienne, metody oraz praktyki narracyjne muzeum podlegają znaczącym
zmianom. Jako instytucje muzea muszą w sposób świadomy odpowiadać na aktu-
alną sytuację społeczną oraz praktyki komunikacyjne obecne w cyberkulturze.

Sfera edukacji publicznej to niewątpliwie poligon doświadczalny społeczeństwa
obywatelskiego. Wachlarz tożsamości i kultur składających się na współczesną rze-
czywistość londyńskiej populacji wymaga nowych praktyk mediacji przy udziale
nowych technik. Warunkiem kształtowania się silnej, kontrolującej państwo sfery
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publicznej jest uznanie różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej za wspólne
dobro. „Ontologiczna” oraz społeczna pluralizacja „dziedzictwa kulturowego”,
którą obserwujemy we współczesnym świecie, a która stanowi obecnie również
tendencję w humanistyce, generuje nowy, dynamiczny model instytucji.

Wiadomo, że media to swego rodzaju „busola orientująca w świecie”, zdetermi-
nowana technologicznie i społecznie33. Dzięki zastosowaniu nowych mediów
w przestrzeni muzeum powstaje możliwość przemian w dyskursie oraz roli insty-
tucji. Użycie interaktywnych technologii (m.in. hipertekstu, projekcji multime-
dialnej oraz filmowej) pozwala na przekroczenie ograniczeń tradycyjnego muzeal-
nictwa, takich jak reżim linearnej narracji czy reifikacji historii. Ponadto dzięki
mechanizmom cyberkultury możliwe stają się także przemiany w obrębie praktyk
zwiedzania, gdzie odwiedzający – dotychczasowy mechaniczny obserwator – staje
przed nową możliwością aktywnego współuczestniczenia w procesie edukacyj-
nym.

Wiedząc, że historie i etnografie prezentowane w ponowoczesnych muzeach
nie stanowią już epistemologicznej oczywistości, przyjmujemy, że praktyka kura-
torska musi stać się działalnością o charakterze interdyscyplinarnym i dialogicz-
nym. Muzea jako „technologie epistemologiczne” postawiono przed trudnym
zadaniem kompetentnej reprezentacji poszerzonych konstrukcji współczesnego
życia społecznego. W tym rozumieniu muzeum staje się niejako interfejsem
pomiędzy historią, kulturą i społeczeństwem w całej ich płynności.
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Piotr Zawojski

Trzecia kultura a cyberkultura

Konstytuowanie się każdego nowego paradygmatu kulturowego jest zawsze
procesem rozciągniętym w czasie, odwołującym się do różnorodnych źródeł oraz
inspiracji, integrującym wokół siebie pewną wspólnotę ludzi, którzy działając
w różnych przestrzeniach i początkowo mało wiedząc o sobie nawzajem, w pew-
nym momencie uświadamiają sobie, iż ich działalność jest współbieżna z tym, co
robią, jak myślą i dokąd zmierzają inni ludzie. Logika takiego procesu w sposób
naturalny prowadzić musi do prób budowania dlań pewnych instytucjonalnych
ram, nawet jeśli aktywni uczestnicy rodzącego się paradygmatu z nieufnością
odnoszą się do większości historycznie ukształtowanych struktur społecznych
i struktur myślowych legitymizujących określony porządek kulturowy, polityczny,
cywilizacyjny. Zresztą samo określenie „paradygmat” może w tym kontekście
wzbudzać uzasadnioną nieufność – bo choć każdy paradygmat jest wyrazem pew-
nego konsensu, na przykład jakiejś grupy badaczy dobrowolnie akceptujących
pewne teorie, to jednocześnie niemal zawsze drzemie w nim olbrzymi potencjał
i siła narzucania określonego typu myślenia.

Kuhnowska wykładnia rozumienia paradygmatu naukowego zakłada następo-
wanie po sobie kolejnych rewolucji naukowych. Obecnie często mówi się o rewolu-
cji cyfrowej w znaczący sposób determinującej kształtowanie się cyberkultury.
W tym przypadku „rewolucyjna” (w wielorakim sensie tego słowa) formuła Tho-
masa Kuhna nie musi być odpowiednia albo, inaczej rzecz ujmując, wystarczająca
do opisu rzeczywistości, w której procesy formujące cyberkulturowy paradygmat
bardziej adekwatnie byłoby opisywać w kategoriach ewolucyjnych przemian. Tak
czy inaczej, każdy paradygmat to potencjalne źródło dogmatyczności w myśleniu.
„Paradygmat – całkiem dosłownie – definiuje, jakie myśli mogą być pomyślane.
Paradygmat to po prostu zbiór z góry przyjętych osądów i wartości, które jednoczą
członków danego społeczeństwa”1. Moment jednoczenia wokół pewnych wartości
(zwłaszcza w okresie doniosłych przemian społecznych i kulturowych napędza-
nych rozwojem nauki i technologii) jest istotny, ale jednocześnie pamiętać należy
o owym niebezpieczeństwie ograniczania własnego myślenia do tego, co może być
pomyślane, a także tendencji do przyjmowania („z góry”) gotowych rozwiązań,
wartości, teorii wyjaśniających rzeczywistość. Zwłaszcza wtedy, gdy ta rzeczywi-

1 A. Bard, J. Söderqvist, Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, tłum. P. Cypryań-
ski, Warszawa 2006, s. 43.



stość musi być uchwycona w momencie, czy też raczej w trakcie rozciągniętego
w czasie procesu, przechodzenia od jednego stanu do innego. W tym szczególnym
momencie pojawiają się różne, konkurujące ze sobą, czasem zwalczające się para-
dygmaty badawcze próbujące opisać, wyjaśnić i zinterpretować zachodzące zmiany.

Myślenie o kształtowaniu się nowego paradygmatu kulturowego (a właściwie
technokulturowego), jakim jest cyberkultura w kategoriach ewolucyjnych zmian
raczej, aniżeli gwałtownego rewolucyjnego skoku, który burząc stary porządek,
ustanawia zupełnie nowy – skłania do szukania obszarów i zjawisk będących
swego rodzaju laboratorium idei oraz praktycznych dokonań, dzięki którym te pro-
cesy mogły zaistnieć. Chciałbym wskazać na kilka takich zjawisk tworzących roz-
maite konteksty dla technokulturowych przemian, a także na określone strategie
badawcze determinujące sposoby prezentowania i wyjaśniania zachodzących
zmian w świecie, w którym naturalne środowisko „ekologiczne” jest obecnie pod-
dawane niesłychanie silnym wpływom mediów elektronicznych, będących dziś na
dobrą sprawę synonimem mediów cyfrowych.

Sposób ujmowania i badania rzeczywistości, określone metodologie badawcze,
stosunki, które kształtują się na linii nauka–technologia – to istotne wyznaczniki
tworzenia się aktywnego środowiska badaczy reprezentujących bardzo różne dzie-
dziny poznawcze, ale podzielających przekonanie o tym, iż nowy paradygmat kul-
turowy wymaga radykalnie odmiennych od dotychczasowych sposobów jego opi-
su. Nowa digitalna rzeczywistość po raz kolejny zmusza do przemyślenia roli, jaką
mają do odegrania w życiu społecznym naukowcy, badacze, myśliciele, którzy z jed-
nej strony są aktywnymi współtwórcami technologicznych i cywilizacyjnych
zmian, z drugiej zaś pretendują do roli zarówno „prawodawców”, jak i „tłumaczy”,
by przywołać metafory stworzone przez Zygmunta Baumana.

Genealogię badaczy i twórców cyberkultury można wywodzić z wielu różnych
źródeł, ja chciałbym wskazać na jeden z ważnych tropów dotychczas właściwie nie
podejmowanych. Związany on jest z kształtowaniem się środowiska badaczy i na-
ukowców na początku lat 80. XX wieku, współtworzących nieformalny klub, który
de facto rozpoczął swoją działalność w roku 1981 i funkcjonował w przestrzeni
fizycznej do roku 1996. Chodzi o The Reality Club działający w Nowym Jorku, który
od stycznia 1997 roku przeniósł się do Internetu na platformę Edge stworzoną
przez Johna Brockmana. W roku 1988 powstała Edge Fundation gromadząca intelek-
tualistów, których celem było przekraczanie granic dyscyplin poznawczych i na-
ukowych poprzez stawianie pytań, jakie sami sobie i innym chcieliby postawić.
Brockman – spiritus movens tego i wielu innych przedsięwzięć i jedna z najbarwniej-
szych postaci środowiska nowojorskich intelektualistów – postanowił w pewnym
sensie zmaterializować pomysł artysty Jamesa Lee Byarsa. Ten autor różnorodnych
prac plastycznych, performer, twórca instalacji i rzeźb na początku lat 70. wpadł na
intrygujący pomysł powołania do życia Światowego Centrum Pytań, w którym pla-
nował zgromadzić w jednym pokoju sto najbardziej błyskotliwych umysłów swo-
ich czasów. Dialog pomiędzy nimi, zadawanie sobie przez nich wzajemnie pytań
miałoby doprowadzić do powstania syntezy całej ludzkiej wiedzy. Ten utopijny pro-
jekt nigdy nie został zrealizowany, bowiem siedemdziesięciu ze stu wybranych
przez Byarsa „mędrców”, kiedy ten do nich zadzwonił, po prostu odłożyło słu-
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chawkę. Ale to niepowodzenie dało do myślenia przyjacielowi artysty, Johnowi
Brockmanowi, który powołał do życia wspomniane już instytucje, choć samo to
określenie zapewne nie jest precyzyjne, gdyż jednym z negatywnych punktów
odniesienia dla związanych z omawianym tu środowiskiem myślicieli jest głęboka
niechęć do wszelkich form instytucjonalizowania działalności naukowej i poznaw-
czej. Jak podkreśla sam Brockman2: „The Reality Club jest pewnym sposobem widze-
nia rzeczy, a nie grupą ludzi. Rzeczywistość jest pewnym układem. Nieprzerwane
zmiany metafor, intensywność, z jaką przedstawiamy swoje idee innym – to jest to,
co powinni czynić intelektualiści”.

Jednym z segmentów środowiska Edge jest zapoczątkowany w roku 1991 ese-
jem Brockmana Powstaje trzecia kultura3 ruch skupiający badaczy reprezentujących
bardzo różne dziedziny wiedzy, dla których koncepcja trzeciej kultury stała się
rodzajem interdyscyplinarnej platformy służącej wymianie myśli. Od razu po-
wiedzmy, iż niektórzy krytycy tej koncepcji widzą w niej tylko (pono)woczesną
wersję Heglowskiej „filozofii realnej” (tzn. filozofii przyrody i filozofii ducha),
bądź też kolejną próbę poszukiwania jedności nauki. Kolejną – bowiem można
byłoby sporządzić pokaźną listę autorów, poczynając chociażby od Koła Wiedeń-
skiego, dla których poszukiwanie fundamentalnych, wspólnych podstaw różnych
dziedzin naukowych było swego rodzaju idée fixe.

Idea trzeciej kultury proklamowana przez Brockmana nawiązywała w oczywisty
sposób do głośnego wykładu Rede’owskiego C.P. Snowa wygłoszonego w roku
1959 i zatytułowanego Dwie kultury. Wystąpienie to wywołało szeroką dyskusję
i oddźwięk w wielu środowiskach, choć od początku jego autor był krytykowany
i atakowany z różnych stron, a jego najbardziej zagorzałym przeciwnikiem był F.R.
Leavis, który z pogardą pisał, iż wykład „ujawnia całkowity brak intelektualnego
wyrobienia i żenującą wulgarność stylu”, nie sposób doszukać się w nim „żadnych
śladów właściwego przygotowania naukowego czy naukowego myślenia; zamiast
ścisłości, mamy tu jedynie «pokaz powierzchownej wiedzy»”4. Pomimo wielu pole-
micznych głosów to właśnie Dwie kultury zapoczątkowały długotrwałą dyskusję
dotyczącą „niemal całkowicie utraconego kontaktu”5 dwóch środowisk, reprezen-
tantów dwóch rodzajów działalności intelektualnej, czyli tytułowych dwóch kultur
– „intelektualistów o literackiej proweniencji” i „naukowców”. Życie intelektualne
zachodnich społeczeństw, bo o nich pisał Snow, rozpadło się na (a może zawsze tak
było?) dwa bieguny nie mające ze sobą żadnej styczności, nie podejmujące dialogu,
rozwijające swe własne wizje świata całkowicie niezależnie od siebie. W konsek-
wencji społeczeństwa zachodnie nie potrafią dziś w sposób prawdziwy i praktycz-
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nie wydajny interpretować rzeczywistości oraz tworzyć obrazu świata. Podział na
„kulturę naukowców” i „kulturę humanistów” znajduje także swoje umocowanie
w kręgach akademickich – być może zresztą to tam właśnie należałoby szukać
głębokich korzeni tradycyjnego rozdziału tych dwóch światów. Dziś, rzecz jasna,
argumenty Snowa mogą brzmieć nieco anachronicznie, ale zasadniczy problem
wcale nie wydaje się nieaktualny, nawet kiedy coraz powszechniej głosi się tezy, iż
nauka (w rozumieniu science odróżnionej od humanities) jest tylko pewnym typem
narracji, dyskursu posługującego się rozmaitymi strategiami retorycznymi, a za-
tem może być traktowana jako społeczny konstrukt.

Owa dychotomia dwóch kultur znajduje swoje odbicie, czy może raczej solidną
podstawę także w języku, a ściślej, językach, którymi posługują się naukowcy i hu-
maniści. Na ciekawe zjawisko zwraca uwagę w swojej – charakterystycznie zaty-
tułowanej – książce Science as Writing David Locke6. Otóż przywołuje on starą, ale
jednocześnie bardzo wpływową pracę dotyczącą teorii literatury, na której wycho-
wywały się kolejne pokolenia badaczy (zarówno działających w polu nauk ścisłych,
jak i humanistycznych). Chodzi o powstałą w latach 40. ubiegłego stulecia Teorię
literatury René Welleka i Austina Warrena (nota bene nie tylko w obszarze angloję-
zycznym stanowiła ona pozycję obowiązkową, ja sam także korzystałem z niej,
będąc studentem). Locke przywołuje znamienną wypowiedź: „Język naukowy
zmierza ku granicy, którą by stanowił taki system znaków, jak matematyka lub
logika symboliczna. Ideałem byłaby characteristica universalis, uniwersalny język pro-
jektowany przez Leibniza już w końcu XVII w. Język literatury porównany z nauko-
wym może wydać się mniej doskonały. Dużo w nim wieloznaczności; jak wszystkie
języki historyczne roi się od homonimów i kategorii arbitralnych lub irracjonal-
nych tego typu co rodzaj gramatyczny; zawiera liczne ślady historii, reminiscencje
i skojarzenia – jednym słowem, właściwy mu jest wysoki stopień «konotacyjności».
Ponadto język literatury bynajmniej nie ogranicza się do funkcji desygnowania.
Działa również ekspresją, wyrażając nastrój i postawę mówcy lub pisarza. Nie tylko
stwierdza i wyraża to, co stanowi treść wypowiedzi, lecz pragnie także wpłynąć na
postawę odbiorcy, przekonać go i w rezultacie zmienić”7. Niech nie zwiedzie nas, że
mowa jest w tym fragmencie o różnicach pomiędzy językiem literatury i językiem
nauki: kategoria języka literatury może być ekstrapolowana na szerzej rozumiany
język nauk humanistycznych.

W tekście Dwie kultury – nowe spojrzenie, rodzaju autokomentarza napisanego
w roku 1963, C.P. Snow dostrzega „ze sporym opóźnieniem rozwój czegoś, co w ka-
tegoriach naszych formuł staje się stopniowo czymś w rodzaju trzeciej kultury”8.
Dla Snowa taką zapowiedzią powstawania czegoś nowego, co może stanowić próbę
przełamania impasu, jest fakt, iż „niektórzy badacze historii społecznej utrzy-
mujący żywe kontakty z naukowcami, czuli się również w obowiązku skierować
uwagę na intelektualistów o literackiej proweniencji”9. John Brockman mówi, iż
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intelektualiści reprezentujący nurt trzeciej kultury nie są ludźmi, którzy poznali
dogłębnie istotę rzeczy, ale raczej ludźmi, którzy kształtują myślenie swojej gene-
racji. Aby to czynić, należy odrzucić stare podziały i wprowadzić nowy rodzaj dys-
kursu publicznego, w którym nauka i szerzej – wiedza, stają się integralnym
składnikiem „publicznej kultury”.

W kolejnej książce Brockman nawiązuje do swoich wcześniejszych propozycji,
tym razem jednak używając formuły „nowy Renesans” nie zmieniając głównego
motta towarzyszącego badaczom związanym z Edge: „Dotrzyj do granic współcze-
snej wiedzy, odszukaj ludzi o najbardziej złożonych i wyrafinowanych umysłach,
posadź ich w jednym pokoju i spraw, by zadali sobie wzajem pytania, na które sami
usiłują znaleźć odpowiedź”10. Tak jak w przypadku Trzeciej kultury, na tę książkę
składają się wypowiedzi wybitnych badaczy – naukowców, filozofów naszych cza-
sów, których łączy świadomość konieczności odrzucenia podziałów i zmierzania
do wypracowania ram dla współdziałania przedstawicieli różnych dyscyplin – nie
tylko naukowych w rozumieniu nauk ścisłych i przyrodniczych, ale także reprezen-
tujących szeroko rozumianą humanistykę. Bo to jest w istocie główny motyw okre-
ślający trzecią kulturę, podobnie zresztą jest w przypadku cyberkultury.

Jedną z istotnych różnic charakteryzujących środowiska naukowców i humani-
stów jest optymizm tych pierwszych i kulturowy pesymizm tych drugich. Tradycja
wyznaczana nazwiskami Spenglera czy Nietzschego w sposób głęboki naznaczyła
całe pokolenia humanistów, zaś świat nauki niejako z natury rzeczy reprezentuje
pozytywne nastawienie do efektów własnej pracy, choć, rzecz jasna, naukowcy
muszą mieć równocześnie świadomość, iż to, co dziś uznawane jest za pewnik, jutro
może zostać podważone i zanegowane. Być może wynika to z faktu, iż „przedstawi-
ciele humanistyki opowiadają o sobie, naukowcy mówią o świecie”11. Ta dychotomia
także wymaga zatem rewizji i przekroczenia czy raczej odrzucenia. Nowy Renesans,
który zapewne można potraktować jako swego rodzaju synonim trzeciej kultury, to
formacja bardzo zróżnicowana i niejednorodna, ale mimo wszystko w wyrazisty spo-
sób zaznaczająca swoje miejsce na mapie dzisiejszych dyskusji dotyczących sposo-
bów uprawiania refleksji na temat najważniejszych problemów współczesności.
Nowy Renesans/trzecia kultura to rodzaj intelektualnego zaplecza dla formowania
się nowej rzeczywistości. W jej ramach zachodzą fundamentalne zmiany wyzna-
czające horyzonty społeczeństw ponowoczesnych, które opisać i zrozumieć można
tylko przy zastosowaniu analizy uwzględniającej procesy przechodzenia od społe-
czeństwa industrialnego do postindustrialnego, czyli epoki informacjonalizmu. Za-
krojone na olbrzymią skalę badania Manuela Castellsa12 w dobitny sposób uświada-
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miają, iż paradygmat cyberkultury jest formą dosadnej manifestacji epokowych
zmian, będących konsekwencją powstawania czy też raczej powstania „społeczeń-
stwa sieci”, w którym „wytwarzanie, przetwarzanie i transmisja informacji staje się
fundamentalnym źródłem produktywności i władzy ze względu na nowe techniczne
warunki wyłaniające się w tym historycznym okresie”13.

Warto przy tym zauważyć, że strategię Castellsa można uznać za przykład
metodologii „trzeciokulturowej”, która odżegnuje się od sceptycyzmu poznaw-
czego, intelektualnego nihilizmu i politycznego cynizmu, tak często głoszonych w
ramach ponowoczesnych teorii akcentujących koniec rozumu i akceptujących rezy-
gnację „z naszej zdolności do rozumienia i nadawania sensu nawet nonsensom”14.
Autor Galaktyki Internetu wierzy w „racjonalność i w możliwość odwoływania się do
rozumu, bez oddawania mu boskiej czci”15. Zakres analiz i interpretacji społeczeń-
stwa sieci w wydaniu Manuela Castellsa jest niesłychanie rozległy i inspirujący,
w rozpatrywanym przeze mnie kontekście jednak szczególne miejsce zajmuje jego
przewartościowanie stosunku do wirtualizowania się rzeczywistości, będącego
konsekwencją rozwoju praktyk symulacyjnych i coraz większego udziału mediów
cyfrowych w przekształcaniu się społecznej rzeczywistości. W odróżnieniu od
wielu błyskotliwych krytyków digitalnego przełomu (zob. Paul Virilio czy Jean
Baudrillard) konsekwentny i konstruktywny Castells proponuje bardzo wyważone,
pozbawione przy tym efektownych metafor poznawczych – od których roi się
w pracach wspomnianych francuskich filozofów – stanowisko lapidarnie puen-
tujące kwestie wirtualności i rzeczywistości. A to właśnie te dwie fundamentalne
kwestie są w centrum uwagi myślicieli próbujących zbudować podstawy dla bada-
nia nowego paradygmatu kulturowego. Castells słusznie zauważa, że rozwój mul-
timediów i mediów cyfrowych doprowadził do sytuacji, w której wirtualność stała
się naszą rzeczywistością. W efekcie konstytuuje się nowy model „kultury rzeczy-
wistej wirtualności” z jej podstawowymi dominantami, jakimi są „przestrzeń prze-
pływów” (zastępująca „przestrzeń miejsc”) i „bezczasowy czas” (przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość tworzą jedność). To zaś uznać można za swego rodzaju
fundament dla kształtowania się cyberkultury jako nowego modelu przepływu
informacji. „Zatem tym, co jest historycznie specyficzne dla nowego systemu
komunikacyjnego zorganizowanego wokół elektronicznej integracji wszystkich
trybów komunikacyjnych, od typograficznego do multisensorycznego, nie jest jego
powab rzeczywistości wirtualnej, lecz konstrukcja rzeczywistej wirtualności”16.

Szkicując historyczne konteksty i wskazując na metodologiczne, teoretyczne
oraz inne powinowactwa pomiędzy środowiskiem skupionym wokół Edge, warto
zwrócić jeszcze uwagę na jedną publikację Johna Brockmana i jednocześnie trzeci
segment (obok The Third Culture oraz The Reality Club) Edge Fundation. W roku 1996
Brockman wydał książkę zatytułowaną Digerati: Encounters with the Digital Elite17.
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Kilkudziesięciu rozmówców, których nazwiska pojawiły się w tej publikacji, można
uznać za grono osób w znaczący sposób współtworzących podstawy cyberkulturo-
wego paradygmatu – to pisarze, myśliciele, wynalazcy, naukowcy stanowiący elitę
kulturowego przełomu związanego z powstaniem i rozwojem społeczeństwa sie-
ciowego oraz kształtowaniem się informacjonalistycznej fazy technokultury. Są to
między innymi John Perry Barlow, Stewart Brand, Steve Case, Esther Dyson, Bill
Gates, David Gelernter, W. Daniel Hillis, Kevin Kelly, Jaron Lanier, Howard Rhein-
gold, Cliff Stoll, Sherry Turkle. Jak mówi autor, to „pierwsza generacja” cyberelity
aktywnie i na różne sposoby uczestnicząca w procesie budowania nowego typu
kultury, w której dominujące znaczenie zdobyła informacja, albo precyzyjniej
mówiąc – technologie związane z jej wytwarzaniem, przetwarzaniem, transmisją
i zarządzaniem.

Określenie „digerati” powstało jako kontaminacja dwóch słów: „digital” i „litte-
rati”, na wzór używanego wcześniej pojęcia „glitterati”, które obecnie zostało
zastąpione słowem „celebryci”. Po raz pierwszy zostało ono użyte w roku 1992
przez wydawcę Tima Race’a redagującego tekst Johna Markoffa dla „New York
Timesa”. Dosyć szybko zaczęto go używać w odniesieniu do osób posiadających
umiejętności tworzenia cyfrowych informacji i manipulowania nimi. Wydaje się, iż
skojarzenie z renesansowymi ludźmi pisma, czyli właśnie „litterati”, jest w tym
miejscu jak najbardziej uzasadnione. Umiejętność pisania (niegdyś, nie tylko w
czasach Renesansu) automatycznie powodowała zaliczenie do intelektualnej elity
kształtującej opinie mas, wyznaczającej standardy myślenia i postępowania, bę-
dącej depozytariuszką mądrości i wiedzy. Warto przypomnieć konstatację Viléma
Flussera, który przenikliwie analizując przejście od społeczeństwa alfanumerycz-
nego do społeczeństwa numerycznego stwierdził, iż obecnie „nowa elita myśli licz-
bami, formami, kolorami, dźwiękami, ale w coraz mniejszym stopniu słowami”18.
„Digerati” zatem19 to ludzie liczby, a właściwie dwóch liczb, mówiąc ściślej cyfr,
które służą do ich zapisu – „0” i „1”. Moment zapisywania odgrywa w tym kontekś-
cie podstawową rolę: to on określa, mówiąc nieco metaforycznie, ontologiczny
fundament kultury cyfrowej, a zatem kultury opartej na liczbach/cyfrach.

Oczywiście zaprezentowani w książce przedstawiciele cyberelity to tylko nie-
wielka część dużej grupy ludzi reprezentujących rozmaite profesje, którzy mają
wpływ na trwającą (r)ewolucję związaną z nowymi technologiami i nowymi
mediami wyznaczającymi nowe standardy komunikacji opartej na filozofii (i tech-
nologii) sieci. Komunikacja zaś jest podstawą rozwoju i zmian cywilizacyjnych.
Dlatego, jak pisze John Brockman, jego „książka nie jest o komputerach, technolo-
gii czy też kwestiach cyfrowości: ta książka mówi o naszej kulturze i nas samych”20.
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17 Zob. J. Brockman, Digerati: Encounters with the Digital Elite, San Francisco 1996, online:
http://www.edge.org/documents/digerati/Contents.html.

18 V. Flusser, Społeczeństwo alfanumeryczne, tłum. A. Kopacki, „Lettre Internationale”
1993/94, s. 48.

19 Pamiętając o etymologicznych i semantycznych konotacjach łacińskiego digitus ozna-
czającego palec i uruchamiającego skojarzenia z taktylnym wymiarem mediów cyfro-
wych oraz angielskiego digit, czyli także „palec”, ale przede wszystkim „cyfra”.



Niekiedy to zróżnicowane środowisko określa się mianem Wired culture, co wska-
zuje na niezwykle wpływowe pismo (i platformę sieciową) „Wired” towarzyszące
od lat i patronujące technologicznym przemianom, czasem z pozycji techno-utopij-
nego libertarianizmu. Choć sam Brockman nie jest związany z magazynem „Wired”
(poza płaceniem za subskrypcję, jak sam mówi), to większość bohaterów jego
książki w różny sposób była obecna na jego łamach. Dodajmy jeszcze kilkanaście
nazwisk pojawiających się na stronach tego magazynu, bowiem to te osoby są
członkami towarzystwa „digeratich”: Po Bronson, Douglas Coupland, William
Gibson, Georgie Gilder, Steven Johnson, Lawrence Lessig, Steven Levy, Rudy Ruc-
ker, Paul Saffo, Bruce Sterling, Neal Stephenson. To właśnie w gronie tych osób
kształtowały się i nadal kształtują ważne dla cyberkultury idee.

Interesujący może wydawać się jeszcze jeden trop wskazujący na historyczne
koneksje i przewrotne kontynuowanie pewnych idei rodzących się w tym samym
czasie. Kiedy powstawały pierwsze, nieśmiałe jeszcze próby stworzenia sieci kom-
puterowej obejmującej początkowo kilka placówek uniwersyteckich w Stanach
Zjednoczonych (ARPANET) pod koniec lat 60. – kontrkulturowa rewolucja właści-
wie dobiegała końca. Theodore Roszak, który prawdopodobnie pierwszy użył okre-
ślenia „kontrkultura”, w 1969 roku opublikował książkę będącą rodzajem podsu-
mowania i pewnej diagnozy tego, co działo się w amerykańskim i europejskim
ruchu kontrkulturowym. Tak się składa, że to właśnie w tym samym roku na Uni-
wersytecie Kalifornijskim w Los Angeles zainstalowane zostały pierwsze węzły
ARPANET-u, czyli sieci, która stała się zalążkiem dzisiejszego Internetu.

W pewnym sensie kontrkulturowe idee miały w przyszłości odżyć właśnie
w tych środowiskach naukowców, myślicieli, konstruktorów, pisarzy, którzy bar-
dzo szybko uświadomili sobie, iż komputerowa rewolucja w radykalny sposób
zmieni świat. Przywołam w tym momencie tylko jedno nazwisko, które może sta-
nowić znakomitą egzemplifikację przewrotnej ciągłości, czy też swoistej koneksji
zachodzącej pomiędzy kontrkulturą i cyberkulturą. Stewart Brand to legendarna
postać amerykańskiej kontrkultury – współtworzył on na początku lat 60. wraz
z Kenem Keseyem grupę Merry Pranksters, uczestniczył w wielu spektakularnych
wydarzeniach, które w znaczący sposób wpływały na kształtowanie się nowego
stanu świadomości Amerykanów, wystarczy tylko wspomnieć o powołanym do
życia w 1968 roku The Whole Earth Catalog. Ale dopiero następne dekady przyniosły
najważniejsze, z punktu widzenia rozwoju cyberkultury, inicjatywy z powołaniem
do życia pierwszej wirtualnej społeczności sieciowej w roku 1985. Whole Earth ‘Lec-
tronic Link (The Well) był instytucją nowego typu (istniejącą wyłącznie w sieci),
która w krótkim czasie skupiła wybitne osobistości z różnych dziedzin połączone
przeświadczeniem, iż właśnie rodzi się zupełnie nowy typ społeczeństwa i kultury.
Kiedy Howard Rheingold pisał klasyczną już dziś książkę zatytułowaną The Virtual
Community: Homesteading on the Electronic Frontier21, to swoją opowieść o nowym
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20 J. Brockman, Digerati..., op. cit.
21 Zob. H. Rheingold, The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, Cambrid-

ge, MA 1993, online: http://www.rheingold.com/vc/book/index.html.



typie powstających wirtualnych społeczności rozpoczynał właśnie od przedstawie-
nia The Well.

Dziś Stewart Brand jest ciągle aktywnym współtwórcą cyberkulturowej rzeczy-
wistości, w ostatnim okresie być może najbardziej zaangażowanym w działalność
istniejącej od 1996 roku The Long Now Foundation (Fundacja Długiej Teraźniejszości)22.
Jego życiową drogę można potraktować jako swego rodzaju odwzorowanie prze-
mian, które zachodziły wśród wielu aktywnych uczestników kulturowego fer-
mentu począwszy od lat 60. Nie ulega wątpliwości, że pewne idee pojawiające się
w okresie kontrkulturowej „burzy i naporu” zostały zaadaptowane, czy też przenie-
sione (po odpowiedniej adaptacji), w czasach, w których „społeczna utopia” bywa
zastępowana „cyfrową utopią”. Nie może zatem dziwić fakt, iż Fred Turner zatytu-
łował swoją książkę poświęconą Brandowi From Counterculture to Cyberculture23.
Autor stara się w niej pokazać, jak pewien koncept cybernetyczny najpierw próbo-
wano realizować w okresie kontrkultury, a potem uobecnił się on jako składowa
cyberkulturowego fermentu. O ile, rzecz jasna, ta pierwsza formacja zaistniała
w przestrzeni fizycznej, materialnej, to ta druga znalazła swoje miejsce przede
wszystkim w cyberprzestrzeni. Ale pewne podstawowe założenia są podobne – na
przykład decentralizacja i skrajna personalizacja kulturowego uczestnictwa, odrzu-
canie hierarchicznych konstrukcji społecznych będące konsekwencją libertariań-
skich skłonności uczestników obu ruchów. W konsekwencji swoisty prymat uzy-
skuje myślenie w kategoriach nieograniczonej swobody dysponowania własną
osobą i swoją własnością, pod warunkiem jednak, że nie powoduje to ograniczenia
wolności innych osób, w myśl zasady głoszącej, że „wolność twojej pięści musi być
ograniczona bliskością mojego nosa”. Być może to paradoks, ale szereg idei, które
pojawiły się jako utopijne projekty w ramach kontrkulturowych wystąpień, dopiero
w okresie kształtowania się i urzeczywistniania cyberkulturowego paradygmatu
miały i mają szansę się zaistnieć.
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22 Zob. S. Brand, Długa teraźniejszość. Czas, odpowiedzialność i najpowolniejszy komputer świata,
tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2000.

23 Por. F. Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Ne-
twork,and the Rise of Digital Utopianism, Chicago 2008.
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Sztuka i estetyka wobec mediów
audiowizualnych





Antoni Porczak

Nieprosceniczna interaktywność artefaktów

Tak jak techniczne novum mediów stanowiła digitalizacja, tak dla sztuk medial-
nych interaktywność i nieprosceniczność artefaktów stanowią dzisiaj najistotniej-
sze wyróżniki. W sztuce dotychczasowej artefakt1 podczas percepcji pozostaje nie-
dotykalny, natomiast interaktor w trakcie percepcji dokonuje zmian formy
artefaktu, a nie tylko jej interpretacji. Istnieją utwory i działania interaktywne, ale
prosceniczne2, takie jak sztuka komputera i Internet, ale też utwory interaktywne
nieprosceniczne, takie jak instalacje, i te ostatnie będą głównym przedmiotem
mego zainteresowania. Dzięki nowym technologiom komunikacyjnym znaczna
część praktyki artystycznej opuszcza stary paradygmat „sztuki atomu” na rzecz
„sztuki bitu”, czyli impulsu elektroenergetycznego. Interesuje mnie tu, jak nowe
technologie komunikowania wpływają na zawartość oceanu „fantomatycznej zu-
py”, jak dalece wpływają na sposoby „żywienia” informacyjnego współczesnych
populacji? Jakiego rodzaju są to zmiany? Można je opisać jako przejście:
1. od pigmentu do piksela (albo, jak pisze Andrzej Gwóźdź, „od piksela do inter-

fejsu”),
2. od materii do immaterii (zamiana atomów na bity),
3. od awangardy do sieci,
4. od komunikacji jednokierunkowej do dialogicznej,
5. od niedotykalności do dotykalności,
6. od elitarności do egalitarności,
7. od hierarchii do pluralizmu,
8. od całościowo skończonego rękodzieła do interfejsu,
9. od kontemplacji do operacji (nowy rodzaj percepcji).

1 Zamiast słowa „dzieło” używam słowa „artefakt”, ponieważ uważam, że dzieło to sensy
i skojarzenia odbiorcy z artefaktem, czyli formą.

2 Proscenium – w teatrze część sceny wysunięta w kierunku widowni, przed kurtynę, czyli
przedscenie. W starożytnym teatrze greckim było to podium.
Kurtyna – element oddzielający scenę od widowni. Służy różnym celom, zarówno bez-
pieczeństwu, jak i tworzeniu wrażenia artystycznego (Encyklopedia WIEM). Proscenicz-
ność to nie tylko oddzielenie widowni od sceny czy percypującego podmiotu od
artefaktu, ale również niemożność wpływania odbiorcy, interaktora na to, co dzieje się
przed jego zmysłami.



Zacznijmy od rzeczy najprostszych: „każdy proces jest zarazem energetyczny,
(ponieważ występują w nim siły) i informacyjny (ponieważ występują w nim róż-
nice). «Energetyczność» i «Informacyjność» to tylko dwa punkty widzenia, dobie-
rane zależnie od potrzeby. Mówimy, że proces jest energetyczny, gdy chodzi nam
o to, żeby została wykonana żądana praca. O tym samym procesie mówimy, że jest
informacyjny, gdy chodzi nam o sterowanie, tj. o żądaną zmianę struktury”3.
Wydaje się, że to właśnie zmiana struktury energetyczno-komunikacyjnej ma
zasadnicze znaczenie dla nowego oglądu świata.

Napotykamy dziś inne od dotąd znanych sposoby odnawiania kultury; odnowi-
cielami nie muszą być jak dawniej funkcjonariusze kultury wysokiej. W sztuce
dotychczasowej zmianą formy artefaktu dysponował jedynie autor jako jego twórca
i nadawca. Teraz najbardziej widocznym jego konstruktorem jest adresat, dawny
odbiorca. Adresat nie jest już tylko odbiorcą i interpretatorem cudzych komunika-
tów – jest podmiotem operacyjnie zmieniającym formę artefaktu. Operacyjna per-
cepcja zmienia odbiorcę w interaktora, zdolnego do czynnego dialogowania z za-
staną formą dotykalnego artefaktu. Dlatego do ujmowania aktualnych zjawisk
w sztuce czy kulturze mało przydatne wydają się te sposoby, które ciągle uznają
nadawcę za głównego sprawcę procesu komunikowania. Dziś dochodzi do przenie-
sienia punktu ciężkości w inne miejsce dawnej triady (artysta–dzieło–odbiorca).
Dawna metoda skupiała się głównie na autorze komunikatu/artefaktu lub jego
nadawcy. Teraz wydaje się mało przydatna do badania interaktywnych i nieprosce-
nicznych komunikatów artystycznych. Dawne gatunki sztuki związane były z hege-
monią nadawcy, wymuszały na odbiorcy rodzaj kulturowego poddaństwa (księgi
mają trafiać pod strzechy, kino ma być magią zatopionego w nim maniaka, telewi-
zja ma gościć w domu siedzącego przed ekranem „ziemniaka”).

Różni badacze różnie opisują obserwowane współcześnie zmiany. Zacytujmy
Lessiga Tylko-do-odczytu: „Pasywni odbiorcy kultury produkowanej gdzie indziej.
Leniuchy. Konsumenci. Taki jest świat mediów XX wieku. XXI wiek może być inny.
O to właśnie chodzi: ludzie mogą dowiedzieć się, że istnieje zarówno możliwość
odczytu, jak i zapisu. Lub przynajmniej nauczyć się lepiej odczytywać i lepiej rozu-
mieć rzemiosło twórców. […] Chodzi o to, by uczniowie mogli «komunikować się
w języku XXI wieku»”4 . O jaki język chodzi?

Sztuka „niedotykalna” (dotychczasowe jej gatunki prosceniczne) oparta była na
innym paradygmacie informacyjnym. Mówiąc w skrócie, był to schemat jednokie-
runkowego „przesłania autorskiego”, w którego rezultacie adresat był odbiorcą
idei nadawcy. Odgadywał sensy autorskiego przesłania. Nie chodzi tylko o to, że
dotychczasowe technologie komunikowania zostały zastąpione przez cyfrowe, ale
o to, że te zmieniły struktury i sposoby komunikowania – struktury, czyli sposoby
połączeń między elementami jakiejś całości. Nowe technologie zmieniają charak-
ter komunikatów z „przesłaniowych” (nadawczych) na dialogiczne, interaktywne.
Jak dotąd sztuka nie wymagała od odbiorcy dialogu (chyba że w przenośni lub
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3 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976, s. 129.
4 L. Lessig, Wolna kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blo-
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przez nią samą podyktowanego jak oklaski), podstawę jej dyspozytywu stanowiła
jednokierunkowa komunikacja z nieruchomym odbiorcą. Konsekwencje dialogo-
wania interaktywnego nie są widoczne jedynie w postaci obopólności mówienia,
naprzemienności ról nadawcy i odbiorcy, ale przede wszystkim w interakcji pod-
miotu z technicznymi zastępnikami autora, np. z aparaturą uzbrojoną w programo-
wanie do wytwarzania zdarzeń. W dialogowaniu z zastępnikami nie chodzi już jak
dawniej o odpowiedź na banalne dziś pytanie – jak w teście Turinga – czy komputer
dorówna człowiekowi? To jest pytanie z ubiegłego wieku, na które nie warto już
szukać odpowiedzi. Raczej chodzi o to, jak dwa układy autonomiczne – maszyna
i człowiek – mogą być interaktywnymi partnerami uzupełniającymi się swoimi róż-
nymi możliwościami, a nie rywalizującymi przecież ze sobą.

Za interaktywne komunikowanie uznaję tu taki system, w którym skutki
działania użytkownika w środowisku technologii medialnych są natychmiast dla
niego widoczne jako zmiana formy artefaktu. Samo przemieszczanie się percy-
pującego podmiotu w przestrzeni realnej powoduje zmiany w sytuacji bodźcowej.
GPS5 jest przykładem, jak urządzenia techniczne współdziałają z ciałem w ruchu.
Kierowca samochodu jest nie tylko podmiotem goniącym ekranowe obrazy przed-
niej szyby – od niego zależy szybkość ich przepływu, kierunek zwiedzania świata,
a pomaga mu w tym GPS, radio, wskaźniki informujące o stanie samochodu, tem-
peraturze otoczenia, klimatyzacja, telefonia komórkowa.

Pasażer podróżuje i widzi prawie tak samo, ale to nie on kieruje samochodem, nie
on uzgadnia parametry działania urządzeń ze sterownością swego ciała. Pasażer jest
„kinomanem”, zwiedzającym świat drogowy, zaś kierowca – interaktorem mającym
władzę nawigowania po hybrydalnym świecie realnym i medialnym. Pasażer jest
przemieszczany po drodze według modelu kultury proscenicznej, a kierowca –
uczestnikiem kultury interaktywnej, hybrydycznej, dialogującej z urządzeniami wy-
sokich technologii działającymi często telematycznie. Dlatego dawna estetyka nieru-
chomego i nie działającego operacyjnie podczas percepcji podmiotu nie nadaje się do
opisu interaktywnej sztuki ani też percepcji ruchomej rzeczywistości. Percypujący
podmiot w ruchu, podmiot mający wpływ na kierunek i szybkość nawigacji własnej
osoby po zmiksowanym (realnym i medialnym) świecie jest zupełnie innym pod-
miotem niż ten siedzący na ławce w muzeum i kontemplujący obrazy.

Analizę interaktywnego artefaktu możemy zatem zacząć od oceny dyspozy-
tywu, wewnątrz którego porusza się i działa ciało oraz transwersalny rozum, a nie
przez kontemplację, jak to ma miejsce w przypadku stałej proscenicznej kompozy-
cji, w której został uśmiercony ruch. W percepcji operacyjnej tak zwana głęboka
refleksja może zachodzić postpercepcyjnie. Estetyka obrazów stałych nie dostarcza
efektywnych narzędzi analizy świata w ruchu, bo zaczyna analizę od uśmiercania
ruchu. Porównywanie dyspozytywów artefaktów jest pierwszym i niezbędnym
krokiem w analizie estetycznej performatywnych artefaktów. Sztuka dotychcza-
sowa uśmiercała ruch, ruch artefaktu, ale i percypującego podmiotu. Trwanie było
ważniejsze od ruchu.
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5 GPS [dżi-pi-es] (ang. Global Positioning System – system globalnego umiejscowienia):
techniczny system ogólnoświatowego satelitarnego ustalania położenia danego obiektu.



Od pierwszych przedstawień na malowidłach w grotach przez wieki malarstwa
i rzeźby pokazywano „innego” (zewnętrznego do malującego) człowieka czy zwie-
rzę jako organizmy w ruchu. Obrazy te przedstawiają ruch, ale same są nieru-
chome, zamrażają to, co wydaje się sednem życia. Przedstawienie ruchu wydaje się
jednym z najbardziej znaczących dla ludzkości sposobów poznawania i wyrażania
świata. Kino, a później telewizja i multimedia zastąpiły pierwotne nieruchome
przedstawienia ruchu iluzją ruchu tworzoną przez maszyny, sposobem odwzoro-
wania medialnego analogonów rzeczywistości realnej. W przypadku artefaktów
interaktywnych skupiamy się nie tylko na ruchu percypowanego obiektu, nie tylko
na jego reprezentacji, ale również na kinestetyce (własnego ciała w ruchu) oraz
skutkach ruchu dla artefaktu. Skupiamy się na ruchu odczuwanym tu i teraz, nie
rejestrowanym i odtwarzanym, ale odczuwanym przez pozycję ciała, napięcia mię-
śniowe, wielozmysłowe doznania oraz reakcje na nie w trakcie operacyjnej percep-
cji. Percypujący podmiot wewnątrz interaktywnego artefaktu szuka już nie tylko
(odbioru) cudzych bodźców z zewnątrz, lecz także pochodzących z jego własnego
ciała, a kiedy np. nudzi się, szybciej przebiega przez meandry artefaktu, nie jest już
uwiązany na smyczy cudzej fabuły jak w kinie.

Ruch zewnętrzny jest kontekstowany ruchem ciała percypującego podmiotu.
Dzięki osiągnięciom technologii skanujący rzeczywistość podmiot w ruchu nie
musi nawet przystawać, znieruchomieć lub unieruchamiać przedmiotu swoich
badań. Badanie nie jest już sekcją zwłok, nie trzeba zabijać, by się czegoś dowie-
dzieć o rzeczywistości badanej. Sam badający jest wewnątrz badanego, tym samym
to, co dawniej było uznawane za błąd, teraz staje się sensem badania – badacz jest
wewnątrz badanego środowiska. Zastanówmy się, co znaczy „badać” dla transwer-
salnego rozumu, który przemieszcza się ciągle przez ruchomą również rzeczywi-
stość?

Ciało odbiorcy siedzącego na ławeczce w muzeum, kinie, teatrze itp. teraz
zostaje włączone czynnie, „operacyjnie” (w postaci chodzenia, manipulowania)
w artefakty instalacji interaktywnych. Ciało prezentuje operacyjne możliwości per-
cypującego podmiotu jako dialogiczną reakcję na reprezentację ruchu medialnie
przedstawianego (wideoobrazy) w instalacji. Instalacji rozumianej jako wielobodź-
cowe środowisko technologicznie uzbrojone, wewnątrz którego podmiot porusza
się, percypuje, manipuluje interfejsami, dokonując również autoekspresji. Dawna
reprezentacja ruchu w artefakcie (obrazie, wideo) zastąpiona zostaje przez prezen-
tację ruchu percypującego artefakt podmiotu w sposób interaktywny. W dziele
interaktywnym zrastają się ze sobą: artefakt z jego perceptorem (zewnętrzne
obrazy ruchome z wewnętrznymi doznaniami ruchowymi preceptora) i percepcja
z ekspresją (percepcja operacyjna). Następuje transformacja formy artefaktu przez
interaktora – transformacja formy zastanej, rozumianej jako przygotowana przez
autora, ale też przekształcana już wcześniej przez poprzednich interaktorów. Nie
tylko artefakt jest w ruchu, ale również percypujący podmiot jest obiektem rucho-
mym (działającym, manipulującym bodźcami zmagazynowanymi i strukturalizo-
wanymi „programowanymi” w procedury postępowania przez autora instalacji
interaktywnej).
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Kluczem do nowego rozumienia sztuk medialnych wydaje się więc ruch i jego
konsekwencje w środowisku percypującego adresata, odpowiadającego również
ruchem na stan tego środowiska. Instalacje interaktywne bez ruchu (działania,
operowania interfejsami) adresata (interaktora) nie są w pełni percypowane, a je-
dynie postrzegane są wglądy urządzeń technicznych rozmieszczonych w instalacji.
Uruchomienie cielesne (przez ciało) jest podstawą percepcji takich utworów. Fakt
ten różni instalacje interaktywne od sztuk pięknych stałego obrazu, jak też kina,
TV – nie tylko przez formę artefaktu czy przez dyspozytyw, ale przede wszystkim
przez operacyjne zachowanie percepcyjne (użytkownika). Jest to kategoryczna róż-
nica między sztuką „niedotykalną” (sztuka muzeum) a sztuką dotykalną interak-
tywną. Jest to też różnica między interpretacją „niedotykalnej” formy artefaktu
(sztuki piękne) a fizyczną transformacją artefaktu sztuki interaktywnej.

Performatywność artefaktu, przynależna dawniej tylko autorowi (artyście),
przechodzi teraz w kompetencje adresata, którego zadaniem jest właśnie prze-
kształcanie artefaktu przygotowanego przez autora. A zatem dokonuje się trans-
formacja artefaktu zamiast konceptualno-kontemplacyjnej interpretacji. Mó-
wiąc bardziej ogólnie, dzisiejsze uczestnictwo w kulturze wymaga przekształcania
jej tekstów, a nie powtarzania, repetowania, kultywowania i zastanych form. Mamy
zatem dwie sprzeczne ze sobą instrukcje percepcji: „nie dotykaj”, jak w muzeum,
i „dotykaj” (w sensie: „przekształcaj”); dwie instrukcje, które wykluczają się wza-
jemnie ze względu na sprzeczne skutki działania.

Kiedy pierwszą („nie dotykaj”) zastosujemy do instalacji interaktywnej – nie
dojdzie do percepcji, a kiedy drugą zastosuje się do obrazu pikturalnego – widz
będzie go przemalowywać i być może zostanie uznany za wandala. W dawnej
sztuce, a nawet nauce ważne było zatrzymanie ruchu dla percepcji lub jedynie
obserwacji czy badania, w dzisiejszej interaktywnej liczy się natomiast dokonanie
ruchu, percepcja w ruchu, przekształcenie zastanego. Mamy zatem różne rodzaje
ruchu: obrazy stałe, które wyrażają ruch, ruchome obrazy (iluzyjny ruch) oraz
ruch, dzięki któremu podmiot przekształca obrazy w trakcie operacyjnej percepcji.

Wynika z tego, że dromologia Paula Virilla może być nie tylko teoretycznie
inspirująca dla sztuki, ale może też wskazywać na praktyczny (sprawczy) wymiar
ruchu wyrażany jako szybkość transformatywnego działania percypującego pod-
miotu na bazie proponowanego autorskiego artefaktu. Doświadczenia te kores-
pondują dobrze również z koncepcją transwersalnego rozumu, według której Wol-
fgang Welsch nie tylko osłabia tzw. silny podmiot, lecz także wskazuje na ruch
(przemieszczanie się percypującego podmiotu) jako na podstawową ramę oceny
sytuacji przez kontekst odbiorczy, a nie stabilne klisze kultury czy cechy tzw. sil-
nego podmiotu.

Percypujący podmiot wstał z muzealnej ławki służącej do podziwiania wy-
glądów cudzych obrazów. Ruszył z miejsca, by działać: manipulować interfejsami,
przemieszczać się po instalacji i tworzyć ostateczną dla siebie formę artefaktu.
Koordynacja ruchu ciała i umysłu z programem technologicznego artefaktu wydaje
się dziś podstawową czynnością percypującego podmiotu.
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Krzysztof Moraczewski

Komponent dźwiękowy kultury
audiowizualnej – kilka uwag wstępnych

Pojęcie kultury audiowizualnej rzadko bywa formułowane z wystarczającą pre-
cyzją, co powoduje konieczność postawienia pytania zarówno o jej definicję, jak
i status. Przyjmując społeczno-regulacyjną koncepcję kultury jako teoretyczny kon-
tekst rozważań, można pokusić się o następujące stwierdzenia: (a) zjawiska dość
intuicyjnie wyróżniane przez dzisiejszą humanistykę jako tzw. kultura audiowizu-
alna mają niewątpliwie komunikacyjny charakter; (b) obejmują one swym zasię-
giem czynności tradycyjnie zaliczane do praktyki artystycznej, obyczajowej oraz,
rzecz jasna, językowej, a więc są regulowane przez komunikacyjną sferę kultury
symbolicznej wartości uchwytnych praktycznie; (c) pozostają powiązane z poja-
wieniem się środków masowego przekazu i rewolucją technologiczną, spowodo-
waną przez tychże środków informatyzację. Biorąc te trzy stwierdzenia za pod-
stawę, można zaproponować następującą definicję: przez kulturę audiowizualną
rozumiał tu będę układ sądów normatywnych i dyrektywalnych, regulujących
w trybie subiektywno-racjonalnym konstruowanie, nadawanie i odbiór (interpre-
tację) całości dźwiękowo-wizualnych w środkach masowego przekazu i innych
mediach opartych na nowych środkach technicznych (z reguły informatycznych).
Ta robocza definicja grzeszy wciąż brakiem teoretycznej precyzji, niemniej jednak
odpowiada intuicjom badaczy oraz ogólnym założeniom przyjmowanej tu koncep-
cji kultury. Ów brak precyzji wynika, śmiem twierdzić, głównie ze słabości samej
kategorii, nie posiadającej wystarczająco wytyczonych granic i łączącej w sobie
heterogeniczne elementy.

Nawet jednak jeśli zgodzić się na tego rodzaju wstępną definicję, to nie roz-
strzyga ona statusu teoretycznego pojęcia kultury audiowizualnej. Pojęcie to nie
pokrywa się z pojęciem kultury popularnej, ponieważ: (a) obejmuje niektóre tylko,
mające charakter „całości dźwiękowo-wizualnych” elementy kultury popularnej;
(b) określone elementy kultury audiowizualnej mogą nie ulec popularyzacji i funk-
cjonować w obiegu ekskluzywnym. Nie pokrywa się ono także z pojęciem kultury
masowej, które pozostaje bez wątpienia szerszą kategorią. Czy kulturę audiowizu-
alną należy pojmować jako dziedzinę kultury czy raczej jako jej sferę? Odpowiedź
na takie pytanie nie wydaje się oczywista. Aby mówić o odrębnej dziedzinie kul-
tury, a więc o osobnej formie świadomości społecznej, trzeba wpierw wskazać
wyodrębniony typ praktyki społecznej, który forma ta miałaby regulować. Taki typ



praktyki społecznej musiałby zostać wyodrębniony przez społeczny podział pracy.
Jeśli wprowadzimy pojęcie praktyki medialnej, chociaż – znów ledwie intuicyjnie –
będziemy mogli wyznaczyć jej granice, to bez wątpienia wskażemy na zjawisko we
współczesnym podziale pracy coraz lepiej odróżniane, także za pomocą odpowied-
nich regulacji prawnych. Tego rodzaju praktyka na naszych oczach się wyodrębnia –
zatem jeśli kulturę audiowizualną rozumieć jako odpowiadającą takiemu typowi
praktyki społecznej formę świadomości społecznej, to można ją określić jako dzie-
dzinę kultury in statu nascendi, właśnie się na naszych oczach wyodrębniającą.
W każdym razie takie wyjście wydaje się pod względem teoretycznym lepsze niż
uznanie kultury audiowizualnej za sferę kultury, gdyż tę kategorię lepiej pozosta-
wić dla określonych grup form świadomości społecznej.

Przyjęcie takiego rozwiązania prowokuje dalsze pytania o genetyczną i funkcjo-
nalną determinantę pojawienia się nowego typu praktyki społecznej i nowej dzie-
dziny kultury. Pomijam przy tym, jako kwestię oczywistą, znaczenie upowszech-
nienia określonych rozwiązań technologicznych, będące conditio sine qua non
rozpatrywanego procesu. Nie wszystkie innowacje ulegają tego rodzaju upo-
wszechnieniu, co współczesna technologia telekomunikacyjna i informatyczna,
także więc i wytłumaczenie ich sukcesu wymaga pytań o decydujące czynniki
strukturalne, czyli w pierwszym rzędzie o racje funkcjonalne takiego sukcesu.

Zależność genetyczną zjawisk regulowanych przez kulturę audiowizualną wi-
dać wielokrotnie „gołym okiem”: nietrudno dostrzec elementy o rodowodzie arty-
stycznym, zwłaszcza filmowym (nie bez racji w Polsce medioznawstwo wyłoniło
się właściwie z filmoznawstwa), oraz obyczajowym. Można więc w skrócie powie-
dzieć, że determinantę genetyczną kultury audiowizualnej stanowią tradycyjne,
komunikacyjne dziedziny kultury symbolicznej, ze specjalnym naciskiem na sztu-
kę. Każe to kulturę audiowizualną zaliczyć do tej samej sfery. Zarazem, uznając kul-
turę audiowizualną za dziedzinę kultury symbolicznej, trzeba podkreślić, że klasy-
fikacja taka jest eksplanacyjnym uproszczeniem, abstrahującym od jej komponentu
techniczno-użytkowego. Sytuacja jest tu zresztą podobna do tradycyjnej problema-
tyki sztuki, która przecież jako dziedzina kultury zawsze zawierała także pewien
zespół norm i dyrektyw o charakterze właśnie techniczno-użytkowym.

Taka klasyfikacja pozwala – przynajmniej hipotetycznie – wskazać dwie podsta-
wowe funkcje, jakie kultura audiowizualna mogłaby pełnić w ramach całości hie-
rarchicznych uwarunkowań strukturalnych praktyki społecznej, poza funkcją auto-
regulacyjną, polegającą na dostarczaniu reguł komunikowania. Chodzi rzecz jasna
o funkcję integrująco-różnicującą społecznie i światopoglądowo-waloryzacyjną.
O ile spełnianie przez kulturę audiowizualną pierwszej z nich wydaje się na tyle
oczywiste, że nie wymaga specjalnych komentarzy, to druga ewokuje problem tzw.
rozkładu sfery światopoglądowej, wskazywanej jako cecha charakterystyczna spo-
łeczeństw ponowoczesnych, rozumianych jako tzw. „społeczeństwa bez kleju”.
Zwolennicy tego poglądu zdają się zupełnie bagatelizować to, że na naszych oczach
rozgrywa się poważna batalia światopoglądowa, być może jedna z najważniejszych
w dziejach euroamerykańskiego kręgu kulturowego, oraz to, że przekonanie, iż
światopogląd indywiduum nie należy do sfery uprawnionej interwencji społeczno-
ści, jest mocną tezą światopoglądową. Sytuacje tę można by w skrócie scharaktery-
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zować jako rywalizację między światopoglądem indywidualistyczno-konsumenc-
kim (kompleksem łączącym elementy konsumeryzmu oraz indywidualistycznie
interpretowanego liberalizmu społecznego – elementy, które nie muszą być prze-
cież łączone na mocy konieczności) a różnymi formami światopoglądów alterna-
tywnych, w tym nie na ostatnim miejscu światopoglądem religijno-konserwatyw-
nym. Kultura audiowizualna jest podstawowym miejscem rozgrywania się tego
konfliktu, stąd mówienie o światopoglądowo-waloryzacyjnej funkcji kultury
audiowizualnej jako jej funkcji pierwszoplanowej nie wydaje się bezpodstawne.
Szczególne znaczenie posiada w tym zakresie waloryzacja estetyczna, tzn. dokony-
wana w medium, którego kształt zdeterminowany jest genetycznie przez sztukę,
a więc np. w obrazie reklamowym, teledysku itp. Powszechność tego rodzaju walo-
ryzacji odbiera sztuce jej tradycyjne zadania, czego można wskazać przynajmniej
dwa powody: (a) coraz dalej postępująca autonomizacja sztuki zaowocowała sytu-
acją, gdy sztuka nie jest w stanie wypełniać swojej tradycyjnej funkcji świato-
poglądowo-waloryzującej; (b) elitarny obieg sztuki, będący właśnie wynikiem jej
autonomizacji, powoduje, że waloryzacja światopoglądowa dokonywana na jej te-
renie nie jest w skali społecznej wystarczająca. Są to dostateczne powody, by funk-
cje te mogła przejąć nowa praktyka.

Ujęcie jednak racji funkcjonalnych zaistnienia praktyki regulowanej przez kul-
turę audiowizualną w ten tradycyjny sposób nie jest wystarczające. Wytwory jej
bowiem, jako obiekty konsumpcji symbolicznej, mają w dużej mierze charakter
„rozrywkowy”, tzn. służą regeneracji psychicznej jednostek („odstresowanie”
itp.), przywracając im pełną funkcjonalność w ramach systemu społeczno-ekono-
micznego. W sytuacji obecnej, tzn. nieustannego przeciążenia [czym?] jednostki
przy jednoczesnej społecznej akceptacji wymogu pełnego uczestnictwa w praktyce
materialnej, tego rodzaju potrzeba ma kluczowe znaczenie – bez wprowadzenia
odpowiednich form kompensacji ryzykuje się katastrofalne w skutkach przeciąże-
nie jednostek w ramach współczesnego systemu pracy. Funkcję kompensacyjną
kultury audiowizualnej traktowałbym zatem jako przynajmniej równorzędną z jej
funkcją światopoglądowo-waloryzacyjną.

Dodatkową, rzucającą się w oczy cechą kultury audiowizualnej jest to jeszcze,
że wydaje się ona poddana kontroli rynkowej w sposób o wiele bardziej bezpo-
średni niż jej genetyczne poprzedniczki. To zresztą specyficzna cecha ponowocze-
sności: dawne dziedziny kultury symbolicznej muszą się okazać funkcjonalne bez-
pośrednio także w ramach wymogów praktyki materialnej. Nie znosi to ich
autonomicznych, hierarchicznie uwarunkowanych funkcji, ale raczej stanowi do-
datkową, coraz bardziej dominującą formę regulacji.

Zakreśliwszy w ten sposób obszar badań, można powiedzieć, że refleksja nad
dźwiękowym komponentem kultury audiowizualnej, prowadzona z perspektywy
kulturoznawczej, oznacza przede wszystkim pytanie o sądy regulujące w jej ramach
operowanie tworami dźwiękowymi, a więc, ujmując sprawę prościej, pytanie o re-
guły użycia dźwięku. Badania tego rodzaju prowadzone są w Polsce stosunkowo
rzadko, o czym nie decyduje bynajmniej filmoznawczy rodowód naszego medio-
znawstwa. Główną przeszkodą są problemy metodologiczne, kłopoty ze znalezie-
niem odpowiedniego języka dla opisu analizowanego zjawiska. Kłopoty te można
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streścić następująco. (1) Tradycyjne metody muzykologiczne, wypracowane głów-
nie w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku,
zawodzą z kilku powodów. Po pierwsze nastawione są na badanie struktur dźwię-
kowych, a nie ich umiejscowienie w ramach szerszych układów semiotycznych. Po
wtóre, precyzyjny język opisu tworu dźwiękowego, jaki wypracowała tradycyjna
muzykologia, dostosowany jest do struktur przekraczających pewien stopień kom-
plikacji. Mówiąc szczerze i przepraszając za wyrażenie, aplikowanie tego rodzaju
metod analitycznych do tworów dźwiękowych kultury audiowizualnej przypo-
minałoby strzelanie do wróbla z armaty. Po trzecie wreszcie tradycyjne podejście
muzykologiczne opiera się na założeniu o autonomii tworu muzycznego, podczas
gdy dźwiękowy komponent kultury audiowizualnej cechuje się właśnie brakiem
takiej autonomii. (2) Tradycja badań etnomuzykologicznych ukształtowała się
w oparciu z jednej strony o badania prowadzone nad wielkimi, pozaeuropejskimi
cywilizacjami muzycznymi (i w tym przypadku dziedziczy część problemów trady-
cyjnej muzykologii, a jej wyniki i metody trudno byłoby aplikować do badań nad
kulturą audiowizualną) albo folklorystyki i antropologii muzycznej. W tym drugim
przypadku przedmiotem badań pozostawała muzyka europejskich kultur tradycyj-
nych lub tzw. kultur prymarnych (plemiennych itp.). Nic więc dziwnego, że etno-
muzykologia pozostaje zakorzeniona głównie w tradycji etnologicznej i w bardzo
niewielkim stopniu wykorzystuje dorobek tych opcji badawczych i koncepcji kul-
tury, dla których sformułowania punktem wyjścia była nowożytna kultura europej-
ska lub euroamerykańska (Marksa, Webera, Diltheya, Durkheima itd.). Także
i w tym przypadku pojawiają się zatem analogiczne kłopoty z aplikacją. W mniej-
szym stopniu problem ten dotyczy współczesnej etnomuzykologii zmiany kulturo-
wej, wielokrotnie biorącej za punkt wyjścia sytuację obecną. (3) Współczesny zna-
komity rozwój filozofii muzyki i badań semiotycznych nad muzyką opiera się
właściwie wyłącznie na refleksji nad muzyką artystyczną. (4) Język opisu muzyki
popularnej wypracowany przez socjologię muzyki abstrahuje od właściwości este-
tycznych interpretowanych tworów, a jeśli chcemy badać m.in. charakter estetycz-
nej waloryzacji światopoglądowej w ramach kultury audiowizualnej, to abstrakcja
tego rodzaju nie jest możliwa do przyjęcia. Istnieje więc metodologiczna luka
utrudniająca w znaczący sposób badania nad dźwiękowym komponentem kultury
audiowizualnej. Spieszę przy tym podkreślić, że powyższe uwagi nie są w żadnym
razie formą krytyki przywoływanych dziedzin wiedzy, które przecież nie stawiają
sobie za przedmiot badań kultury audiowizualnej – chodzi tylko o wskazanie na
wspomnianą lukę. Być może zatem perspektywa kulturoznawcza może tutaj coś
wnieść, a w każdym razie pozostaje warta wypróbowania.

Można by pokusić się zatem o następujące uporządkowanie problemu, przy
czym kolejne tezy i obserwacje należy potraktować jako robocze hipotezy co do
reguł użycia dźwięku w kulturze audiowizualnej, wymagające sprawdzenia i dal-
szego opracowania.

1) Różnorakie obszary kultury audiowizualnej, których odbiorcami pozostają
różne grupy, otrzymują odmienną oprawę dźwiękową. Przejawia się to przede
wszystkim w wykorzystywaniu jako surowca lub inspiracji rozmaitych tradycji
muzycznych: od wielu odmian euroamerykańskiej muzyki popularnej, poprzez
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europejską muzykę artystyczną i jazz, aż po pozaeuropejskie kultury muzyczne.
Dobór oprawy muzycznej tworu audiowizualnego w zależności od przewidywanej
grupy odbiorczej szczególnie jaskrawo jest widoczny w reklamie. Jednocześnie
wytwory zawierające materiał odmienny od „średniej konsumenckiej” występują
często oddzielnie od standardowej produkcji, tworząc wyodrębnione sfery. Znako-
micie obrazuje to polityka programowa komercyjnych telewizji muzycznych, gdzie
prezentacja muzyki odmiennej od dominującej odbywa się w specjalnych audy-
cjach lub przynajmniej określonych godzinach. W ten sposób izolowane są na
przykład punk rock, thrash i death metal, jazz czy muzyka artystyczna. Dodatkowo
różne formy ekspresji muzycznej posiadają oprawę wizualną o rozpoznawalnych
cechach dystynktywnych – dotyczy to zarówno tworów w rodzaju teledysku, gdzie
muzyka pełni (w założeniu przynajmniej) rolę dominującą, jak i np. w reklamie,
gdzie jej pozycja jest służebna. Specjalnego zbadania w odniesieniu do reklamy
domaga się zawiązująca się stała korelacja między pewnymi typami muzyki a okre-
ślonymi pojęciami, np. muzyka artystyczna – prestiż (widoczne w reklamach samo-
chodów), jazz – czas wolny ludzi po trzydziestce (widoczne w reklamach piwa) itp.
Zróżnicowania i zależności tego rodzaju pozwalają odpowiednio kształtowanej
oprawie dźwiękowej tworu audiowizualnego uczestniczyć w spełnianiu przezeń
funkcji integrująco-różnicującej społecznie. Różnicowanie to jednak wydaje się
mieć inny niż tradycyjny charakter, nie wyznacza bowiem w pierwszym rzędzie
określonych całości światopoglądowo-obyczajowych, ale przede wszystkim grupy
konsumenckie i grupy prestiżu. W tym sensie kanonizuje z jednej strony istniejące
podziały społeczne (reklama Rolls-Royce’a całym swym dźwiękowym i wizualnym
kształtem mówi dwudziestoletniemu bywalcowi techno parties, że to nie jest
samochód dla niego, podobnie jak kampania reklamowa sieci telefonów komórko-
wych Heya sugerowała rzeczy dokładnie odwrotne), z drugiej przekształca je nie
tyle w nierówności, ile w odmienności modelu konsumpcji. Integracja i różnicowa-
nie zdają się więc w tym przypadku działać jako forma specyfikacji oferty rynkowej,
ustalająca zasięg społeczny grupy, do której jest ona kierowana. Odpowiednie ope-
rowanie otoczeniem dźwiękowym ma tu niebagatelne znaczenie. Dla dokładniej-
szego zbadania tego problemu można z powodzeniem wykorzystać doświadczenia
socjologii muzyki (która dawno już stawiała pytanie „Who’s music?”), ale przede
wszystkim wyniki analizy rynku.

2) Twierdzenie, że komponent dźwiękowy tworów audiowizualnych jest pozba-
wiony autonomii trzeba rozumieć w dwojakim sensie. Po pierwsze zatem znako-
mita większość tworów tego rodzaju pozbawiona jest autonomii funkcjonalnej,
tzn. nie realizuje autonomicznych celów estetycznych. Oczywistym przykładem są
reklamy, gry komputerowe czy teledysk (jako produkt jedynie quasi-autonomicz-
ny, bo pełniący pierwszoplanowe zadania promocyjne). W tym zakresie kompo-
nent dźwiękowy dziedziczy heteronomiczność swego kontekstu. Rzecz jasna kul-
tura audiowizualna może włączać twory o rodowodzie artystycznym (filmy, zapisy
happeningów, spektakli teatralnych, artystyczne utwory muzyczne itp.), a więc
w swym macierzystym kontekście autonomiczne, co komplikuje problem. Drugie
znaczenie owej heteronomii jest jednak bardziej doniosłe: twory dźwiękowe wy-
stępujące w ramach kultury audiowizualnej stanowią jedynie komponenty szer-
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szych całości o dominującym czynniku wizualnym, podkreślając określone ich
cechy emocjonalne i znaczeniowe, co pociąga za sobą neutralizację pretensji do
prezentacji wartości autonomiczno-muzycznych. Z tego właśnie powodu wzdra-
gam się przed nazywaniem tych tworów muzyką, mimo iż determinantą gene-
tyczną kształtu owej dźwiękowej strony wizualności jest bez wątpienia właśnie
muzyka, a często wprost wykorzystuje się materiał muzyczny pochodzący spoza
kultury audiowizualnej. Różnicę czynią reguły użycia. Wydaje mi się, że można
wskazać trzy główne sposoby używania dźwięku. (a) Określona oprawa dźwię-
kowa może zostać potraktowana jako element podkreślający i współkreujący jako-
ści pewnego tworu wizualnego – w tym zapewne sensie Mieczysław Porębski pisał
o obecności w ikonosferze „obrazów dźwiękowych”. Choć przykładów takiego
postępowania jest dowolna właściwie ilość, to najbardziej celnych dostarczają
zapewne gry komputerowe. Przyglądając się ich oprawie dźwiękowej, można za-
uważyć, że dla kreacji audiowizualnego obrazu twórcy posługują się zarówno ele-
mentami muzycznymi, jak i izolowanymi efektami dźwiękowymi o mimetycznym
charakterze, dobieranymi jednak raczej ze względu na nastrój niż cele reprezenta-
cji. Da się przy tym zauważyć dwie charakterystyczne cechy posługiwania się
muzyką: eklektyzm (oprawa gry komputerowej nie musi zachowywać jednolitości
stylistycznej – czynnikiem decydującym pozostaje funkcjonalność względem okre-
ślonej wizualności) i profesjonalizm (poziom techniczno-muzyczny oprawy dźwię-
kowej gier komputerowych jest obecnie wysoki lub bardzo wysoki – muzyczne
amatorstwo jest bezlitośnie eliminowane przez rynek). Związek pod tym wzglę-
dem z muzyką filmową i jej określonymi cechami wydaje się oczywisty. (b) Dźwięk
wykorzystywany jest jako stymulator fizjologiczny, wzmagający dynamiczne efekty
oddziaływania audiowizualnej całości. Przy takim wykorzystaniu dźwięku, charak-
terystycznym np. dla niektórych reklam i gier komputerowych (m.in. wyścigów
samochodowych i shooterów), jakości autonomiczno-muzyczne ulegają całkowi-
temu zawieszeniu, niknie zatem typowy dla zastosowania dźwięku w funkcji obra-
zowej wymóg profesjonalizmu. Charakterystyczne, że tego rodzaju redukcja doko-
nała się najpierw na terenie muzyki popularnej, czego przykładem jest tzw. house
music, gdzie stymulacyjne działanie dźwięku tworzy nie tyle całość muzyczno-wi-
zualną, ile raczej dźwiękowo-chemiczną wraz ze stymulatorami farmakologicz-
nymi. (c) Wreszcie przekształcanie tworów muzyki popularnej w twory audiowi-
zualne wysuwa na pierwszy plan muzykę jako rozrywkę, eksponując funkcję
kompensacyjną – jest to zjawisko na tyle banalne, że nie wymaga omówienia.

3) Efektem wskazanych wyżej elementów jest zjawisko wizualizacji muzyki,
dające się przedstawić w postaci następującego sądu: w ramach kultury audiowizu-
alnej zaistnienie jakiegokolwiek określonego tworu dźwiękowego jest dopusz-
czalne o tyle, o ile pozostaje on funkcjonalny względem dominującej (choć, jak
w przypadku teledysku, niekoniecznie pierwotnej) całości wizualnej. Konsekwen-
cje respektowania reguły tego rodzaju są poważne nie tylko dla kultury audiowizu-
alnej, ale też i kultury muzycznej, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że twory arty-
styczne w obecnej sytuacji społecznej mogą liczyć na szersze zaistnienie wyłącznie
wtedy, gdy czynią praktykę audiowizualną głównym kanałem własnej dystrybucji.
Konieczność poszukiwania dla utworu muzycznego ekwiwalentów wizualnych,
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wymuszana przez wspomnianą sytuację, powoduje po raz kolejny obniżenie rangi
wartości autonomiczno-muzycznych i każe zapytać o perspektywy europejskiej
tradycji muzycznej w kontekście dominacji kultury audiowizualnej. Zakładając
utrzymanie się takiej sytuacji, trudno nie przewidywać daleko idących zmian w kul-
turze muzycznej, jej swoistej „audiowizualizacji” pod rygorem społecznej nieefek-
tywności. Oznaczałoby to jednak radykalną przebudowę nowożytnej, europejskiej
tradycji muzycznej – przebudowę, dla której wzory dali już twórcy tak nawet
odmienni, jak Yannis Xenakis czy Philipp Glass. Historyczna muzyka artystyczna
może znaleźć się wówczas w bardzo złym położeniu, gdyż szukanie dla niej prze-
konującej wizualizacji spowoduje, zgodnie z regułami kultury audiowizualnej,
wysunięcie się na pierwszy plan czynnika wizualnego jako dominującego, zatem
anihilację jej naczelnych właściwości estetycznych. Wydaje się więc zarysowywać
wybór między tego rodzaju utratą a zepchnięciem na recepcyjny margines, czyli
pogłębieniem dzisiejszej sytuacji. Być może zresztą to drugie wyjście wypadałoby
uznać, wbrew pozorom, za bardziej optymistyczne: chyba lepsze byłoby funkcjono-
wanie kameralistyki Brahmsa w bardzo wąskim obiegu niż prezentowanie jej
poprzez teledysk.

4) Jeżeli znakomitą większość produktów, które powstają w praktyce regulowa-
nej przez kulturę audiowizualną można z powodzeniem uznać za twory kompensa-
cyjne i/lub afirmatywnie waloryzujące światopogląd zwany konsumeryzmem, to
nie należy zapominać o istniejących wewnątrz kultury audiowizualnej zjawiskach
alternatywnych. Nie chodzi mi przy tym jedynie o tzw. culture jamming, chociaż o to
trochę też, ale przede wszystkim o działania wykorzystujące konwencje komunika-
cyjne i estetyczne kultury audiowizualnej bądź to dla negatywnej waloryzacji kon-
sumeryzmu, bądź dla afirmatywnej waloryzacji światopoglądów konkurencyjnych.
Niektórzy przynajmniej spadkobiercy historycznej kontrkultury, wychodzący od
tradycji muzyki popularnej, znaleźli, zdaje się, sposób takiego podporządkowania
przymusowi wizualizacji, który obniżenie wagi autonomicznych cech muzycznych
ich działań kompensuje wzmocnieniem, poprzez obraz właśnie, waloryzacyj-
no-światopoglądowego oddziaływania utworów poetycko-muzycznych. Niezwy-
kle przekonujące są pod tym względem poczynania brazylijskiej grupy muzycznej
Sepultura i wielu innych. Rynek potrafi opór tego rodzaju dość dobrze zagospoda-
rować, nie dochodzi jednak przez to do całkowitego wyjałowienia przekazu świato-
poglądowego, który pozostaje czytelny i wielokrotnie bardzo dobitny. Z kolei
z punktu widzenia problematyki kultury muzycznej jest to zjawisko wybitnie
pocieszające. Muzykom tej kategorii udaje się wielokroć wypracować przekonującą
formułę współistnienia komponentów wizualnych, muzycznych i poetyckich. Pod-
stawą do tego jest przyjęcie kultury audiowizualnej jako sytuacji zastanej, wyzna-
czającej kontekst komunikowania. Istnieje możliwość, że właśnie przekształcająca
się w ramach kultury audiowizualnej muzyka popularna, a raczej pewna jej, nie-
duża zresztą część ulegnie „uartystycznieniu”, stanowiąc zalążek nowej postaci
sztuki muzycznej.

Dla badacza kultury muzycznej funkcjonowanie dźwięku w ramach kultury
audiowizualnej prowokuje przede wszystkim pytania dotyczące kondycji muzyki.
Zmiany, jakie powoduje ów kontekst, są daleko idące, ale można też zauważyć –
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wychodzące zresztą najczęściej z terenu muzyki popularnej – objawy adaptacji
twórczości muzycznej do nowego kontekstu kulturowego. Być może zatem przy-
szłą postacią muzycznego dzieła sztuki jest właśnie twór audiowizualny. Jeśli tak,
to byłaby to najpoważniejsza przemiana europejskiej kultury muzycznej od czasu
wyłonienia się seconda prattica pod koniec XVI wieku. Twory tego rodzaju nie
wydają się oczywiście wytrzymywać zestawienia z muzyką artystyczną, ale nie
oszukujmy się: pierwsze utwory w ramach secondo prattica też nie sposób porówny-
wać z wielką polifonią franko-flamandzką, a to do tych pierwszych, jak się okazało,
należała przyszłość. Czy z podobną sytuacją mamy do czynienia współcześnie,
przekonamy się w sensie dosłownym naocznie, mimo że chodzi o twory tradycyj-
nie przeznaczone dla słuchu.
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Tomasz Misiak

Estetyka audiosfery a okcydentalny
okulacentryzm

Widzę i widziałem rzeczy gorsze, niejedną wręcz tak odrażającą,
że nie o każdej chciałbym mówić, choć o niektórych nie chciałbym

wcale milczeć: mianowicie ludzi, którym brak wszystkiego,
poza tym, że jednego mają za wiele – ludzi, którzy są jedynie

wielkim okiem, albo wielką gębą, albo wielkim brzuchem,
albo czymkolwiek wielkim; nazywam ich kalekami na opak1.

Tezy o dominacji obrazu w kulturze oraz uprzywilejowaniu wzroku i patrzenia
wypowiadane są dzisiaj w ramach wielu różnorodnych dyskursów, potwierdzając
rozpoznawaną od dawna hegemonię oka. W szkicu tym chciałbym zwrócić uwagę
przede wszystkim na trzy główne obszary, w których poznawczy prymat widzenia
został na nowo sproblematyzowany. Konsekwencje okulacentryzmu okazują się
istotne zwłaszcza w perspektywie filozoficznej, ale także w ramach badań nad kul-
turą wizualną oraz w transgresyjnych dążeniach współczesnej estetyki. Szczegól-
nie interesująca okazuje się w tym zakresie estetyka, która podejmując namysł nad
współczesną sferą audialną, może stanowić remedium na podkreślane we wszyst-
kich wskazanych obszarach niepożądane konsekwencje wzrokocentryzmu.

1

Śledząc koncepcje na stałe już wpisane w historię filozofii, można zauważyć, że
znaczenie naszych zmysłów często wykraczało poza ich bezpośredni zakres. Zmy-
sły traktowane były przez wielu filozofów jako metafory otwierające bardziej
ogólne perspektywy problemowe związane z zagadnieniami naszego bycia w świe-
cie. Wyłącznie zmysłowemu znaczeniu widzenia towarzyszyły daleko sięgające
wymiary znaczeniowe, na kanwie których w różnych kontekstach budowane były
rozmaite dyskursy. Od Platońskich analogii pomiędzy Dobrem i słońcem oraz idei

1 F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Lisiecka, Z. Ja-
skuła, Warszawa 1999, s. 181.



dostępnych jedynie w wizualnym oglądzie2, Arystotelesowskiej Metafizyki rozpo-
czynającej się od pochwały widzenia oraz jego modelowej przydatności do intelek-
tualnego wglądu i poznania, poprzez podkreślane przez Filona z Aleksandrii głębo-
kie koincydencje pomiędzy wzrokiem, światłem i rozumem3 oraz Augustiańską
nobilitację oczu spośród dostępnych nam organów zmysłowych4, po Kartezjański
racjonalizm utożsamiający intelekt z lumen naturalis oraz określający kryterium
prawdziwości za pomocą kategorii „jasności” i „wyraźności” – tradycja filozoficzna
zdominowana została przez widzenie.

Jednym z podstawowych motywów dominacji widzenia w tradycji filozoficznej
jest przekonanie o możliwości wskazania analogii zachodzących pomiędzy proce-
sami myślenia i widzenia. Hanna Arendt, śledząc podejmowane na przestrzeni
wieków filozoficzne i poetyckie próby stosowania metafor mających odsłonić
istotę myślenia, zwraca uwagę na dominujące w historii zachodniej metafizyki
i teorii prawdy pierwszeństwo oglądania spośród różnorodnych form naszej zmy-
słowej aktywności5. Wzrok stał się podstawową metaforą filozoficzną z racji narzu-
cającego się podobieństwa dwóch procesów: relacji pomiędzy okiem a widzianym
przedmiotem oraz pomiędzy umysłem a przedmiotem myślanym, a także z uwagi
na podobny w obu przypadkach rodzaj oczywistości. Spośród tych cech przypisywa-
nych wzrokowi, które skłaniały do uznania go za odpowiednią metaforę ustana-
wiającą model dla myślącego umysłu, najczęściej zwraca się uwagę na ujawniający
się podczas aktu widzenia dystans pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Dystans
ten, ustanawiając pojęcie obiektywności, jest zarazem gwarantem niezależności
podmiotu i przedmiotu względem siebie. Podmiot stojący naprzeciwko przedmiotu,
nie narażony na jego bezpośrednie oddziaływanie, nie niepokojony przez przedmiot,
zdolny do uchwycenia tego, co niezmienne i stale obecne, to ideał wypracowany na
bazie analogii pomiędzy widzeniem a myśleniem już w starożytnej Grecji.

W podobnym duchu Martin Jay podkreśla, że rozwój filozofii Zachodu nie może
być należycie zrozumiany bez uświadomienia sobie jej częstych zależności od sto-
sowanych na przestrzeni stuleci różnego rodzaju wizualnych metafor. Począwszy
od gry cieni na ścianie Platońskiej jaskini i Augustiańskiej pochwały boskiego
światła po Kartezjańskie kategorie jasności i wyraźności oraz oświeceniową wiarę
w dane ludzkich zmysłów – okulacentryczne nastawienie było niezwykle rozpo-
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2 „[...] [T]ym czym jest Dobro w świecie myśli i przedmiotów myśli, tym jest słońce
w świecie widzialnym w stosunku do wzroku i do tego, co się widzi” (Platon, Państwo,
tłum. W. Witwicki, Warszawa 1990, ks. VI, XIX, B–E).

3 „[...] [J]ak (...) w ciele kierowniczą rolę odgrywa wzrok, a we wszechświecie natura
światła, tak samo w nas najdoskonalszym elementem jest rozum” (F. Aleksandryjski,
O niezmienności Boga, [w:] idem, Pisma, t. 2, tłum. S. Kalinowski, Kraków 1994, s. 28).

4 „Oczy pozwalają nam widzieć dzienne światło i rozróżniać kształty fizycznych przedmio-
tów. Jest to specjalnie piękny organ naszego ciała, dlatego też znajduje się w miejscu naj-
bardziej zaszczytnym” (Św. Augustyn, O wolnej woli, [w:] idem, Dialogi filozoficzne, tłum.
A. Trombala, Kraków 1999, s. 573).

5 Zob. H. Arendt, Filozofia i metafora, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, „Teksty” 1979, nr 5
(47), s. 170.



wszechnione w tradycji filozoficznej. Czy to w terminach spekulacji i obserwacji,
czy też w procesie oświecającej iluminacji, filozofia Zachodu skłaniała się do akcep-
tacji tradycyjnie ustanowionej hierarchii zmysłowości, przez długi czas nie odczu-
wając w ogóle potrzeby poddania jej w wątpliwość6. Filozoficzne próby przy-
noszące ze sobą możliwość wymknięcia się okcydentalnemu okulacentryzmowi
dały o sobie znać właściwie dopiero pod koniec XIX wieku i zogniskowane zostały,
zdaniem Jaya, wokół postaw zmierzających do detranscendentalizacji perspektywy,
ponownego wcielenia podmiotu poznającego oraz przypisania większej wartości
czasowi niż przestrzeni.

Płynąca z tych pozycji krytyka wymierzona została zwłaszcza przeciwko doko-
nanej przez Kartezjusza, „ojca założyciela nowożytnego paradygmatu wizualistycz-
nego”7, transcendentalizacji perspektywy. Zdaniem tak różnych autorów, jak Mau-
rice Merleau-Ponty czy Fryderyk Nietzsche, w ramach Kartezjańskiej perspektywy
podmiotowi wyznaczone zostało uprzywilejowane miejsce, umożliwiające w kon-
sekwencji oglądanie rzeczy z punktu widzenia Boga, co doprowadziło do znie-
kształcenia rzeczywistych relacji człowieka do świata. Próby detranscendentalizacji
perspektywy wiązały się zatem z dążeniami do pozbawienia poznającego podmiotu
przywileju ustanawiania wyłącznego i absolutnego punktu widzenia, prawomoc-
nego bez względu na okoliczności. Zdaniem Jaya najbardziej radykalnego posunię-
cia dokonał w tym względzie Nietzsche. „Śmierć Boga znaczyła koniec boskiego
punktu widzenia. Upadło samo rozróżnienie pomiędzy iluzorycznym przedstawie-
niem dostępnym omylnym zmysłom obserwującego podmiotu a głębszą, zasad-
niczą prawdą osiągalną dla intelektu bądź rozumu (tj. ...być widzianym przez «oko
umysłu»). Zanikł też podział na subiektywną świadomość i mimetycznie odtwa-
rzany obiekt – dualizm zapoczątkowany greckim uprzywilejowaniem wzroku. Pla-
tońskie pojedyncze słońce Prawdy oświetlające rzeczywistość zostało zastąpione
przez tysiąc jeden słońc oświetlających wiele różnych rzeczywistości”8.

Pomimo tej krytyki widzenie wciąż traktowane było jako stojące na szczycie na-
szej zmysłowej hierarchii, a jego bezpośredni związek z poznaniem nadal podkreś-
lano. Wolfgang Welsch przekonuje, że uprzywilejowanie widzenia ciągle jest obecne
w dyskursie filozoficznym: „nawet w tych dziedzinach, w których w nowszych cza-
sach doszło do zasadniczej krytyki tradycyjnych ujęć problematyki postrzeżeń, nie
mogła wystąpić rewizja prymarności widzenia – tego pradogmatu tradycyjnej wiedzy
o zmysłach; przeciwnie – zdarzało się ponowne potwierdzenie owego prymatu. [...]
Duch sprzężony z okiem – to najbardziej tradycyjne połączenie zostało utrzymane”9.
W terminologii Nietzschego nadal jesteśmy „kalekami na opak”, którym brakuje
wszystkiego, poza tym, że jednego mamy za wiele. Jesteśmy wielkim okiem.
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6 M. Jay, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Though, Berke-
ley–Los Angeles–London 1994, s. 186–187.

7 Ibidem, s. 70.
8 M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, tłum. J. Przeźmiń-

ski, [w:] R. Nycz (red.), Odkrywanie Modernizmu, Kraków 2004, s. 320.
9 W. Welsch, Na drodze do kultury słyszenia?, tłum. K. Wilkoszewska, [w:] E. Wilk (red.),

Przemoc ikoniczna czy nowa widzialność?, Katowice 2000, s. 61–62.



2

Naszkicowane powyżej przykłady krytyki tradycyjnego prymatu wizualności
zwracają uwagę na to, że wiele ważnych relacji opisywanych i podkreślanych w tra-
dycji filozoficznej zachodziło w kontekście widzialnego. Problematyka ta oraz
związane z nią diagnozy stają się aktualne również w szerszej perspektywie kultu-
rowej. Podstawowe relacje pomiędzy widzeniem a widzianym przedmiotem, po-
między widzeniem a innymi zmysłami oraz pomiędzy tym, co widziane, a tym, co
niewidoczne, domagają się ponownego rozpatrzenia w ramach badań skoncentro-
wanych wokół „kultury wizualnej”, które zmierzają do określenia statusu obrazów
współczesnej kultury. Problematyczność samego obrazu odsłania się zwłaszcza
wtedy, gdy pytamy o „przedmiot” kultury wizualnej. Jak podkreśla Mieke Bal, wiele
podejść próbujących określić specyfikę „kultury wizualnej” jako odrębnej dyscy-
pliny współczesnej humanistyki podtrzymuje pewien wizualny esencjalizm, „który
albo proklamuje wizualną «różnicę» – czytaj: «czystość» obrazów, albo też wyraża
pragnienie wyraźnego odgraniczenia obszaru wizualności spośród innych mediów
lub systemów semiotycznych”10. Zdaniem Bal podtrzymywanie silnej dychotomii
wizualne/niewizualne nie może sprostać obrazowemu zróżnicowaniu współcze-
sności. Co więcej, „wcale nie jest oczywiste, że «kultura wizualna» [...] może zostać
wyizolowana i składać się po prostu z obrazów”11. Nie da się od siebie oddzielić
zdarzenia wizualnego oraz doświadczanego obrazu, które stanowią immanentnie
ze sobą połączone rezultaty aktu patrzenia. W tym sensie wszelkie roszczenia do
„czystości” aktu patrzenia są bezzasadne. „Nieczystość” patrzenia wynika przede
wszystkim z jego zmysłowego charakteru. Jako biologicznie ukonstytuowany akt
zmysłowy – patrzenie uwikłane jest w kontekst interpretacji, a także w emocjo-
nalne, kognitywne i intelektualne procesy poznawcze. Stąd zadaniem stojącym
przed badaczami kultury wizualnej nie jest oddzielanie widzenia czy też tego, co
wizualne, od szeregu kontekstów współokreślających te procesy, lecz raczej zazna-
czanie obszarów pomiędzy nimi. „A zatem, literatura, dźwięk i muzyka nie są
wykluczone z przedmiotu kultury wizualnej”12. Analizy podejmowane przez Mieke
Bal pokazują wprost, że badania poświęcone widzeniu w kontekście kultury
współczesnej muszą owo widzenie określić na nowo. Na nowo, a więc nieesencjali-
stycznie: „z izolacją widzenia idzie bowiem w parze hierarchia zmysłów – jedna
z tradycyjnych wad podziału na dyscypliny w naukach humanistycznych”13.
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10 M. Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, tłum. M. Bryl, „Artium Quaestio-
nes” 2006, nr XVII, s. 296.

11 Ibidem, s. 300.
12 Ibidem, s. 302. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o włączenie innych praktyk w obręb kul-

tury wizualnej. Od tego, że literatura czy muzyka mogą być interesujące, wizualnie wa-
żniejsze wydaje się to, że „jeśli wizualność nie jest ani jakością lub cechą rzeczy, ani po
prostu fenomenem fizjologicznym (tym, co oko może postrzegać), to należy zakwestio-
nować tryby patrzenia, a także zakwestionować założenie, że patrzenie opiera się tylko
na jednym zmyśle (widzenie nie jest percepcją wizualną)”. Zob. ibidem, s. 314.

13 M. Bal, Wizualny..., op. cit., s. 30.



Potrzeba ponownego sproblematyzowania widzenia wydaje się tym bardziej
nagląca, że impulsy do zrywania tradycyjnych więzów myślenia wiążących widze-
nie płyną już od dawna ze strony sztuk wizualnych. Jean-François Lyotard, akcen-
tując rolę Kantowskiej kategorii wzniosłości w nowej estetyce, nie bez powodu
zwracał uwagę na twórczość Barnetta Newmana, z którego obrazów dochodzi do
głosu apel o wsłuchiwanie się w to, co niewidzialne. Obrazy Newmana epatują tak
minimalną ekspresją, iż rodzi się wątpliwość, czy w ogóle coś przedstawiają. Sta-
jemy wobec tego przed wyzwaniem specyficznego nastawienia na to, co niewi-
dzialne, co nie do opowiedzenia, co milczące w obrazie, a co zakłada przedkładanie
ucha nad oko. Należy posłużyć się taką postawą, „w której najważniejszą rzeczą jest
słuchać, której reguła jest audialna. Taka gra jest grą sprawiedliwości, a w tej grze
wypowiada się tylko ten, kto słucha, to znaczy ktoś, kto mówi jako słuchacz, a nie
autor. Jest to gra bez autora. Tak jak spekulatywna gra jest grą bez słuchacza, ponie-
waż jedynym słuchaczem tolerowanym przez spekulatywną filozofię jest uczeń”14.

Krytyka wzrokocentryzmu znajduje także potwierdzenie w problematyce związa-
nej z technologicznym zapośredniczeniem kultury i jej audiowizualnym charakte-
rem. Krytycy współczesności mówią o rodzącej się pod wpływem zaawansowanych
technologicznie możliwości manipulacyjnych „utracie zaufania do widzialnego”15

czy też o swoistym „zwrocie obrazowym” współczesnej kultury: „epoka wideo
i techniki cybernetycznej, epoka reprodukcji elektronicznej, rozwinęła nowe formy
symulacji i iluzjonizmu wizualnego z nieznaną uprzednio mocą. [...] Fantazja «zwro-
tu obrazowego» kultury całkowicie zdominowanej przez obrazy, stała się realną
możliwością techniczną na skalę globalną”16. Technologie audiowizualne – technolo-
gie umożliwiające generowanie, rejestrowanie, transmitowanie, a także wielowy-
miarowe przekształcanie dźwięku i obrazu z niespotykanym wcześniej natężeniem
konfrontują nas z wielością przekazów oraz fundują nowe sposoby uczestnictwa,
które wymagają zmiany podejścia do tradycyjnie ustalonej problematyki zmysłowo-
ści. Za pośrednictwem zaawansowanych technologii odkrywamy nowe cechy na-
szych, wydawać by się mogło, już do końca wyeksploatowanych zmysłów, a także
podkreślamy znaczenie zmysłów wcześniej zaniedbywanych w dyskursie teoretycz-
nym. Pomimo to można zauważyć, że krytyka skupiona wokół zagadnień związa-
nych z audiowizualnym charakterem współczesnej kultury często skupia się na jej
aspektach obrazowych, wizualnych, po raz kolejny potwierdzając prymat widzenia
i obrazu. Dlatego ważne wydaje się zwrócenie uwagi na propozycje tych autorów,
którzy zastępują stare, niekiedy już „martwe” metafory wizualne metaforami budo-
wanymi w oparciu o procesy słyszenia i dźwięku oraz podkreślają ich rolę w próbach
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14 J-F Lyotard, Just Gaming, Minneapolis 1985, s. 71–72; cyt. za: G. Dziamski, Postmodernizm
wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996, s. 159.

15 Zob. W. Welsch, On the Way to an Auditive Culture?, tłum. A. Inkpin, [w:] Undoing Aesthe-
tics, London–Thousand Oaks–New Delhi 1997.

16 W.J.T. Mitchell, Picture Theory, Chicago 1994, s. 11, cyt. za: A. Erjavec, Konceptualne wize-
runki światoobrazu, [w:] J. Kmita, J. Sójka, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Drogi i ścieżki filo-
zofii kultury. Miscellanea dedykowane prof. Teresie Kostyro, Poznań 2002, s. 89.



zrozumienia zmian zachodzących we współczesnej filozofii, sztuce, kulturze pod
wpływem możliwości niesionych przez nowe technologie.

3

Przeobrażenia dokonujące się pod wpływem nowych, cyfrowych technologii
stanowiły jeden z głównych powodów próby reorganizacji estetyki zaproponowa-
nej przez Wolfganga Welscha. W obliczu występujących współcześnie „głębokich”
procedur estetyzacyjnych estetyka nie wyczerpuje się na poziomie kształtowania
rzeczywistości, ale sięga głębiej, prowadząc do estetycznego ujmowania rzeczywi-
stości. „Codzienny kontakt z mikroelektronicznymi procedurami produkcyjnymi
przyczynia się do estetyzacji naszej świadomości i całego naszego u j m o w a n i a
rzeczywistości”17 – pisze Welsch. Pod wpływem nowych technologii i sprzężonych
z nimi środków przekazu nie odbieramy już rzeczywistości jako pewnej trwałej
struktury o ustalonej ontologii, lecz jako nieograniczoną potencję, która może być
na różne sposoby kształtowana nawet na swoich mikropoziomach.

Jedną z ważniejszych konsekwencji dokonującej się pod wpływem zarysowywa-
nych przez Welscha procesów estetyzacyjnych zmiany ujmowania rzeczywistości
jest „rekonfiguracja aisthesis” – przeformułowanie ustanowionej przez tradycję filo-
zoficzną hierarchii zmysłowości. Jednym z impulsów współczesnej krytyki skiero-
wanej przeciwko okulacentryzmowi z tej perspektywy są zatem przeobrażenia doko-
nujące się pod wpływem mediów elektronicznych i nowych technologii, a opisywana
przez Welscha głęboka estetyzacja okazuje się jedną z bezpośrednich przyczyn
zaznaczających potrzebę takiej krytyki. Doświadczenia „płynności” oraz różnorodne
strategie symulacyjne związane z działaniem elektronicznych mediów ukazują nie-
wystarczalność wzrokowego odnoszenia się do świata. Konieczny staje się dokładny
namysł nad funkcją i rolą innych zmysłów, w tym np. słuchu. Welsch zauważa, że
„znów zaczęto doceniać słuch – dzięki jego bliskiemu związkowi antymetafizycz-
nemu z wydarzeniem (jako przeciwieństwem trwałego bytu), a także za sprawą jego
istotnie społecznego charakteru (w odróżnieniu od indywidualistycznego aktu wi-
dzenia) oraz jego bezpośrednich relacji z momentami uczuciowymi (w odróżnieniu
od pozbawionego emocji rejestrowania fenomenów przez wzrok)”18. Jest to asumpt
do tego, by nie spoglądać na zmysłowość jak na dogmatycznie ustanowiony projekt
i starać się dążyć do równouprawnienia wszystkich zmysłów oraz pokazać ich wpływ
na naszą kulturową partycypację. Należy zdawać sobie sprawę z możliwości ustana-
wiania różnych hierarchii zmysłów z uwagi na odmienne cele, w których osiąganiu
miałyby one uczestniczyć. To kolejne ważne zadanie dla estetyki: „Reorganizacja
aisthesis wiąże się ze znaczną transformacją wzorców i wymagań kulturowych. Este-
tyka powinna przedmiotem swych analiz uczynić te nowe stany aisthesis oraz idącą z
nimi w parze zmianę wzorców kulturowych”19.
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17 W. Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, tłum. K. Guczalska, Kraków 2005, s. 36.
18 Ibidem, s. 127.
19 W. Welsch, Estetyka..., op. cit., s. 128.



Gdy nowe stany aisthesis wiążą się z nowymi formami technologicznymi, to
swoją aktualność potwierdzają tezy Marshalla McLuhana dotyczące mediów rozu-
mianych jako przedłużenia zmysłów. W myśl założeń McLuhana sposoby naszego
myślenia oraz postrzegania, a także hierarchia zmysłowości zmieniają się pod
wpływem działania kolejnych mediów. Jeśli bowiem pod wpływem mediów odkry-
wamy nowe sposoby działania zmysłów, to zmianie podlegają także modele kultu-
rowej partycypacji. Zmienia się również nasze podejście do odbieranych zjawisk,
w tym do obrazu i dźwięku. Na przykładach formowania zmysłów przez poja-
wiające się w historii media można pokazać zmiany w myśleniu prowadzące do
nowych form społecznych interakcji, a niejako równolegle do tych przeobrażeń
pogłębić tematykę zmysłowości i po raz kolejny, z nowej perspektywy, dotrzeć do
tkwiących tam metaforycznych pokładów.

McLuhan przekonuje, że jednym z najdonioślejszych odkryć, a zarazem najbar-
dziej skomplikowanym oraz mającym największy wpływ na ludzką świadomość
medium był alfabet fonetyczny. Jego wynalezienie i rozpowszechnienie doprowa-
dziło do zasadniczych zmian w naszym zmysłowym postrzeganiu, a także związane
było z ustanowieniem określonej zmysłowej hierarchii. Jeśli zgodzimy się z tezą, że
„każda kultura jest pewnym porządkiem zmysłowych preferencji”20, to okazuje się,
że różnice pomiędzy słuchem i wzrokiem odpowiadają w tej perspektywie różnicy
pomiędzy kulturą przedpiśmienną i piśmienną. Nie znająca alfabetu fonetycznego
kultura mówiona stanowiła bowiem strukturę pochodną od dominującego w tym
układzie zmysłu słuchu. Ta słuchowo zorientowana kultura oralna żyła w zamknię-
tym świecie „plemiennej głębi i rezonansu”. Równomierne rozprowadzanie wie-
dzy za pomocą mowy nie doprowadziło do wykrystalizowania się w jej ramach
indywidualizmu i specjalizacji charakterystycznych dla późniejszej kultury pisma
i druku, a procedury myślowe sprzężone były bezpośrednio z działaniem i zaanga-
żowaniem, które za pośrednictwem pisma zostały od siebie rozdzielone. Cechy te
związane są z podstawowymi „parametrami” percepcji słuchowej: „słuch – w prze-
ciwieństwie do zimnego i neutralnego wzroku – jest wrażliwy, wyczulony, «włącza-
jący» i daje oparcie doskonałej sieci plemiennego pokrewieństwa oraz współzależ-
ności [...]”21. To zatem głównie słuch, sposób postrzegania dźwięków, a także sama
charakterystyka dźwięku decyduje o modelach uczestnictwa swoistych dla kultur
oralnych.

Na podobne związki zwiększonej aktywności słuchowej z cechami kultur oral-
nych wskazuje Walter J. Ong, który w swoich pracach niejednokrotnie śledził alie-
nację i reintegrację świadomości w związku z przekształceniem słowa za pomocą
środków technologicznych realizujących swoje reprezentacje w obrazie22. Analizy
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20 M. McLuhan, Wybór tekstów, tłum. E. Różalska i J.M. Stokłosa, Poznań 2001, s. 339.
21 Ibidem, s. 338.
22 Co ciekawe, a zarazem charakterystyczne zarówno dla McLuhana, jak i Onga, rozwa-

żaniom tym towarzyszy podobne założenie, w myśl którego dopiero współczesne do-
świadczenia z mediami elektronicznymi pozwalają nam na należyte uchwycenie różnic
pomiędzy oralnością i piśmiennością, między innymi dlatego, że ponownie uwrażliwiają
nas one na różnice pomiędzy wzrokiem (obrazem) i słuchem (dźwiękiem). Ong pisze



Onga zwracają szczególną uwagę na cechy dźwięku, albowiem bez ich zrozumienia
nie da się wyjaśnić specyfiki kultur oralnych: „ograniczenie słowa do dźwięku okre-
śla w kulturze oralnej nie tylko sposób wyrażania, lecz także procesy myślowe”23.
Analizy te są tym bardziej interesujące, iż często odwołują się do przykładów
zaczerpniętych z rezerwuaru środków charakterystycznych dla „oralności wtór-
nej”24, w której dźwięk zapośredniczony zostaje przez szereg technologii umożli-
wiających jego rejestrację i transmisję. W tym aspekcie uwidacznia się też ważne
dla Onga założenie, w myśl którego doświadczenia z mediami elektronicznymi
rzucają nowe światło na sam fenomen dźwięku.

Jedną z istotnych cech dźwięku w procesie kształtowania się postaw charaktery-
stycznych dla kultur oralnych jest jego specyficzny, różny od innych doznań
zmysłowych, związek z czasem. Dźwięk jest najbardziej „zdarzeniowym” spośród
postrzeganych przez nas fenomenów: nie posiada swojego siedliska, śladu czy tra-
jektorii (te określenia są wizualnymi metaforami, które mogły powstać dopiero
w kulturze piśmiennej), nie można go zatrzymać, unieruchomić, a także rozpatry-
wać w oderwaniu od siły, która musi być włożona, by dźwięk mógł być wydobyty.
„Mogę zatrzymać pracę kamery filmowej i pokazywać na ekranie jedno ujęcie.
Zatrzymując ruch dźwięku nie mam niczego – jedynie ciszę [...] I choć wszystkie
doznania zmysłowe rozgrywają się w czasie, to żadne inne nie jest tak odporne
wobec działań zatrzymujących, stabilizujących. Widzenie pozwala zarejestrować
ruch, może jednak rejestrować również bezruch. Więcej nawet, widzenie preferuje
bezruch, oglądając bowiem coś dokładnie, wolimy, by pozostawało nieruchome.
Często sprowadzamy ruch do serii kolejnych ujęć, by lepiej zobaczyć, czym jest
ruch. Nie istnieje odpowiednik «serii ujęć» dla dźwięku. Oscylogram jest cichy”25.
Specyficzny związek dźwięku z czasem sprawia, że dźwięk istnieje właściwie tylko
wtedy, gdy przestaje istnieć; musi przestać istnieć, by zaistnieć, a owego przejścia
pomiędzy byciem i niebyciem nie da się utrwalić. Da się jednak uchwycić przejście
od słowa-dźwięku do słowa-pisma (obrazu) i wynikające z niego konsekwencje.
W przeciwieństwie do słowa mówionego, które znaczenie kojarzyło z rzeczą,
słowo pisane wprowadza wysublimowane struktury reprezentacji i pozwala na
traktowanie nazw jak przynależnych do nazywanego przedmiotu etykiet. W ten
sposób ulotny i dynamiczny dźwięk przekształcony zostaje w stały i statyczny
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wprost: „Odmienność mediów elektronicznych i druku uwrażliwiła nas na wcześniejszą
odmienność pisma i oralności”. W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii,
tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 23.

23 Ibidem, s. 57.
24 „Oralność wtórna” tworzona jest za pośrednictwem takich mediów, jak telefon, radio,

telewizja, oraz różnorodnymi nośnikami dźwięku rejestrowanego za pomocą urządzeń
elektronicznych. W przeciwieństwie do pierwotnej, oralność wtórna umożliwia bardziej
swobodną oraz świadomą partycypację w świecie, gdyż wzbogacona zostaje o pismo
i druk, które mają duże znaczenie w procesach wytwarzania, działania, a także użytko-
wania mediów elektronicznych; ibidem, s. 182–185.

25 Ibidem, s. 56.



obraz. Przejście od oralności do piśmienności to dla Onga przejście od dźwięku do
przestrzeni wizualnej.

Podobnie problem ten ujmuje McLuhan; jego zdaniem alfabet fonetyczny
w procesie uwidaczniania dźwięku mowy wymagał oddzielenia zarówno dźwięku,
jak i obrazu od ich sfery semantycznej i ekspresyjnej: „w ten sposób pojawiła się
bariera między człowiekiem a przedmiotem i rozdział obrazu od dźwięku. Funkcja
wizualna wydzieliła się ze współbrzmienia innych zmysłów, to zaś doprowadziło
do wyrzucenia ze świadomości kluczowych obszarów naszych doznań zmysłowych
[...]”26. Interioryzacja alfabetu przyczyniła się do naruszenia zmysłowej równo-
wagi, która zapewniała jednostkową i społeczną harmonię, a nadmierne rozwinię-
cie funkcji wizualnej uwarunkowało swoistego rodzaju przestrzeń, którą później
umocnił jeszcze wynalazek druku. Pismo i druk wzmagają poczucie zamknięcia,
ustanawiają zmysłową podstawę pojęcia porządku, określają stały „punkt widze-
nia”, stwarzają linearną, pozycyjną przestrzeń. W przeciwieństwie do tak określo-
nej „przestrzeni typograficznej” McLuhan pisze o „przestrzeni akustycznej”: „to
przestrzeń, która nie ma środka ani granicy, w przeciwieństwie do przestrzeni
ściśle wizualnej, która jest przedłużeniem i intensyfikacją oka. Przestrzeń aku-
styczna jest organiczna i integralna, postrzegana dzięki jednoczesnemu współgra-
niu wszystkich zmysłów, natomiast przestrzeń «racjonalna» czy obrazowa jest jed-
nolita i ciągła, i stwarza zamknięty świat bez bogatego rezonansu plemiennej
krainy echa”27. Konsekwencje przejścia od przestrzeni akustycznej do przestrzeni
wizualnej sięgają samych podstaw pojęcia cywilizacji zachodniej. Odkrycie pisma
fonetycznego wpłynęło na nasze pojmowanie czasu i przestrzeni, wzmogło po-
stawy analityczne i linearne, doprowadziło do specjalizacji i fragmentaryzacji
doświadczenia. Linearny czas i euklidesowa przestrzeń to wyznaczniki kultury,
w której podstawowym medium przekazywania informacji jest – wywyższający
wzrok i separujący go od innych zmysłów – druk.

Nowe przykłady uwydatniające długotrwały proces separowania wzroku od
innych zmysłów, a także wskazujące na zmiany, jakim pod jego wpływem ulegało
nasze doświadczanie przestrzeni, przynoszą ze sobą elektroniczne urządzenia
przekształcające dźwięk. Pozwalają one też na wskazanie zmian zachodzących
w podejściu do dźwięku przed rozpowszechnieniem alfabetu i druku i po. Różnice
pomiędzy wizualną a audialną formą przestrzennej partycypacji oddaje zwłaszcza
zastosowanie w urządzeniach elektroakustycznych technologii high fidelity oraz
efekt stereofonii. „Technologia hi-fi spowodowała w muzyce zmiany podobne do
tych, jakich w malarstwie dokonał kubizm, a symbolizm w literaturze – akceptację
złożoności i wielorakości płaszczyzn w ramach pojedynczego doświadczenia”28.
Niegdyś, zgodnie z wdrukowaną przez „wizualną kulturę pisma” potrzebą posiada-
nia ustalonego punktu widzenia, także dźwięk odbierany był jako emanujący
z określonego, pojedynczego punktu w przestrzeni. Dźwięk stereo natomiast od-
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bierany jest jako otaczający słuchacza (all-around) czy też owijający się wokół niego
(wrap-around). Stereofoniczny odbiór dźwięków uwydatnia ponadto jego „głębię”,
która w przeciwieństwie do „punktu widzenia z określonej perspektywy” pozwala
zdaniem McLuhana na coś w rodzaju intuicyjnego, całościowego „wglądu”. Słucha-
nie umożliwia doświadczenie mentalnego zaangażowania w pewien interrelacyjny
proces; widzenie każe wybierać określony element z pewnej listy czy kolekcji.

Pionierskie rozważania McLuhana i Onga domagają się współcześnie rewizji
i rozwinięcia. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych i związanych z nimi wirtu-
alnych środowisk oraz kolejnych technologii przetwarzających dźwięk rodzi się
bowiem odmienna przestrzeń akustyczna oraz ponownie zmienia się nasze podejś-
cie do dźwięku. Wątek przestrzeni akustycznej w nowych technologicznie warun-
kach podjął i rozwinął amerykański badacz cyberkultury Erik Davis. W swoich roz-
ważaniach poświęconych współczesnej cyberprzestrzeni akustycznej Davis
przywołuje i podkreśla przekonanie McLuhana, wedle którego media elektro-
niczne nie tylko rozbudzają naszą wrażliwość akustyczną podczas doświadczania
świata, ale także, a może przede wszystkim, kształtują określoną podmiotowość.
Określenie przestrzeni akustycznej nie ogranicza się zatem tylko do świata dźwię-
ku czy muzyki, ale odnosi się też do szerszego kontekstu kulturowego; powinno
zostać podjęte z bardziej, niż to czyniono dotychczas, ogólnej perspektywy. Zda-
niem Davisa przestrzeń akustyczną charakteryzują cztery cechy: symultaniczność
(simultaneity), superimpozycja (superimposition), nielinearność (nonlinearity) i, prze-
de wszystkim, rezonans (resonance), które generują swoiste sposoby doświadczenia
oraz wpływają na nasze samookreślenie w świecie zdominowanym przez elektro-
niczne media. Cechy te zostają dzisiaj wzmocnione oraz poddawane są wielorakim
przekształceniom przez zaawansowane technologie cyfrowe. Zapośredniczona
technologicznie przestrzeń akustyczna odsłania zwłaszcza potencjalną immersyj-
ność dźwięku, która wpisuje się w szerszą problematykę generowaną przez
współczesne media. Doświadczenie „zanurzenia” w dźwięku, uwydatnione przez
nowe sposoby przekształcania, rejestracji i transmisji, a także wykorzystywane
i modelowane w ramach praktyk współczesnej muzyki elektronicznej, zawiera
w sobie pewien heurystyczny potencjał szczególnie w odniesieniu do problematyki
generowanej przez „wirtualną rzeczywistość” (VR – Virtual Reality). W opinii
Davisa odpowiedź na podstawowe dla współczesnych rozważań nad „wirtualną
rzeczywistością” pytanie – w jaki sposób przenieść naszą percepcję i podmioto-
wość w generowane cyfrowo cyberprzestrzenie – ułatwia właśnie doświadczenie
przestrzeni akustycznej. Co więcej, Davis jest zdania, że dźwiękowy wymiar elek-
tronicznych mediów zdolnych do generowania przestrzeni akustycznej ułatwia
rozumienie technologicznego środowiska, w którym aktualnie przebywamy, a tak-
że nas samych, wchodzących z nim w nieustanne interakcje. Akustyczny wymiar
elektronicznych mediów dostarcza bowiem czegoś więcej niż po prostu przestrzeni
komunikacyjnej czy dystrybuującego informację kanału. Davis pisze wprost, że
doświadczenia związane z przestrzenią akustyczną są ważnym narzędziem w pró-
bach wyartykułowania współczesnej podmiotowości. Wraz z nowymi technolo-
giami i Internetem zanurzamy się w XXI wiek i jego niesamowite globalne środo-
wisko, którego nie możemy w pełni zrozumieć. Jak mamy odnaleźć drogę pośród
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gęstej sieci niezliczonej ilości różnorodnych czynników wchodzących ze sobą
w nieustanne interakcje? Jak znaleźć wystarczającą podstawę do próby określenia,
czym są tworzące się przestrzenie, czym mogą być, czy też w jaki sposób z nimi
współistniejemy? To właśnie akustyczny wymiar daje nam ku temu zadowalające
narzędzia. „Przestrzeń akustyczna umożliwia dzianie się wielu zdarzeń w tej samej
strefie czasoprzestrzeni. Według tego schematu podmiot może organizować prze-
strzeń poprzez dokonywanie syntezy różnych zdarzeń, punktów, obrazów i źródeł
informacji w organiczną całość [...] odczuwamy wiele rzeczy jednocześnie i łączy-
my je w koherentną lub fragmentaryczną całość. [...] Rozwój mediów elektronicz-
nych obudził akustyczne wrażliwości w sposobach naszego doświadczania
świata”29.

Doświadczenie dźwięku i związanej z nim specyficznej przestrzeni oddaje
zatem bardziej ogólne tendencje związane z technologicznym, medialnym wymia-
rem współczesności. W związku z tym w zakreślonej przez Davisa perspektywie
ważne okazują się także badania poświęcone muzyce elektronicznej, zwłaszcza
prowadzone pod kątem wykorzystywania w jej ramach nowych technologii i elek-
tronicznego instrumentarium, które uwrażliwiają nas na pomijane dotąd cechy
dźwięku. Przy czym muzyka elektroniczna powinna być rozpatrywana nie tylko
z uwagi na przypisywane jej funkcje estetyczne, ale także rozumiana jako swoista
„mapa” odzwierciedlająca zmiany zachodzące pomiędzy przestrzeniami akustycz-
nymi tworzonymi za pośrednictwem coraz to nowych technologii a kształtującą się
pod ich wpływem podmiotowością. Muzyka i dźwięk stanowią bowiem potężną
siłę organizującą nasze działanie, a ich wpływ na strukturyzowanie podmiotowości
jawi się, zwłaszcza współcześnie, jako specyficzny język zdolny do przezwyciężenia
linearnego i jednowymiarowego drogowskazu wyznaczonego przez pismo i druk,
które zdominowały myślenie o świecie oraz nas samych.

4

Na tle przywołanych powyżej, różnorodnych źródeł, z których płynie krytyka
wzrokocentryzmu, otwierają się nowe perspektywy dla estetyki współczesnej
audiosfery. Estetyki niezadowolonej z tego, że w ramach badań prowadzonych nad
kulturą audiowizualną przedrostek „audio” i związana z nim problematyka są czę-
sto pomijane, pomimo jej bogactwa i wielowymiarowego wpływu, jaki daje się dzi-
siaj zauważyć. Estetyka w odniesieniu do dźwięku przybiera najczęściej postać
estetyki muzyki rozumianej tradycyjnie albo muzykologii korzystającej z pomocy
estetyki, rzadko podejmując zagadnienia związane z całokształtem naszego dźwię-
kowego otoczenia, które dzisiaj poddawane jest często wielorakim zabiegom este-
tyzacyjnym, przenikającym także do twórczości muzycznej odchodzącej od swej
tradycyjnej postaci. Jeśli zaś mówi się o dominacji wzroku, wizualności czy obrazu
w tradycji filozoficznej, to należy też podjąć namysł nad jej przyczynami, konsek-
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wencjami oraz propozycjami, które, odnosząc się do innych preferencji zmy-
słowych, miałyby stanowić dla tej dominacji przeciwwagę.

Współczesne próby reorganizacji i rozszerzenia pola badawczego estetyki mogą
stanowić remedium na ten stan rzeczy. Płynące z tych ustaleń impulsy zwracają
bowiem, czasem w sposób ukryty, a niekiedy wprost, uwagę na różnorodne kon-
teksty, w których dźwięk odgrywa dzisiaj istotną rolę, oraz prowokują do podejmo-
wania badań mających na celu wskazanie rangi przemian, jakie na przestrzeni lat
dokonały się w sferze dźwięku. Nie chodzi jednak o to, by ograniczać się do rozwa-
żań muzykologicznych; te mogą (choć nie muszą) stanowić punkt wyjścia do prób
uchwycenia wpływu doświadczeń związanych ze sztuką na nasze ujmowanie rze-
czywistości – a to jest właśnie jedno z ważnych zadań, którym chce sprostać nowa
estetyka. Ważniejsze okazuje się w tym kontekście ukazanie, iż czysto zmysło-
wemu postrzeganiu słyszenia (i innych zmysłów) towarzyszą daleko sięgające
wymiary znaczeniowe, które swe odzwierciedlenie znajdują nie tylko w sferze
sztuki. Próba ich rozpoznania i teoretycznego ugruntowania jest zadaniem, któ-
remu może sprostać upowszechniające się dziś interdyscyplinarne podejście este-
tyki. Przy czym interdyscyplinarność nie oznacza tu, iż miałoby to być podejście
totalne, będące połączeniem problemów i perspektyw zaczerpniętych z innych
dziedzin, lecz raczej stanowiące pewnego rodzaju rozpatrywanie jednego pro-
blemu poprzez drugi, odsyłanie, wzajemne aktywizowanie i pobudzanie.
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Ewa Wójtowicz

Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego
obrazu w analogowy obiekt

Nigdy więcej rzeczywistość nie będzie miała okazji stwarzać siebie.

Jean Baudrillard1

W kulturze cyfrowej nie budzą już zdziwienia liczne kopie, zapożyczenia i apro-
priacje. Powtórzenia projektów konceptualnych w wersji cyfrowej zmieniają ich
pierwotne znaczenie. Zanika fizyczność performera i niepowtarzalność projektu,
a doświadczenie odbiorcy przestaje być bezpośrednie. Nieustanny remiks wcze-
śniej istniejących treści kulturowych jest domeną artystów posługujących się
mediami cyfrowymi. Media te umożliwiają także tworzenie „kopii bez oryginału”
(symulakrów), które mogą odnosić się do obiektów realnych, a niekiedy aspirują
do stworzenia kopii prawdziwego życia, jak w przypadku przestrzeni Second Life.

Droga ze świata realnego do wirtualnego bywa jednak coraz częściej przemie-
rzana w obie strony. Powracanie wirtualnych obrazów do świata materialnego sta-
nowi przedmiot refleksji wielu artystów. Zamiast niematerialnych pikseli propo-
nują oni widzom doświadczenie taktylne. Niekiedy osmotyczne przenikanie
między życiem prawdziwym a „wtórnym” staje się wręcz koniecznością. Percepcja
tych projektów wymaga świadomości jednoczesnego istnienia świata wirtualnego
oraz znajomości kodów i symboli w nim obowiązujących. Zachodzi tu utrwalenie
szczególnego rodzaju efemerycznego doświadczenia, ale również zmiana naszego
postrzegania realności w takim stopniu, w jakim rozpoznajemy kontekst, z którego
pochodzą (re)materializowane obiekty. Powstaje pytanie: gdzie ulokować interfejs
tak rozumianego dzieła? Czy jest nim przestrzeń odbioru, czy może interfejsem
tym jest sam odbiorca? Co wynika z przeistoczenia wirtualnego symbolu w mate-
rialny artefakt? Czy staje się on produktem, czy też może tworzy szczególnego
rodzaju implant w realnej rzeczywistości?

1 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] M. Hopfinger (red.), Nowe
media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Warszawa 2002, s. 630.



Tam, czyli dokąd przemieszcza się sztuka?

Drogę z rzeczywistości realnej do wirtualnej przemierzyli artyści z grupy
0100101110101101.org2, znani z wielu prowokacyjnych akcji i interwencji do-
tyczących inwigilacji, przestrzeni publicznej czy statusu artysty w obu rzeczywisto-
ściach. Kilka ostatnich projektów zrealizowali w przestrzeni Second Life, którą
zamieszkują ich awatary. Fenomen Second Life jest interesujący nie dlatego, że jest
to przestrzeń wirtualna imitująca, a niejako wyostrzająca przestrzeń realną z jej
regułami życia, ani też dlatego, że umożliwia przybieranie dowolnych kostiumów
tożsamościowych. Takie możliwości pojawiały się od początku istnienia cyberkul-
tury i nie są obecnie niczym nowym. Ciekawym zjawiskiem jest natomiast obec-
ność sztuki w tym środowisku, zarówno w postaci eksperymentów z nim samym,
jak i w postaci akcji realizowanych przez artystów, jak w przypadku Evy i Franca
Mattes z 0100101110101101.org. Artyści eksperymentowali już wcześniej na
pograniczu przestrzeni realnej i niematerialnej – w prowokacyjnej pracy pole-
gającej na zaanektowaniu wiedeńskiego Karlsplatz na Nikeplatz (Nikeground
2003–2004), czy w długoterminowym projekcie Vopos (2002), podczas którego
pozostawali pod kontrolą GPS, która pozwalała internautom na lokalizację miejsca
ich fizycznego pobytu.

Początkowo zaznaczyli oni swoją obecność w Second Life tworzeniem postaci,
które miały być idealnymi portretami w sensie estetycznym. Wierność portretu nie
była czysto mimetyczna, ale dotyczyła cech wewnętrznych, aspiracji, pragnień
estetycznych, przerysowanej stylizacji. Po serii portretów przedstawiających naj-
piękniejsze awatary artyści zrealizowali serię Synthetic Performances (2007), pole-
gających m.in. na kopiach akcji sztuki dwudziestowiecznej. Sięgają po prace Vito
Acconciego (Seedbed 1972), Josefa Beuysa (7000 Oaks 1982–1987, Kassel), Chrisa
Burdena (Shoot 1971), Valie Export (Tapp und Tastkino 1968–1971), Mariny Abra-
movic (Imponderabilia, 1977) oraz duetu Gilbert & George (Singing Sculpture 1968).
Marina Abramovic sama zrealizowała niedawno serię akcji przywołujących ważne
performances lat 70., jednak, jak przyznała, popiera pomysł przeniesienia ich do
Second Life: „To rozdzielenie ciała i umysłu jest bardzo interesujące. To inny świat,
ale często bardziej prawdziwy niż ten realny (more real than the real one)”3. W akcji
Mariny Abramovic zabrakło cielesnego dotyku, choć pozostał efekt dwuznacznego
napięcia wywołanego wymuszoną dla widza sytuacją. Awatary zareagowały też na
tę prowokację bardziej aktywnie niż ich realni poprzednicy, wychodząc z roli bier-
nego i zawstydzonego widza. Niektóre z postaci zrzuciły swoje wirtualne ubrania,
inne odczytały gest performerów jako sygnał wyłącznie erotyczny. Cała akcja
odbyła się równolegle w Second Life i podczas Festiwalu Performa 07 w Nowym
Jorku. Artyści byli widoczni dla publiczności w formie awatarów, podczas gdy sami
pozostawali na zapleczu sceny, pracując na swoich laptopach. Publiczność składała
się z kilkudziesięciu widzów w realnej przestrzeni festiwalu i nieokreślonej liczny
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widzów w Second Life. Ci ostatni nie byli uprzedzeni o artystycznym charakterze
wydarzenia.

Doświadczenie taktylności zostało też wyeliminowane z adaptacji performance’u
Valie Export Touch Cinema (Tapp und Tastkino). W wersji z Second Life performerzy
powtarzają całą sytuację z jej rekwizytami, jednak nie nawiązują realnego kon-
taktu, rozpraszają się też problemy, które podejmowała Export w oryginalnej wer-
sji. Co więcej, świat Second Life zaludniają istoty, które trudno jest zaszokować czy
poruszyć niekonwencjonalnym działaniem, a seksualne aluzje i prowokacje należą
do stałego repertuaru zachowań wszystkich awatarów.

Ciekawy jest również aspekt powtarzania akcji tak radykalnych jak Shoot Chrisa
Burdena, w którym zabrakło oryginalnego bólu, cielesności, drastyczności zdarze-
nia. Scena postrzału może być odtwarzana w nieskończoność i nie różni się niczym
od banalnych gier polegających na strzelaniu do wyimaginowanych wrogów.

Z powrotem, czyli rematerializacja

Jednak nie tylko przenosiny do świata wirtualnego, nie tylko zamianę artefaktu
na symulakrum można uznać za intrygujący problem badawczy w obrębie wciąż
zmieniającej się kultury cyfrowej. Często bowiem artyści rezygnują z idealnego
świata symulowanej rzeczywistości na rzecz powrotu do realności, tyle że spojrze-
nie na nią jest spojrzeniem świadomym konsekwencji istnienia „drugiego życia”.
Niekiedy (re)materializacja dotyczy treści komunikacyjnych, jak w przypadku pro-
jektu News Knitter (2007), którego autorami są Ebru Kurbak i Mahir M. Yavuz. Wia-
domości zapisywane były w jego ramach w postaci skrótów, a następnie przetwa-
rzane na wzór graficzny, wykonywany przez maszynę dziewiarską. Gotowe obiekty
– białe swetry zadrukowane czarnymi i czerwonymi napisami – były zapisem
szybko na ogół zapominanego, często błahego telewizyjnego newsu. Podobne
działania, polegające na (re)materializacji symboli pochodzących z obszaru kultury
cyfrowej czy komunikacji elektronicznej, można dostrzec u wielu artystów działa-
jących w drugiej połowie obecnej dekady.

Aram Bartholl pracuje w mediach określanych jako lo-fi (media charaktery-
zujące się niską jakością, a w przypadku obrazu – niską rozdzielczością), jednak
jego refleksja dotyczy nowoczesnej kultury zmediatyzowanej. Jedna z jego pierw-
szych prac dotykających tego problemu – Random Screen (2006), prezentowana na
Transmediale07 w Berlinie, to obiekt zbudowany z papieru, aluminiowych puszek
po piwie i świeczek. Artysta nazywa go „termodynamiczną rzeźbą”. Jest tak istot-
nie: obracające się pocięte puszki pozwalają na migotanie światła. Widz dostrzega
obraz, który przypomina migoczące piksele. Piksel jest podstawową wartością
wizualną, podstawowym modułem obrazu cyfrowego. Brak mu jednak fizykalnych
i materialnych cech, takich jak ciepło, zapach, możliwość dotyku. Papierowy piksel
jest nie tylko grą z pojęciami – jest eksperymentem ontologicznym.

Bartholl bada również narzędzia charakterystyczne dla kultury cyfrowej, za-
równo, jeśli chodzi o Web 2.0, jak i o świat gier, umożliwiający tworzenie sztucz-
nych tożsamości. Sięga po elementy popularnych gier, takich jak World of Warcraft,
w których awatary uczestników są identyfikowane poprzez napisy nad ich głowa-
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mi. Charakterystyczne dla tej gry barwa i krój czcionki posłużyły za pretekst do
artystycznej reinterpretacji tego komunikatu w ramach projektu WoW (2007).
Uczestnicy warsztatów mogli wykonać wybrane imię, a właściwie nick, następnie
wyciąć je z tworzywa sztucznego ploterem. Po umocowaniu mogli poruszać się
w realnym świecie, będąc oznakowani tak samo, jak ich awatary w świecie gry. Jed-
nak ponownie: ten komunikat mógł być prawidłowo odebrany tylko przez tych
przechodniów, którzy rozpoznawali kontekst, dla pozostałych odbiorców pozo-
stawał jedynie ekstrawagancją.

Bartholl, rekonstruując wirtualne obrazy, eksperymentuje także z regułami ko-
munikacji obowiązującymi w obu rzeczywistościach. Nieformalna, natychmia-
stowa i często anonimowa komunikacja wirtualna stała się pretekstem do stworze-
nia przez niego dwóch prac: Speech Bubble (2007) i Chat (2007). W obu przypadkach
interfejs stanowiły obiekty na statywach przypominające komiksowe dymki albo
pojawiające się w różnych aplikacjach informacyjne „okienka”. Uczestnicy mogli
najpierw wykonać własne komunikaty, a następnie nosić je ze sobą, inicjując realny
kontakt w przestrzeni publicznej. Komunikacja sieciowa za pomocą tekstu ma
historię niemal tak długą, jak sam Internet i wypracowała własne skróty językowe,
w tym na wpół graficzny system emotikon. Interfejs klawiaturowy jest niezbędnym
elementem tego procesu. W tym wypadku zamiast abstrakcyjnych „pokoi czatu”
(jest to kategoria przestrzenna, jednak owe „pokoje” są w gruncie rzeczy zaprze-
czeniem przestrzeni, gdyż nie są miejscami w sensie fizycznym) powstaje sytuacja
komunikacyjna bardzo mocno osadzona „tu i teraz”.

Podobnie postąpił związany z berlińskim kolektywem Datenstrudel Mark For-
manek, realizując performance i film Standard Time (2007) z wykorzystaniem obiek-
tów przypominających cyfry elektronicznego zegara. Wybrana przezeń technologia
była, w odróżnieniu od swojego elektronicznego pierwowzoru, ekstremalnie nis-
kiej jakości. Stelaż z płyty wiórowej wydawał się niedbale sklecony, sceneria przy-
padkowa, a efekt końcowy nie poddany żadnej estetyzacji.

We wszystkich tych projektach ważny jest aspekt „zrób to sam”, konieczność
manualnego wytwarzania obiektów często sprawiających wrażenie niedopracowa-
nych i niskobudżetowych. Czy świadczy to o celowym powrocie do manualnej,
a tym samym specyficznie ludzkiej niedoskonałości, w kontraście do zdehumani-
zowanej perfekcji gładkiego piksela? Przywodzi to na myśl słowa Mariny Gržinić
o powrocie Benjaminowskiej aury do obrazów transmitowanych kamerami inter-
netowymi właśnie z tego powodu, że są one niedoskonałe, zawierają opóźnienia
wywołane odświeżaniem obrazu i nieostrość z powodu niskiej rozdzielczości4.

Często interwencje artystyczne realizowane są w przestrzeni miejskiej, tworząc
sieć punktów, które formuują strukturę określaną terminem locative media. Termin
ten dotyczy głównie działań związanych z konkretną lokalizacją, ale połączonych w
określony sposób z przestrzenią wirtualnej komunikacji. Należą do nich niemate-
rialne, świetlne napisy (L.A.S.E.R. Tag 2007) grupy Graffiti Research Lab5, malar-
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skie interwencje Konrada Beckera (Black Helicopter Spotting 2006) na ulicach Mona-
chium, imitujące cień nieistniejącego helikoptera, czy autoportrety wykonane
z użyciem kamer internetowych przez Josefa Klammera (self-portrait with webcam,
2004), wreszcie projekty kolektywne poświęcone konkretnym miejscom, takie jak
kanadyjski projekt Murmur6. Wszystkie tego typu działania wiążą się z mapą prze-
strzeni, sięgając często po popularne narzędzia, takie jak Google Earth czy mapy
dostępne w urządzeniach mobilnych z GPS. Także Aram Bartholl umieścił na uli-
cach miasta świetlne znaki odnoszące się do znaków z gier komputerowych pole-
gających na szybkiej jeździe różnymi pojazdami po ulicach wirtualnego miasta
(Speed 2006).

Bartholl nie tylko rekonstruuje wirtualne fantazmaty w postaci realnych arte-
faktów. Płynnie przemieszcza się również pomiędzy obiema tymi przestrzeniami,
importując i eksportując – przy użyciu właściwego języka – obiekty. Podczas warsz-
tatów zorganizowanych w trakcie Ars Electronica 2007 w Linzu zaprosił publicz-
ność do wykonywania przedmiotów, które następnie miały być skanowane
i umieszczane w Second Life. W ramach warsztatów Handmade, Create and Trade, Cut
and Paste czy Export to World uczestnicy mogli m.in. fotografować faktury różnych
przedmiotów, aby eksportować je do Second Life, czy wykonywać papierowe kos-
tiumy, fotografowane i opracowane cyfrowo w tym samym celu. Na podobnej zasa-
dzie opierał się projekt Missing Image (2007), odnoszący się do niedokończonego
wizerunku awatara gry, którego postać jest zastąpiona informacją o brakującym
obrazie. Kostiumy przygotowane z realnego materiału na podobieństwo wirtual-
nych były do dyspozycji uczestników warsztatu. Bardzo ważna jest tu konwencja
warsztatowej pracy, dopuszczająca do udziału w projekcie przypadkowych ochotni-
ków. Taka postawa jest bliska krytykowanej przez Andrew Keena kulturze ama-
tora7, na której, jak wiadomo, rozbudowały się wszystkie serwisy Web 2.0. Kolek-
tywna współpraca jest jednak jedną z ważniejszych cech kultury internetowej i to
jej zawdzięczamy wszelkie ruchy społeczne związane z wolnym oprogramowa-
niem, dostępem do informacji, a także poniekąd obiegiem sztuki Internetu.

Inną akcją, która zatrzymuje się niejako w połowie drogi pomiędzy wirtualnym
a realnym, jest Tree (2007): wykonana z półprzezroczystej tkaniny konstrukcja na
stelażu, która odnosi się do pewnej fazy projektowania drzewa w grafice 3D. Tak
konstruowane drzewa buduje się najpierw z przecinających się pod kątem prostym
form, które stanowią podstawę dla trójwymiarowej konstrukcji. Podczas ładowa-
nia się obrazu w Second Life wizualizuje się on etapami, a jednym z nich jest właśnie
widoczna struktura drzewa. Można wówczas dojrzeć graficzną strukturę obiektów,
nawet tych, które w gotowej wersji wydają się bardzo realistyczne. Instalacja Tree
pozwala na unaocznienie właśnie tego momentu transgresji. Ten obiekt nie jest
drzewem realnym, nie jest też drzewem wirtualnym. Co sprawia jednak, że rozpo-
znajemy go jako drzewo? Czy już tak dalece przyzwyczailiśmy się do umownych
form wirtualnego świata, że akceptujemy jego istnienie bez wahania?

Tam i z powrotem. Transformacja cyfrowego obrazu w analogowy obiekt 443

6 http://murmurtoronto.ca.
7 A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K. Topolska-Gha-

riani, Warszawa 2007.



Ważnym i użytecznym aspektem współczesnej kultury cyfrowej jest geolokali-
zacja. Używane są mobilne narzędzia GPS, aplikacje pozwalające opatrzyć prezen-
towane w Sieci fotografie „geotagiem”, ciągła świadomość istnienia mapy, której
sami jesteśmy twórcami. Mapy są tu szczególnie ważne, ponieważ geolokalizacja
stała się nieodzownym elementem współczesnego funkcjonowania w społeczeń-
stwie informacyjnym. Za jej sprawą wykształciły się tzw. locative media. Korzystają
one z przestrzeni realnej, zwłaszcza miejskiej, budując w niej hotspoty, kreując
interaktywne sytuacje, które czasem są na tyle dobrze ukryte, że wymagają zasto-
sowania konkretnych narzędzi, specyficznych interfejsów. Często jednak tym in-
terfejsem może być zwyczajny telefon komórkowy. Fotografowanie Semacode’ów
pozwala na przeniesienie się do Internetu i odczytanie komunikatu. Na tych możli-
wościach opiera się projekt Arama Bartholla Tagging (2007). Artysta wykonał
manualnie wzór kodu, który po sfotografowaniu telefonem wyposażonym w od-
powiednie oprogramowanie umożliwiał przejście do Internetu. W jednym z wy-
padków prowadził do strony z cytatem: „Internet nie sprawia, że wiedza staje się
zbędna”. Widzowie musieli więc dysponować odpowiednim narzędziem do odczy-
tania zakodowanej – w dosłownym sensie – informacji. Kluczowa jest tu zatem
kwestia dostępu, a odbiór dzieła wymaga dekodowania. Proces odbioru polega zaś
na błyskawicznym przemieszczaniu się między rzeczywistością realną a wirtualną.
Wszystkie te działania mogą wydawać się zbędne: po co mozolnie rekonstruować
to, co może mieć o wiele doskonalszą formę, jeżeli to coś nadal pozostanie niema-
terialne? Dlaczego artyści wybierają obiekty błahe i „przezroczyste” znaczeniowo,
jak na przykład piksel? Czy jest to tylko zabawa z produktami kultury cyfrowej?

Bartholl sięgnął po najpopularniejszą internetową mapę Google Earth, której
charakterystyczne znaki pozwalają na zlokalizowanie wybranych punktów. W pra-
cy Map (2006) wybrał lokalizację na berlińskiej Gubener Strasse i zbudował tam
obiekt przypominający znak Google Earth, odpowiadający swemu wirtualnemu
pierwowzorowi. Czym jest ten obiekt, wykonany z materiału naciągniętego na
drewniany stelaż? Czy ustawienie go w realnej przestrzeni miasta jest gestem rzeź-
biarza, czy jest raczej bliższe akcji graffiti? Czy możemy tu mówić o tradycji land
artu i innych nurtów sztuki dwudziestowiecznej, które anektowały przestrzeń mia-
sta bądź krajobrazu? Można tu również wskazać na psychogeografię czy akcje sytu-
acjonistów. Jednak w tym wypadku przeniknięcie do rzeczywistości wirtualnego
symbolu pod postacią realnego obiektu wskazuje na istnienie równoległego świata
informacji, w którym nie tylko szukamy wskazówek, ale sami jesteśmy częścią tego
informacyjnego systemu.

Mapa w skali 1:1 była propozycją utopijną, wysuwaną w sferze literatury przez
pisarzy takich, jak Lewis Carroll (1889)8 czy Jorge Luis Borges9. Miała być dosko-
nałym idealnym odbiciem świata realnego i jako taka miała powlekać realny świat
niewidzialną warstwą. Carroll pisał o istnieniu mapy, która została stworzona, jed-
nak nigdy jej nie rozłożono, w obawie, że zasłoniłaby farmerom słońce. Zamiast
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idealnej, choć bezużytecznej mapy zaczęto więc używać kraju jako mapy w skali
1:1. Borges przywoływał natomiast aspiracje kartografów w utopijnym państwie,
którzy doprowadzili do stworzenia mapy Imperium, również w skali 1:1. Była jed-
nak tak perfekcyjna, że nie dało się jej już ulepszyć, została więc porzucona i zapo-
mniana. Andrzej Gwóźdź, pisząc o współczesnych przemianach znaku filmowego,
zauważa, że znak „nie odsyła już do rzeczywistego (w sensie ontologicznym) zna-
czonego, ale znaczy sam siebie”10. To, co się więc tu pojawia, to „samozwrotność
symulakrów”11. Termin symulakrum, wywodzący się od Baudrillarda, można uznać
tu za jeden z możliwych kluczy. W 1981 roku Jean Baudrillard napisał, odwołując
się do Borgesa: „Terytorium nie poprzedza już mapy ani nie żyje dłużej niż ona.
Nadeszły czasy, że mapa poprzedza terytorium – precesja symulakrów – że mapa
rodzi terytorium”12.

Jakie jest więc możliwe znaczenie obiektu-znaku zbudowanego przez Bartholla
jako (re)materializacja symulakrum? Jego pochodzenie jest wirtualne, jego funkcja
jest kartograficzna i odnosi się do symbolicznej przestrzeni mapy, stworzonej przy
użyciu technologii satelitarnej i aplikacji interaktywnych. Wszyscy internauci roz-
poznają ten obiekt, a jego lokalizacja na ulicach miasta wydaje się znajoma
i właściwa. Jest on jednak wykonany z drewna, sklejki i tkaniny. Ma swój ciężar
i inne właściwości fizyczne, podlega materialnej degradacji, nie znika po kliknięciu.
Jego znaczenie czytelne jest dla tych, którzy rozumieją jego pierwotny kontekst
i umieją rozpoznać napięcie między realną a wirtualną lokalizacją. Umiejętność ta,
wypracowana przez ciągłe uczestnictwo w obu rzeczywistościach jednocześnie,
powoduje, że zmieniają swoje znaczenie pojęcia takie, jak: przestrzeń, lokalizacja,
obiekt, a interfejs przestaje być czymś zewnętrznym wobec użytkownika. Czer-
wony znak z mapy Google przypomina o istnieniu symultanicznej przestrzeni
informacji, która istnieje „tam” i jest w skali 1:1 wobec rzeczywistości, w której
znajdujemy się fizycznie.

Intermedialność reaktywowana

Przywołane powyżej przykłady postaw artystycznych nie są jednak radykalnie
nowatorskie, jeśli spojrzeć na nie z perspektywy relacji sztuki dwudziestowiecznej
wobec przedmiotu. Neodadaistyczne eksperymenty z przedmiotem (Malowany brąz
Jaspera Johnsa, 1960) czy popartowe rekonstrukcje masowo wytwarzanych pro-
duktów, np. prace Andy Warhola, mogą stanowić tu interpretacyjny punkt odnie-
sienia. Obiekty te budziły wątpliwości teoretyków sztuki, jak w przypadku Arthura
Danto, który wskazał w tym kontekście na problem nieodróżnialności13.
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Różnica jednak polega na tym, że w przypadku rekonstrukcji współczesnych
pierwowzór nie istnieje materialnie. Wywodzi się ze sfery wirtualnej, z języka sym-
boli, często odnoszącego się do bardzo wąskiego zakresu znaczeniowego, takiego
jak np. estetyka jednej wybranej gry. Przechodzenie tam i z powrotem – do prze-
strzeni wirtualnej i do materialnej – stanowi, jak można to ująć za Andrzejem Gwo-
ździem, ciągły „intermedialny transfer”14. Nie chodzi tu jednak o transfer między
mediami audiowizualnymi, które są elektroniczne, ale takimi, które niemal zawsze
stanowiły ich opozycję. Rozproszenie ludzkiej aktywności na sferę realną i wirtu-
alną dokonało się już dawno, a część mediów stała się przezroczysta. Pisał o tym
choćby Mark Weiser, twórca terminu ubiquitous computing15. Jego zdaniem media
szczególnie istotne stały się – i wciąż się stają – przezroczyste, tak mocno przy-
lgnęły do naszej codzienności. Czy tego rodzaju intermedialny powrót wynikałby
z potrzeby materialności? Czy jest raczej próbą nawiązania stałego kontaktu z prze-
strzenią informacji i imaginacji? A może wskazując na cechy owych przezroczys-
tych mediów, przypomina nam o ich istnieniu? Takie działanie wiąże się niewątpli-
wie ze świadomością zjawisk takich jak ubiquitous computing. Dotyczy także
problemu uczestnictwa w kulturze Web 2.0, która wydaje się wyrównywać szanse,
bazować na współuczestnictwie, promować aktywność. Nie oznacza to jednak
wycofania się z mediów cyfrowych, ale zastanowienie nad konsekwencjami ich
funkcjonowania w życiu codziennym i w kulturze. Nie sprawdziły się przecież
obawy, że wirtualny kontakt wyprze i zastąpi kontakt realny – narzędzia Web 2.0
służą często jak najbardziej realnemu kontaktowi, realizowanemu za pomocą roz-
budowanych technik autoprezentacji. Obie rzeczywistości wciąż spotykają się w
naszym życiu. Rozmowa realna może przeplatać się z pisaniem wiadomości SMS.
Korzystamy z implantów pamięci w naszych telefonach. Poznajemy nowe aplika-
cje, które wymagają opanowania nowych reguł przestrzennych i poznania nowych
kodów wizualnych. Jednak wciąż rozpoznajemy granicę między realnym i wirtual-
nym, świadomi, że pomieszanie ich reguł może być niebezpieczne. Ile razy jednak
żałowaliśmy, że nie możemy zakończyć niewygodnej realnej sytuacji poprzez klik-
nięcie na krzyżyk oznaczający zamknięcie okna przeglądarki?

Jakie są więc konsekwencje implementacji symboli cyfrowych, czyli niemate-
rialnych, w przestrzeń realną? Czy umowna, dualistyczna opozycja między real-
nym a wirtualnym ma jeszcze zastosowanie? Jakie są artystyczne, socjopolityczne
i kulturowe konsekwencje takich interwencji w rzeczywistości? Andrzej Gwóźdź
identyfikuje takie praktyki we współczesnym kinie jako formy hybrydowe, pisząc
o „balansowaniu w interfejsie między mediami i ich tekstami”16. W obliczu po-
wrotu materialności, choć naznaczonej już istnieniem kultury cyfrowej, widz-użyt-
kownik balansuje między medium a jego (zakodowanym) przekazem, a chcąc go
poprawnie odkodować, często sam przyjmuje rolę interfejsu.
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Anna Nacher

Wielokrotność związków z miejscem –
dyskurs przestrzeni w świecie nowych mediów

Jedna z popularnych narracji opisujących przemiany współczesnego krajobrazu
medialnego widzi je przede wszystkim przez pryzmat procesów, jakie zachodzą
w dyskursie przestrzeni. Szczególnie wyraźne są tu dwa wątki tematyczne: mani-
pulacji skalą (umownie można opisać ten wątek jako narrację o kurczącej się bądź
wręcz zanikającej odległości) oraz deterytorializacji (zaniku związków z miejscem
i degradacją lokalizacji), przy czym często oba typy dyskursu są w siebie nawzajem
uwikłane. Modelowym przykładem pierwszego są futurystyczne wizje Nicholasa
Negroponte: „W miarę, jak będziemy mieli coraz lepszą łączność, wiele wartości
uznawanych przez państwa narodowe ustąpi miejsca wartościom uznawanym
w mniejszych lub większych wspólnotach elektronicznych. Znajomych będziemy
szukać w grupach elektronicznych, w których przestrzeń jest bez znaczenia, czas
zaś odgrywa inną rolę”1. Jeden z podrozdziałów książki Negroponte nosi nawet
tytuł Miejsce bez przestrzeni. Pomijając tutaj oczywisty kontekst technologicznej uto-
pii, która przebija z kart Cyfrowego życia, w książce tej łatwo odnaleźć można narra-
cje chętnie przywoływane w popularnych diagnozach przemian współczesnej me-
diasfery: „Cyfrowe życie będzie coraz mniej zależne od przebywania w określonym
miejscu w określonym czasie, stanie się nawet możliwa transmisja samego miej-
sca”2.

Jeśli jednak dokładniej przyjrzeć się wybranym praktykom w obszarze nowych
mediów, kwestia staje się dużo bardziej złożona i problematyczna. Bez wątpienia
zmienia się dziś nasze postrzeganie i odczuwanie przestrzeni, z pewnością łączą
nas odmienne związki z miejscem. Sądzę, że metafora „znikającej” przestrzeni oraz
popularny dyskurs deterytorializacyjny nie stanowią jednak wystarczającego na-
rzędzia dla zrozumienia tych złożonych interakcji.

1 N. Negroponte, Cyfrowe życie. Jak się odnaleźć w świecie komputerów, Książka i Wiedza, War-
szawa 1997, s.  8.

2 Ibidem, s. 137.



Manipulacja skalą i deterytorializacja

Warto przywołać w tym miejscu wątki teoretyczne, które wprowadziły taki spo-
sób myślenia o związkach między mediami a przestrzenią – od McLuhanowskiej
„globalnej wioski” po dromologię Paula Virillia. Za ich wspólny rys dyskursywny
można uznać skupienie na manipulacji skalą w kontekście zwiększonej prędkości
komunikowania, co prowadzi do wniosków o zanikaniu odległości. Bez wątpienia
najpopularniejszą metaforą służącą opisowi analizowanych tutaj zjawisk jest
wspomniany obraz „globalnej wioski”: najczęściej przytaczany jako metafora kur-
czącego się świata. Jak piszą McLuhan i Carpenter: „Media elektroniczne człowieka
epoki postpiśmiennej kurczą świat do rozmiaru wioski lub plemienia, gdzie
wszystko przytrafia się każdemu jednocześnie: każdy wie o tym (i uczestniczy
w tym), co się wydarza w tej samej minucie, w której to się dzieje. Telewizja nadaje
równoczesność wydarzeniom w globalnej wiosce”3. Pojęcie „globalnej wioski”
funkcjonuje jednak w co najmniej dwojakim znaczeniu: kurczenia się dystansu
oraz swoistej wtórnej oralności/plemienności w świecie nasyconym mediami.
Pojęcie to posłużyło McLuhanowi jako klucz do opisu specyfiki „kultury elektrycz-
ności”. Wydaje się, że łączy ono oba tropy myślenia o przestrzeni: zarówno kwestii
niwelacji skali, jak i deterytorializacji.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że koncepcja „globalnej wioski” narodziła
się w kontekście rosnącego zainteresowania McLuhana antropologią. W inter-
dyscyplinarnym projekcie, który był realizowany na Uniwersytecie w Toronto
w latach 1951–1953, ujętym w cykl seminariów i artykułów na łamach magazynu
„Explorations” uczestniczyli specjaliści różnych dziedzin, w tym aż dwójka antro-
pologów (Edmund Carpenter, Dorothy Lee), a także urbaniści (Jacqueline Tyr-
whitt) i architekci (Siegfried Giedion). Okazało się, że pojęciem, mogącym po-
służyć jako platforma porozumienia4 dla rozmaitych języków teoretycznych,
w których próbowano zbadać związek między mediami a zmianą ludzkiego senso-
rium, stała się kategoria przestrzeni określanej jako „słuchowa” (auditory space) lub
„akustyczna” (acoustic space). Istotny wpływ na formowanie tego pojęcia oraz
dostrzeżenie jego badawczego potencjału przez McLuhana miały prace antropoloż-
ki Dorothy Lee. Jak pisze Janine Marchessault: „Pojęcie przestrzeni akustycznej
(acoustic space) nie było po prostu dziełem jednej osoby, ale narodziło się z wpływu
wielu idei: badania Lee poświęcone nielinearnym wzorom kultur typu oralnego
łączyły się m.in. z pomysłami, jakie narodziły się podczas eksperymentów z prze-
strzenią słuchową (auditory space) prowadzonych przez psychologa z Uniwersytetu
w Toronto, E.A. Botta”5. Powrócę jeszcze do tego spostrzeżenia.
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3 E. Carpenter, M. McLuhan, Explorations In Communication: An Anthology, Boston 1960, s. xi.
4 Taką tezę postawili Janine Marchessault i Michael Darroch w wystąpieniu zatytułowa-

nym Anonymous History as Methodology: The Collaborations of Sigfried Giedion, Jacqueline Ty-
rwhitt and The Explorations Group (1951–1953) podczas konferencji Re:place (Re:place
2007, International Conference on the Histories of Media, Art, Science and Technology, Berlin,
15–18 listopada 2007).

5 J. Marchessault, M. McLuhan. Cosmic Media, London 2005, s. 91.



Ciekawe rozwinięcie wątku deterytorializacji – pojęcia posiadającego swój kon-
tekst filozoficzny, który prowadzi od Deleuze’a i Virilia po Maffesolego – proponuje
Joshua Meyrowitz, wskazując na społeczny aspekt tego procesu w książce pod zna-
miennym tytułem No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior6.
Dla Meyrowitza „miejsce” to nie tylko określona lokalizacja przestrzenna, ale także
swoista architektura społeczna, co jest widoczne na przykład w wyrażeniu „znać
swoje miejsce”. Amerykański socjolog jest zainteresowany głównie destabilizacją
granic między sferą postrzeganą jako prywatna a domeną publiczną, wskazując na
zwiększoną porowatość tego rozgraniczenia wywołaną przez zapośredniczoną
medialnie teleobecność. Meyrowitz – zainspirowany zarówno propozycjami teore-
tycznymi Marshalla McLuhana, jak i Ervinga Goffmana – dostrzega nakładanie się
na siebie wielu zróżnicowanych sytuacji interakcyjnych, które za pośrednictwem
mediów elektronicznych przestały być od siebie niezależne. Autor posługuje się tu,
co ciekawe, metaforą architektoniczną, każąc nam sobie wyobrazić sytuację, w któ-
rej ściany dzielące biuro, dom i inne miejsca zostały usunięte lub przemieszczone.
Jeden z wniosków, jakie Meyrowitz wysnuwa z analizy wpływu mediów na zmianę
zachowań społecznych brzmi: związki między fizyczną lokalizacją jako swoistą sce-
nografią interakcji a zachowaniami społecznymi zostały współcześnie rozluźnione,
jeśli wręcz nie zerwane. Zdaniem amerykańskiego socjologa z pewnością zaś
zostały podważone (czy odwrócone) związki między usytuowaniem a zachowa-
niami społecznymi charakterystycznymi dla kultury druku (do tego wniosku po-
wrócę w końcowej części tekstu). To dlatego pisze on o świecie „bez miejsca” (pla-
celess). Jego powstanie wiązać się ma głównie z telewizją, dzięki jej „szczególnej
zdolności do przełamania rozróżnień na tutaj i tam, na to, co doświadczane i me-
diatyzowane oraz osobiste i publiczne”7. Takie jest właśnie źródło wspomnianych
zmian społecznych: „Media elektroniczne dokonały połączenia oddzielnych
uprzednio ram społecznych, przesunęły granicę między prywatnym a publicznym
w stronę tego pierwszego oraz osłabiły związek między fizyczną lokalizacją a sytu-
acjami społecznymi. […] Nasz świat może się nagle wydać wielu ludziom bezsen-
sowny, gdyż po raz pierwszy w nowoczesnej historii jest relatywnie uwolniony od
miejsca (placeless)”8.

Nie miejsce tutaj na pełną polemikę z tym poglądem; teoria Meyrowitza budzi
jednak pewne wątpliwości. Po pierwsze, z jego książki wynika, że traktuje on kate-
gorię „miejsca” raczej jako rodzaj zastanych danych, fizycznych korelatów prze-
strzeni, czegoś, co po prostu „jest” (przeznaczone do zasiedlenia), nie zaś jako locus
rozgrywających się na wielu poziomach negocjacji społecznych, czasem nacecho-
wanych wyraźnym napięciem. Dość przypomnieć jedną z najbardziej burzliwych
debat sygnowanych feministycznym zawołaniem: „Prywatne jest polityczne”. Dla
Meyrowitza to – rzecz jasna – wynik procesów, które poddaje analizie. Narzuca się
jednak pytanie: czy sfera prywatna i publiczna są po prostu kulturowymi „danymi”,
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6 J. Meyrowitz, No Sense of Place. Media Impact on Social Behavior, New York 1985.
7 Ibidem, s. 308.
8 Ibidem.



czy też są przedmiotem ustawicznych redefinicji i renegocjacji? Po drugieczy też są przedmiotem ustawicznych redefinicji i renegocjacji? Po drugie
(w związku z poprzednim pytaniem), czy lokalizacje społeczne, o których pisze
cytowany autor, są tylko sceną dla społecznych interakcji, czy też raczej są w ich
wyniku dynamicznie współtworzone? Na to pytanie również nie udzielę tutaj
odpowiedzi, sygnalizując jedynie najbardziej podstawowe z problemów, jakie ro-
dzą się, jeśli traktować przestrzeń nie jako fizyczne, przyrodnicze „dane”, ale jako
wynik (a raczej partnera) dynamicznych interakcji czy efekt podstawowego dla
zachodniej cywilizacji procesu kulturowej produkcji tego, co nazywamy prze-
strzenią9. Wreszcie, jak pisze Shaun Moores10, przywołując krytykę ze strony
Paddy’ego Scanella11, Meyrowitz pomija kwestię „miejsca”, skąd przekaz jest emi-
towany w przypadku telewizji oraz cyberprzestrzeni jako swoistego „miejsca” sta-
nowiącego ramę dla interakcji w jego obrębie. Moores powraca także do pytania,
jakie postawił ongiś Nick Couldry: „Dlaczego nie argumentować raczej, że media
multiplikują wzajemne powiązania między miejscami, nie zaś tylko osłabiają nasze
poczucie miejsca”? Pytanie to wydało mi się bardzo inspirujące oraz niezwykle
celne w odniesieniu do przynajmniej dwóch konkretnych praktyk mediatyzowania
przestrzeni: spaceru dźwiękowego (audio- lub soundwalk) oraz hybrydowych wizu-
alnie usług internetowych łączących technologie satelitarne, Internet i systemy
informacji geograficznej (GIS). Sądzę, że dużo bardziej adekwatną metaforę
w przypadku praktyk przestrzennych mediów elektronicznych stanowi sformu-
łowanie o zwielokrotnieniu – nie zaś osłabieniu – naszych związków z miej-
scem/przestrzenią.

Akty mowy spacerowiczów albo MC your way

Analizy sztuki nowych mediów często pomijają jej wymiar audialny, mimo że
obfituje on w rozliczne pytania, choćby problematyzujące rzekomą naturalność
procesu słyszenia/słuchania, oraz mimo że to tutaj lokuje się jedna z (najciekaw-
szych) praktyk muzyki współczesnej. Może ona przybierać rozmaite formy i mani-
festować się poprzez włączanie nagrań dźwięków otoczenia, jak w muzyce kon-
kretnej (np. w kompozycji Pierre’a Schaffera Etude aux chemins de ferre z 1948 roku,
stworzonej w całości z nagranych odgłosów pociągu), albo też stanowić pewien
szczególny rodzaj kompozycji, realizowanej w charakterystycznym akustycznie
środowisku (ciekawym przykładem jest cała filozofia dźwięku opracowana przez
Pauline Oliveros i znana jako Deep Listening). Jeszcze innym źródłem inspiracji
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9 Wystarczy tu przywołać choćby propozycje teoretyczne m.in. Henriego Lefebvre’a (The
Production of Space, Oxford 2007), Michela de Certeau (The Practice of Everyday Life, Berke-
ley–Los Angeles 1988) czy Edwarda Soji (Postmodern Geographies. The Reassertion of Space
In Critical Social Theory, London 1989).

10 S. Moores, The Doubling of Place. Electronic Media, Time-Space Arrangements and Social Rela-
tionships, [w:] N. Couldry, A. McCarthy (red.), Mediaspace. Place, Scale and Culture in a Me-
dia Age, London–New York 2004.

11 P. Scannell, Radio, Television and Modern Life, Oxford 1996.



w tym zakresie jest etnomuzykologia i antropologia. W kontekście amerykańskim
negocjacja przebiegała zaś nie tylko między antropologiczną rejestracją a muzyką
rozrywkową (tzw. world music), ale także (kto wie, czy nie bardziej znacząco) mię-
dzy etnomuzykologicznymi nagraniami terenowymi a awangardową muzyką
współczesną. Działo się to za sprawą takich kompozytorów, jak Lou Harrison,
Harry Partch, David Dunn (wreszcie John Cage) czy – szerzej – awangardowych
ruchów artystycznych, jak w przypadku ekscentrycznego i legendarnego Harry’ego
Smitha. Inna trajektoria dotyczy praktyk w obszarze trudnej do zakwalifikowania
muzyki elektronicznej nie będącej akademicką awangardą ani częścią przemysłu
rozrywkowego: od klasycznego ambientu Briana Eno – zwłaszcza płyty Ambient 4:
On Land opartej na przetworzonych elektronicznie rejestracjach głosów płazów –
czy późniejszej jego wersji w wydaniu norweskiego kolektywu Biosphere, przez
działania polegające na swoistym samplingu otoczenia (Gen Ken Montgomery,
płyta Father Demo Swears (1989), złożona z nagrań zarejestrowanych za pomocą
mikrofonu przytwierdzonego do okna mieszkania kompozytora w nowojorskim
Brooklynie), aż po rozmaite eksperymenty z nietypowym środowiskiem akustycz-
nym (płyta duetu Matmos A Chance To Cut Is A Chance To Cure (2001), zestawiona
z dźwięków zarejestrowanych na sali operacyjnej – jeden z muzyków jest zresztą
chirurgiem). Genealogia „spacerów dźwiękowych” łączy się także z działalnością
kompozytora i pedagoga R. Murraya Schaffera, wykładowcy Simon Fraser Univer-
sity w Burnaby (Kolumbia Brytyjska) w Kanadzie, którego John Cage wymienił
jako jednego z wielkich nauczycieli muzyki12. Schaffer był inicjatorem grupy ba-
dawczej World Soundscape Project, powołanej do życia na Uniwersytecie Simona Fra-
sera we wczesnych latach 70. celem zbadania pejzażu dźwiękowego Vancouver.
Właśnie pojęcie pejzażu dźwiękowego (soundscape) było jedną z naczelnych katego-
rii wypracowanych przez Schaffera i jego grupę, która jednocześnie przyczyniła się
do uformowania dziedziny nazwanej ekologią środowiska dźwiękowego (acoustic
ecology). Za pojęciem soundscape kryła się idea, że obraz dźwiękowy konkretnych
miejsc czy obszarów może być sygnaturą tożsamości regionalnej, podobnie jak
architektura czy stroje ludowe. Teorię Schaffera rozwinęli jego uczniowie, między
innymi Barry Truax, dla którego dźwięk jest swoistą mediacją i nośnikiem informa-
cji między otoczeniem a człowiekiem. Jedną z współuczestniczek World Sound-
scape Project była Hildegard Westerkamp, która zaproponowała ideę i metodologię
spaceru dźwiękowego – praktyki swoistej medytacji w ruchu, poświęconej budo-
waniu relacji ze środowiskiem poprzez świadomość jego dźwiękowego aspektu.
Jak pisała: „Spacer dźwiękowy (soundwalk) to jakiekolwiek ćwiczenie, którego
głównym celem jest słuchanie środowiska. To otwieranie swoich uszu na każdy
dźwięk dookoła nas, bez względu na to, gdzie się znajdujemy”13. Środowisko
dźwiękowe współczesnego człowieka może czasem oznaczać także bolesne do-
świadczenia, ale „ponieważ nie możemy zamknąć uszu, to nie możemy nic pora-
dzić na to, że słyszymy wszystkie dźwięki”.
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„Spacery dźwiękowe” – zaprojektowane jako działanie edukacyjne – stanowią
obecnie praktykę obecną zarówno w obszarze działań artystycznych, jak i przedsię-
wzięć o charakterze komercyjnym. Ciekawszymi realizacjami w tym pierwszym
obszarze są choćby prace Roberta Rimbaud, kompozytora i DJ-a znanego jako
Scanner (płyta Sulphur składa się z kompozycji zestawionych z nagrań podsłucha-
nych za pomocą specjalnego urządzenia rozmów przez telefony komórkowe pro-
wadzonych przez przechodniów), czy autorki instalacji multimedialnych Christiny
Kubisch, zainteresowanej w swoich pracach dekonstrukcją granicy między tym, co
naturalne, a tym, co sztuczne (jak w pracy Le Jardin Magnetique, egzotycznym ogro-
dzie, przez który zwiedzający nawigowali także w sferze dźwięku – za pomocą
słuchawek emitujących odgłosy zwierząt), ale zainspirowanej także filozofią Deep
Listening i polemizującej ze zbyt organicystycznymi wizjami R. Murraya Schaffera14.
Ostatnia praca Kubisch, zrealizowana m.in. w ramach krakowskiego festiwalu
Audio Art w 2007 roku – Electric Walks – miała właśnie formę spaceru po okolicach
Rynku Głównego ze słuchawkami, które przetwarzały na dźwięk sygnał emito-
wany przez różnego typu urządzenia elektroniczne (np. „bramki” przy wejściu do
sklepów, telewizję przemysłową itp.). Każda zresztą próba rejestracji audio w mie-
ście uświadamia, jak silnie nasycona sygnałami elektromagnetycznymi jest miejska
audiosfera.

„Spacery dźwiękowe” są jednak także wykorzystywane jako szczególna forma
turystyki miejskiej. Na stronie www.soundwalks.com można zaopatrzyć się w
dźwiękowe przewodniki po różnych metropoliach świata (na płycie CD oraz do
ściągnięcia na iPoda w formacie MP3) – przede wszystkim po Nowym Jorku, ale też
Londynie, Paryżu czy Varanasi. Są to jednak propozycje dość odległe od tradycyj-
nych form zwiedzania: mamy do dyspozycji np. spacer po Bronksie, zatytułowany
Hip-Hop Walk, którego autorem i narratorem jest Jay-Z, znany nie tylko jako jeden
z pionierów hip-hopu, ale również jako szef wytwórni Def Jam. Opis trasy wyko-
rzystuje silnie rytmizację rapu i wprowadza odrobinę slangowej frazeologii: „Słu-
chaj bitu, idź do rytmu, poczuj żar muzyki na chodniku. Kumaj wibracje, załap się
na rymy, poczuj się dobrze u nas na dzielnicy”. Bardzo trudnym zadaniem dla
tłumacza jest z pewnością zdanie: MC your way past Afrika Baambata’s aura, rappin’
out hot joint, old-school joint, when rap was not yet hip-hop and people fought battles with
words, to the beat of gunshots heard. Warto je jednak przeanalizować. MC to połącze-
nie DJ-a, rapera i konferansjera, charakterystyczne dla kultury reggae z Jamajki,
a później rozpowszechnione wraz z początkami kultury rap w Stanach Zjednoczo-
nych – oznacza więc także źródłowe dla rapu i kultury hip-hop formy, będące
pomostem do tradycji afrykańskich kultur oralnych. Określenie zostało tutaj wpro-
wadzone jako forma czasownikowa (tryb rozkazujący, pełniący funkcję instrukcji).
Afrika Bambaata to z kolei muzyk, raper, DJ i przywódca wspólnoty z południo-
wego Bronksu, postać kultowa dla twórców dzisiejszej niezależnej sceny hip-hop,
uwikłany jednak w przygody z ulicznymi gangami, czyli całą – ambiwalentną –
sferą buntu społecznego i kulturowego, artykułowanego głównie poprzez dyskurs
o przestępczości (nie da się ukryć, praktyki łamania prawa są jego elementem).
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Zdanie przywołuje też różnicę między rapowym tzw. old-schoolem oraz współcze-
snymi formami. Te wcześniejsze formy mówione mają pewne związki z czarną kul-
turą Stanów Zjednoczonych: aktywizmem/sztuką zaangażowaną lat 60., zwłaszcza
z kontrowersyjnym ruchem Black Arts Movement, założonym po zabójstwie Mal-
colma X, którego twórcy traktowali recytacje poezji, nacechowanej czasem obra-
zami przemocy, jak działalność społeczną (np. Amiri Baraka, czyli Everett LeRoi
Jones).

To całe bogactwo i wielowątkowość udało się zmieścić w jednym zdaniu, o bar-
dzo ciekawej strukturze rytmicznej, która stanowi jednocześnie – pamiętajmy
o tym – swoistą partyturę spaceru miejskiego. Bronx w tym ujęciu nie jest po pro-
stu dzielnicą miasta, lecz przestrzenią wytworzoną przez szereg opowieści, które
kłączowo rozrastają się, tworząc liczne odnogi temporalne i przywołując oraz
tworząc narracje pozbawione linearności. Nic dziwnego, zważywszy na wspo-
mnianą tradycję kultur oralnych, w tym przypadku zaś griotów z Afryki Zachodniej
– kapłanów, konferansjerów, wędrowców, muzyków i czarowników w jednym.
Grioci przemierzali spore przestrzenie, przenosząc opowieści, w których mieszały
się rozmaite tryby (plotka, historia rodu czy opowieść mityczna, ale także informa-
cja o wydarzeniach i dowcip). W jednym z rozdziałów The Practice of Everyday Life
Michel de Certeau pisze o aktach mowy przechodniów (pedestrian speech acts): „Akt
spaceru jest dla systemu miejskiego tym, czym dla języka czy wypowiedzenia jest
akt mowy”15. Analizując retorykę przemieszczania się w miejskiej przestrzeni, de
Certeau konkluduje: „Długi poemat spaceru dokonuje manipulacji form organiza-
cji przestrzennej, bez względu na ich panoptyzm: nie jest dla nich ani obcy (jedynie
w nich może się zawierać), ani też w zupełnej z nimi zgodności (nie są one źródłem
jego tożsamości). Tworzy w ich ramach strefy cienia i ambiwalencji. Wprowadza w
nie zwielokrotnione cytaty i odniesienia (modele społeczne, czynniki osobiste,
pragnienia kultury)”16.

Tak też jest z rozmaitymi formami soundnwalk: niektóre z nich polegają na
zachęceniu do poruszania się wedle określonej, np. przez artystę, trajektorii (jak
w przypadku wspomnianej pracy Electric Walks Christiny Kubisch oraz opisanej
przez L. Manovicha instalacji Janet Cardiff17), inne są formą mediatyzowania relacji
z konkretnym miejscem. Zawsze jednak taka trajektoria jest formą dialogu z prze-
strzenią – ani nie jest na niej „opisana”, ani się w niej całkowicie nie zawiera. Mia-
sto, zdaniem de Certeau, staje się zatem „brakiem miejsca”, oscylowaniem w „nie-
skończonym procesie bycia nieobecnym oraz w poszukiwaniu właściwego”18.
Miasto staje się czasowo zawłaszczone przez przechodnia, ale jest to doświadcze-
nie wymykające się totalności. Miasto jest zawsze w procesie stawania się poprzez
performatywne trajektorie działań podejmowanych przez przechodniów. Wędruje
się nie tylko w przestrzeni – a może nawet nigdy w przestrzeni – ale w uniwersum
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cytatów, hybrydowej tkance opowieści, obrazów, strzępów pamięci (jednostkowej
i kulturowej), doznań ciała. W przypadku praktyki soundwalku medium tej gęstej
informacji staje się dźwięk, a narracje, w jakie uporządkowane (czasem) są spacery,
nie mają charakteru linearnego. Można wyciągnąć – podążając tropem de Certeau –
radykalny wniosek: „miejsce” (w sensie konkretnej lokalizacji, która ma swoją
nazwę) jest nie fizycznym substratem, na bazie którego „opisuje się” kulturowe
znaczenia i z którym można w takim ujęciu „zerwać związek”, ale jest Imieniem,
narzędziem totalizującej narracji, wprowadzającym radykalne cięcie w ekstatyczne
doświadczenie Bycia częścią przestrzeni.

Przestrzeń wzbogacona – między reprezentacją a symulacją

Przyjrzyjmy się teraz praktykom bliższym rejestrowi wizualnemu. Interesują
mnie tu szczególnie formy łączące technologie satelitarną, Internet oraz modele
wizualizacji systemu informacji geograficznej (GIS). Najpopularniejszą praktyką
z tego obszaru jest bez wątpienia oprogramowanie Google Earth wraz z bliźnia-
czym serwisem Google Maps (http://maps.google.com). Cyberkartografia staje się
jednocześnie jednym z ważnych składników Internetu II generacji, sygnowanego
często mianem Web 2.0 oraz jednej z podstawowych jego form, znanych jako
mash-ups (hybrydowych przestrzeni tworzonych przez użytkowników z wielu roz-
maitych składników dostępnych w sieci). Dobrym przykładem może być tutaj
usługa udostępniania w sieci własnych fotografii (i jednocześnie oprogramowanie
do zarządzania nimi) dostarczone przez Google, pod nazwą Picasa (http://pica-
sa.google.com). Użytkownik ma możliwość zamieszczenia wykonanych przez sie-
bie zdjęć na mapie dostarczonej przez usługę Google Maps. Zarówno Google
Earth, Google Maps (wraz z opcją Streetview – panoramicznymi, wykonanymi na
podstawie zdjęć, trójwymiarowymi wizualizacjami ulic wybranych obszarów głów-
nych miast amerykańskich), jak i Picasa to serwisy bardzo popularne, umożliwiają
bowiem zlokalizowanie dowolnej usługi, miejsca, obiektu. Jednak ich morfologia
sprawia, że nadzwyczaj ambiwalentnie jawi się w ich kontekście kwestia mediaty-
zacji samej przestrzeni – wszystkie są bowiem budowane przez kilka warstw roz-
maitego opracowywania danych, a cały proces stanowi o tym, że mieszczą się
w bardzo niejednoznacznej strefie między reprezentacją a symulacją. Miesza się
tutaj fotografia satelitarna, dane terenowe oraz (na ich podstawie) generowane
komputerowo trójwymiarowe modele (wizualizacje) – te ostatnie zostały uznane
przez Michaela Heima19 za ograniczone formy rzeczywistości wirtualnej. Technolo-
gie GIS stosują powszechnie technologię GeoVRML. VRML (Virtual Reality Markup
Language) umożliwia tworzenie trójwymiarowych przestrzeni połączonych hiper-
linkami, a zatem przeznaczonych do nawigacji. Dla Heima VRML to jedna z waż-
nych „bram prowadzących do rzeczywistości wirtualnej”. Jednocześnie jednak –
w związku z przemianami paradygmatycznymi współczesnej technologii określa-
nymi za pomocą pojęcia „bezszwowej technologii” (ubiquitous computing)20 – w co-
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raz większym stopniu niewystarczający wydaje się popularny (i zapoczątkowany
właśnie przez Heima) paradygmat opisu rzeczywistości wirtualnej w kategoriach
rzeczywistości zupełnie odrębnej od codziennego doświadczenia. W myśl tego
podejścia rzeczywistość „w realu” oraz „rzeczywistość wirtualna” są od siebie rady-
kalnie oddzielone i posiadają zupełnie odmienny status ontologiczny – m.in. za
sprawą specyficznego środowiska technologicznego. Jak pisze Michał Ostrowicki:
„Wirtualny realizm zakłada pojmowanie środowiska elektronicznego jako elektro-
nicznej rzeczywistości człowieka, ale przez to, że posiada źródło i podstawę w tech-
nologii, jest środowiskiem sztucznym i tylko w taki sposób może być rozpatrywa-
ne”21. I choć zmiana paradygmatyczna, o której mowa, nakazuje mniej radykalnie
podchodzić do tezy o „sztuczności” tego środowiska, to, jak słusznie wskazuje
autor, owa odrębność wiele ma wspólnego ze znacznie szerszym dyskursem kultu-
rowym, wyznaczającym granice między tym, co naturalne, i tym, co sztuczne. Ten
ostatni wniosek ponownie każe być nieufnym wobec traktowania „przestrzeni”
jako kategorii naturalnej, fizycznej, poza- lub przeddyskursywnej.

Przestrzeń jawi się w tym kontekście jako jeden z elementów hybrydowej sieci,
której opisanie jest możliwe w języku zaproponowanym przez Bruno Latoura. Tym
bardziej, że w coraz większym stopniu mamy do czynienia z przestrzenią – jak to
określił Manovich – wzbogaconą (augmentowaną – augmented space), w której prze-
strzeń fizyczna jest nasycana warstwami informacji, często o charakterze wizual-
nym22. Proces ten jest jednocześnie symptomem i owocem owej „bezszwowej”
technologii, której nośnikiem (i najważniejszym elementem) jest łączność bez-
przewodowa. Gęstość informacyjna nowej przestrzeni oznacza również jej wielo-
wymiarowość, a wręcz wielomodalność. Owe sieci zwielokrotnionych cytatów,
o których pisał de Certeau, zyskują więc niemal materialny wyraz, choć material-
ność to ambiwalentna, nakazująca rekonfigurację jednej z najstarszych kategorii
zachodniej filozofii. Zdaniem Manovicha „stare”, geometrycznie zorganizowane
korelaty – choć wciąż zachowują swoją dominację – tracą w tej nowej przestrzeni
znaczenie. Manovich odwołuje się do Benthamowskiego panoptykonu oraz organi-
zacji przestrzeni zgodnie z linią wzroku, którą nazywa geometrią „widzialnego”.
W świecie łączności bezprzewodowej i komórkowej ten typ dyskursu traci swoje
znaczenie, dużo istotniejsza staje się bowiem lokalizacja w stosunku do źródła
sygnału, zawsze zresztą niestabilna i otwarta na przygodność. Jak wie każdy użyt-
kownik WiFi, łączność zmienia się w zależności od warunków atmosferycznych czy
rodzaju przeszkód, jakie sygnał napotyka na swojej drodze. Przestrzeń jawi się
zatem jako nieciągła i porowata, wypełniona raczej „falowaniem” sygnału i jego
fluktuacjami niż wyraźnymi, definitywnymi granicami. Różnica między istnie-
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jącym sygnałem a jego zupełnym brakiem jest nader nieostra i zawiera w sobie całą
gamę stanów pośrednich.

Owa bezszwowa sfera fuzji technik reprezentacji i symulacji nie oznacza wszak
w przypadku serwisów Picasa czy Google Maps zaniku realności doświadczenia –
fotografia zamieszczona na symulowanej mapie świata wciąż jest śladem przeży-
cia, impulsem pamięci, nawet jeśli jej cyfrowość nakazywałaby ponowne przemyś-
lenie klasycznej już dla teorii fotografii kategorii punctum23. Owa pamięć miejsca
(a zarazem związki z nim) staje się zatem również wieloma warstwami translacji
danych, palimpsestową strukturą wymian informacyjnych, począwszy od kineste-
tycznych i zmysłowych doznań ciała aż po złożone sieci kolejnych aktów przepisa-
nia danych skutkujących interfejsem cyberkartograficznym, w którym jest miejsce
dla wykonanych przez nas „kiedyś” „tam” zdjęć. Nasze doświadczenie zostaje zre-
konfigurowane, ale nie zubożone.

Powróćmy jeszcze do przywołanej na początku kategorii przestrzeni akustycz-
nej (słuchowej). Przypomnijmy, jak ważnym komponentem była analiza nielinear-
nych wzorów kodyfikacyjnych charakterystycznych dla kultur typu oralnego.
McLuhan i Carpenter opisywali ją w następujący sposób: „Przestrzeń słuchowa nie
ma uprzywilejowanego punktu skupienia wzroku. To sfera bez ustalonych granic,
stworzona przez sam obiekt, nie zaś przestrzeń, która go zawiera. Nie jest to prze-
strzeń piktoralna, zamknięta w ramach, ale dynamiczna, zawsze w przepływie,
tworząca swoje własne wymiary w każdym momencie. Nie ma oznaczonych granic,
nie wyróżnia się z tła. Oko skupia wzrok, przyszpila, abstrahuje, lokuje każdy
przedmiot w przestrzeni fizycznej, w stosunku do tła; ucho, przeciwnie, przyjmuje
dźwięk z każdego kierunku”24. Ów rodzący się – choć wolałabym mówić tu nie tyle
o narodzinach, ile o rekonfiguracji – w kontakcie z procedurami mediów elektro-
nicznych dyskurs przestrzeni daje się znakomicie opisać właśnie w takich katego-
riach. Ważne jest jednak nie tyle przeciwstawienie wizualnego słuchowemu (wo-
bec wielości kultur wizualnych oraz kulturowego kształtowania praktyki
widzenia/patrzenia nie można ufać tej wygodnej generalizacji), ile odmienność
struktury doświadczenia. Miejsce istotnego komponentu, jakim jest odległość,
jawi się bowiem w przestrzeni słuchowej zupełnie odmiennie: „Odległość, na jaką
można usłyszeć dźwięk jest podyktowana bardziej jego intensywnością niż zdolno-
ściami ucha”25. I choć psychofizjologia słyszenia ukazuje ten proces jako bardziej
skomplikowany (proces, w którym bierze udział także mózg człowieka, ucho nie
jest jego właściwym miejscem), to wartość tej uwagi kryje się gdzie indziej: w su-
gestii, że być może mamy do czynienia z rekonfiguracją odległości jako korelatu
przestrzeni w paradygmacie geometrycznym, w kulturze linearności druku. Od-
ległość w kulturze przestrzeni wzbogaconej, opartej na logice sygnału, będzie w tej
sytuacji funkcją jego mocy i zdolności do pokonywania przeszkód, bycia w jego
zasięgu.
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Michał Podgórski

Obraz i dźwięk – co nas bardziej oszukuje
i co nas bardziej oszuka

Wstęp – Pachnidło

Bezpośrednim asumptem do napisania niniejszego tekstu były wrażenia i re-
fleksje po obejrzeniu Pachnidła Toma Tykwera (2006), filmu nakręconego na pod-
stawie dobrze znanej książki Patricka Süskinda pod tym samym tytułem. To pierw-
sze zdanie w zasadzie dobrze oddaje istotę problemu, któremu chciałbym
poświęcić uwagę. W rzeczywistości bowiem, oprócz tego, że ten film obejrzałem,
to go także wysłuchałem, gdyż film jest bytem audiowizualnym, o czym dobrze
wiemy, ale dość często zapominamy. W potocznym odczuciu dźwięk zdaje się
pełnić wobec obrazu rolę jedynie służebną. Cała sytuacja w przypadku Pachnidła
była o tyle ciekawa, że książka traktowała o… zapachach, natomiast w przypadku
filmu twórcy i widzowie (język zna wiele takich okularocentrycznych pułapek) mieli
do dyspozycji tylko obraz i dźwięk, zapachów bowiem (jeszcze!) nie mediatyzu-
jemy. Jednak dzieło Tykwera zwróciło moją uwagę właśnie z powodu płynących
z ekranu dźwięków. Po pierwsze, wydaje mi się, że zapachy były w filmie przedsta-
wiane bardziej za pomocą dźwięków aniżeli obrazów. Po drugie, dźwięki, które
dane było mi usłyszeć, różniły się od tych, z którymi stykam się na co dzień. Były
doskonalsze, pełniejsze, bardziej nasycone, lepsze. Pozwolono mi usłyszeć od-
głosy, które towarzyszą rodzeniu dziecka, pracy układu oddechowego, usłyszałem
też dźwięk żelaza uderzającego o kości oraz chrzęst mięsa rozrywanego przez psy.
Nie tyle chodzi tu o niecodzienność tych dźwięków (niektóre z nich słyszałem
przecież już wcześniej – np. dźwięki towarzyszące pracy układu oddechowego), ile
o ich niezwykłą doskonałość, jakość.

Pierwszy z dwóch powodów mojego zainteresowania dźwiękami w zasadzie nie
ma większego znaczenia dla tego tekstu, piszę o nim jednak, gdyż spostrzeżenie to
wydaje mi się warte wzmianki, można je bowiem interpretować jako argument
przemawiający „za dźwiękami”, „za słuchem” stanowiącym ważny element układu
percepcyjnego człowieka – okazuje się bowiem, iż dźwięki lepiej aniżeli obrazy
„opowiadają” zapachy. Drugi powód jest ważniejszy – to, co usłyszałem, napawa
mnie troską o rzeczywistość. Obliguje do tego, aby zapytać: które dźwięki są praw-
dziwe, które dźwięki są dźwiękami rzeczywistości? Te doskonalsze, bardziej nasycone,
czy te, które słyszę na co dzień? Być może na co dzień nie słyszę ich dość dobrze,



w filmie nareszcie dane mi było usłyszeć, jak brzmią naprawdę, dane mi było
usłyszeć prawdziwe dźwięki. Konsekwencją tak zadanego pytania jest następne, to,
które zadajemy sobie od jakiegoś już czasu: co z rzeczywistością? Czy nie rozpływa
się wobec naporu hipperrealności? Co jest kopią, a co oryginałem, skąd czerpiemy
wzorce, co jest dla nas układem odniesienia?

Najogólniej mówiąc, w niniejszym artykule chciałbym zastanowić się nad tym,
jaki jest status, rola, znaczenie dźwięku w procesie odrealniania rzeczywistości1. Za-
znaczam, że będzie mi chodziło przede wszystkim o dźwięki filmowe, kinowe. Nie
poprzestanę jednak na ich analizie, lecz będę starał się porównać dwa najważniej-
sze zmysły człowieka – wzrok i słuch – pod kątem tego, który z nich w kontekście
mediatyzowania rzeczywistości stanowi dla niej większe zagrożenie, który z nich ją
bardziej odrealnia, wreszcie, który nas bardziej oszukuje. Nie ukrywam też, że
zamierzam postąpić trochę na przekór dominującym ujęciom, zgodnie z którymi we
wzrokocentrycznej kulturze prymat przysługuje wzrokowi, bez względu na to, czy
idzie o kształtowanie rzeczywistości, jej zapośredniczenie czy zafałszowywanie.

Odrealnianie realności i rozszyfrowanie obrazów

O procesie odrealniania realności pisze Wolfgang Welsch w książce Estetyka
poza estetyką. O nową postać estetyki. Ogólnie rzecz biorąc – i nie dziwiąc się temu ani
trochę – wedle jego interpretacji u podstaw odrealnienia leży wpływ mediów elek-
tronicznych na naszą poczciwą rzeczywistość. Myślą przewodnią Welscha jest
ustalenie, że „rzeczywistość – w dzisiejszych czasach zapośredniczana przede
wszystkim przez media – jest głęboko zmieniana przez ten typ zapośredniczenia”2.
Podstawą odrealniania rzeczywistości jest estetyka mediów, dla której charaktery-
styczna jest „ruchliwość i nieważkość ciał i obrazów”3, zmienność, w ramach której
wszystko jest przedmiotem elektronicznej manipulacji4. Welsch podkreśla, że
dobrze zdajemy sobie sprawę z owych „elektronicznych manipulacji”, mało tego –
znamy ich przykłady (autor podaje takie przykłady rozszyfrowanych „manipula-
cji”, jak relacje z wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to prawie w ogóle nie pokazywano
ofiar, czy technologię cyfrową)5. Obrazy zostały zatem rozszyfrowane nie tylko
przez naukowców, ale także przez tych, którym dane było po prostu z nimi obco-
wać. Jednym z najlepszych tego przykładów mogą być filmy zamieszczane w serwi-
sie YouTube, prezentujące możliwości programów służących do obróbki zdjęć.
W ten sposób podkopywane są fundamenty medialnej rzeczywistości i medialnej
hiperrealności. Innym przykładem rozszyfrowania obrazów są komentarze, które
pojawiają się pod zdjęciami pochodzącymi z sesji fotograficznych celebrities. Pod-
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kreślana jest ich sztuczność, nienaturalność, stopień, w jakim zostały poddane
komputerowym modyfikacjom.

Reklama, telewizja i wideo opanowały naszą codzienność, ale wytwarzane
przez nie światy tak dalece zaczęły posługiwać się manipulacją, że w końcu straci-
liśmy zaufanie do obrazów elektronicznych6. „Rozmiękczają [one] – jak pisze nie-
miecki filozof – naszą wiarę w realność medialną. Różnica między odtwarzaniem
rzeczywistości a symulowaniem rzeczywistości staje się coraz mniej ewidentna
i traci na znaczeniu”7. Welsch podkreśla, że chociaż rozszyfrowaliśmy obrazy elek-
troniczne, ciągle pozostajemy pod ich wpływem: „choć wiemy, że obraz może
kłamać, pozostajemy nieprzejednani. Wyciągamy zupełnie inny wniosek: zmie-
niamy nasze ujęcie rzeczywistości, podążamy drogą odrealnienia”8. Powyższy opis
dotyczy estetyki mediów, jednak sednem myśli Welscha jest to, że jeśli przyj-
miemy, że „codzienna realność jest w coraz większym stopniu formowana, prezen-
towana i postrzegana podług wzorców medialnych […] odrealnienie medialne
zaczyna rzutować na wszystko”9. Wobec naporu rzeczywistości medialnej, medial-
nej estetyki, zmianom ulega sama realność. To, co widzimy na naszych ekranach,
staje się dla nas zobowiązujące, modelowe; staje się dla nas układem odniesienia.
W efekcie zaczynamy się odnosić do rzeczywistości (zarówno tej na ekranie, jak
i tej za oknem) tak, jakby wszystko było tylko symulacją10. Jak pamiętamy, z symu-
lacją11 mamy do czynienia wtedy, kiedy model poprzedza rzeczywistość. Taka rze-
czywistość to w istocie uniwersum kopii bez oryginałów – to hiperrzeczywistość12.

Powszechnie uważa się, że symulacje, hipperrzeczywistość to dzieło obrazów;
takie wnioski płyną głównie z lektury Baudrillarda. Przypomnę tu znaną Precesję
symulakrów, gdzie Baudrillard, przyglądając się zabiegom mającym na celu ocalenie
mumii faraona Ramzesa II, tworzeniu repliki grot w Lascaux, przenosinom klasz-
toru św. Michała z Cux czy Disneylandowi, pisze o „boskiej interferencji obra-
zów”13. Replika grot jest po to, „aby wszyscy mogli je zobaczyć (zerka się przez
judasza do groty autentycznej, a potem zwiedza zrekonstruowaną całość)”14, nato-
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6 W. Welsch, Na drodze do kultury słyszenia?, tłum. K. Wilkoszewska, [w:] E. Wilk (red.),
Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”, Katowice 2001, s. 62.

7 W. Welsch, Estetyka…, op. cit., s. 125.
8 Ibidem, s. 125–126.
9 Ibidem, s. 126.
10 Ibidem.
11 Wprawdzie w tekście Welscha, do którego się odwołuję, nie jest jasno wskazane, że cho-

dzi o symulacje w takim rozumieniu, z jakim spotykamy się w pracach Baudrillarda, jak-
kolwiek nie ryzykujemy, wiele przyjmując taką interpretację, gdyż – jak się zdaje – owo
Baudrillardowskie ujęcie jest tam implicite obecne.

12 P. Zawojski, Filmowy obrazoświat jako produkt symulacji elektronicznej, „Kwartalnik Filmo-
wy” 1995, nr 11, s. 1.

13 Por. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] R. Nycz (red.), Post-
modernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998.

14 Ibidem, s. 185.



miast walka o zachowanie mumii Ramzesa II podejmowana jest, ponieważ „[t]rze-
ba nam widzialnej przeszłości, widzialnego kontinuum, widzialnego mitu o po-
czątku, który upewnia nas, dokąd zmierzamy”15. Patrząc na malowidła naścienne
i na Ramzesa II, cały czas mamy do czynienia z widzeniem, z obrazami, które są sie-
dliskiem symulacji.

Chciałbym dokonać w tym miejscu – być może zaskakującej – rehabilitacji
dźwięków. Po pierwsze przyznaję im prawo do wytwarzania symulacji, do zafałszo-
wywania rzeczywistości, jednocześnie przestrzegając przed nimi (ot rehabilita-
cja…). Po drugie, jak już wspominałem na wstępie, zamierzam posunąć się jeszcze
dalej: będę zmierzał ku temu, by w tych oszustwach przyznać prymat dźwiękom
przed obrazami. Są trzy zasadnicze powody przemawiające „na korzyść” dźwięków
jako bardziej skutecznych, a zarazem bardziej niebezpiecznych destruktorów rze-
czywistości. Po pierwsze – wzrokocentryzm, po drugie – „natura” procesu słysze-
nia, po trzecie – zasada, na jakiej dokonują się symulacje za pośrednictwem dźwię-
ków. Zacznę od zbiorczego omówienia przyczyny pierwszej i drugiej, przechodząc
potem do tego, w jaki sposób dźwięki nas oszukują, symulując rzeczywistość.

Tradycyjna hierarchia zmysłów (wzrok – słuch – węch)16,
różnice pomiędzy widzeniem a słyszeniem i co z tego wynika

O węchu możemy zapomnieć, Pachnidło nie będzie nas już interesowało. Ważne
będą dla nas natomiast dwa pierwsze rejestry – wzrok i słuch. To pomiędzy nimi
rozegrała się w toku dziejów batalia, z której zwycięsko wyszedł wzrok. Dość
powszechnie uważa się, że zachodnia cywilizacja skażona jest okularocentryzmem
(okocentryzmem) od zarania, od czasów starożytnej Grecji. Jak pisze Ales Erjavec,
„obrazy miały kapitalne znaczenie w rozwoju naszej wspólnej kultury”17. Dla Gre-
ków wzrok był najdoskonalszym ze zmysłów, teoria wyrażana była w metaforach
zaczerpniętych ze sfery wizualnej, która była układem odniesienia dla innych
zmysłów18. Nieco inaczej, a może po prostu baczniej, zapatruje się na to wspomi-
nany już Wolfgang Welsch, zwolennik równouprawnienia zmysłów. Jego zdaniem
wzrok nie był od samego początku ulubionym zmysłem starożytnych Greków, stał
się nim dopiero na początku V wieku przed narodzeniem Chrystusa. Wtedy to
Heraklit stwierdził, że oczy są dokładniejszymi świadkami niż uszy i nazwał Pita-
gorasa (zwolennika słuchu) „ojcem oszustów”. Początkowo ważniejszy dla Gre-
ków był słuch19. Ostatecznie jednak również Welsch przyznaje, że to wzrok stał się
najważniejszym zmysłem dla kultury zachodniej, do czego jeszcze za czasów sta-
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15 Ibidem.
16 Pozwalam sobie powtórnie odwołać się do Welscha. Por. W. Welsch, Estetyka…, op. cit., s.

127.
17 A. Erjavec, To co napotyka oko… (o znaczeniu przedstawień wizualnych w dziejach kultury),

tłum. I. Tatura, „Kultura Współczesna” 1995, nr 3–4 (7–8), s. 36.
18 Ibidem.
19 W. Welsch, Na drodze…, op. cit., s. 59–60.



rożytnej Grecji przyczynili się Platon i Arystoteles20. Próbą przełamania hegemonii
obrazów było chrześcijańskie obrazoburstwo. Ikonoklaści wychodzili z założenia,
że obrazy są czymś złym, ponieważ ludzie „mieszają przedstawienie z jego desy-
gnatem”21. Poprzez obrazowanie sprowadzamy Boga do naszego własnego statusu,
natomiast Bóg nie może być przedstawiony, na pewno zaś jego obraz nie może być
pomyślany i wykonany przez człowieka22. Erjavec podkreśla, że wraz z Reformacją
dokonała się zasadnicza zmiana stosunku do obrazów. Kościół nie potrzebował już
ich, by komunikować się z ludźmi. Miejsce obrazów zajęło Słowo. Zmiana ta była
możliwa głównie za sprawą wzrostu poziomu wykształcenia23. Obrazy wówczas
„przechodzą” do sfery prywatnej, „w świeckiej rzeczywistości społecznej prospe-
rują i stają się wraz z rozwojem technologii coraz ważniejszą częścią sfery społecz-
nej”24. Za Wolfgangiem Welschem warto jeszcze dodać, że Leonardo da Vinci
nazywa widzenie boskim, gdyż na gruncie widzenia możemy dociekać istoty
świata. Oświecenie – jak sama nazwa wskazuje – w najwyższym stopniu dowarto-
ściowało światło i widzenie – by coś dostrzec i zrozumieć, trzeba to oświecić(rzucić
na to coś światło), a przede wszystkim – patrzeć25. W podobnym tonie wypowiada
się Martin Jay w eseju o znamiennym tytule Nowoczesne władze wzroku: „Począwszy
od renesansu i rewolucji naukowej nowoczesność w naturalny sposób uważana
była za zdecydowanie wzrokocentryczną. Wynalezienie druku […] wzmocniło
uprzywilejowanie wizualności, do czego przyczyniły się takie wynalazki, jak tele-
skop czy mikroskop […] trudno zaprzeczyć, że wizualność dominuje w nowocze-
snej kulturze Zachodu na wiele sposobów”26.

Jak wygląda sytuacja bieżąca? Nie inaczej: wzrok i obraz mają się dobrze.
Krzysztof Olechnicki pisze: „Bez wątpienia w drugiej połowie XX wieku, za sprawą
dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, ważność przedstawień obrazo-
wych wzrosła jeszcze bardziej. […] Żyjemy w wieku rozbuchanego wizualizmu,
przytłoczeni obrazami, których krzyki zlewają się w kakofoniczny szum informa-
cyjny”27 (nawiasem mówiąc, ciekawe, że Olechnicki, pisząc o hegemonii obrazów,
posługuje się metaforami zaczerpniętymi ze sfery dźwięku). Welsch dodaje: „Dość
wymienić hegemonię obrazów w takich dziedzinach, jak reklama i autoprezentacja
firm czy nasza wizualna obecność na stronach www”28. Jednak moim ulubionym
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20 Ibidem, s. 60–61.
21 A. Erjavec, To co napotyka..., op. cit., s. 36–37.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Por. W. Welsch, Na drodze…, op. cit., s. 61.
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27 K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecz-
nych, Warszawa 2003, s. 278.

28 W. Welsch, Estetyka…, op. cit., s. 124.



przykładem, potwierdzającym dominację obrazów, jest sposób, w jaki autorzy pew-
nego podręcznika do statystyki (data pierwszego wydania tej książki to rok 2005)
nazwali rozdział poświęcony sztuce robienia wykresów. Ów rozdział zatytułowany
jest Żyjemy w „kulturze obrazkowej”…

Na zakończenie tego wybiórczego przeglądu głosów przemawiających za wzro-
kocentryzmem trzeba jeszcze dodać, że niezależnie od tego, jaki jest/był stosunek
nauki czy religii do obrazów, niezależnie od tego, czy obrazy był hołubione, czy
uważane za sprawcę nieszczęść, to – jak zapewniają badacze ludzkiego mózgu –
„widzenie jest głównym źródłem informacji dla człowieka”29. Trudno więc dyskuto-
wać z poglądem przyznającym zmysłowi wzroku palmę pierwszeństwa pośród
zmysłów. Słuch (podobnie zresztą jak inne zmysły) – cichy bohater Welscha30

i nasz, choć na razie domniemany, destruktor rzeczywistości – musi dopiero wal-
czyć o uznanie31. Przyjrzyjmy się zatem teraz, czym różni się widzenie od słyszenia.

Po pierwsze, powtórzmy za Welschem, że „widzenie odnosi się do zjawisk prze-
strzennych, a słyszenie do czasowych”32. Rozglądając się, dostrzegamy stałe punkty
ulokowane w przestrzeni33. Słuchając, jesteśmy „uwięzieni w czasie” – słowa bądź
odgłosy możemy usłyszeć tylko w tym momencie, kiedy są one wypowiadane albo
wydawane. Nie możemy posłuchać raz jeszcze, wypowiadane słowa bezpowrotnie
przemijają. Oczywiście abstrahuję tu od sytuacji, kiedy głos jest nagrywany, ale to
przecież zupełnie coś innego. Natomiast widzenie ma to do siebie, że o ile obiekt
nie jest ruchomy i nie istnieje prawdopodobieństwo, że zniknie, możemy na niego
patrzeć, jak długo chcemy i kiedy chcemy. Jeśli czegoś nie zauważymy albo chcemy
się upewnić, czy zauważyliśmy dobrze, możemy jeszcze raz „rzucić okiem”, upew-
nić się. Welsch pisze, że w związku z tą właściwością widzeniu przypisywane są
funkcje sprawdzania i kontroli. Dlatego też widzenie stało się najważniejszym
zmysłem dla nauki – wiąże się z poznaniem i analizowaniem34.

Po drugie, uznaje się, że „zmysłem istotnie wytwarzającym dystans jest widze-
nie”35, natomiast słyszenie znosi dystans. Ustanawiając dystans, widzenie zamie-
nia jednocześnie obiekty w przedmioty36. Patrząc, możemy zająć jakieś stanowisko,
podejść do obiektu „na chłodno”, „z dystansem” właśnie. Patrzenie pozwala nam
opanować obiekt poznania, zastanowić się, patrzenie daje więcej czasu do na-
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29 Por. J.A. Walker, S. Chaplin, Visual Culture: An Introduction, Manchester–New York 1997,
cyt. za: K. Olechnicki, Antropologia..., op. cit., s. 278.

30 Mam tu na myśli wspominany wcześniej artykuł zatytułowany Na drodze do kultury słysze-
nia?, w którym niemiecki myśliciel stara się stworzyć podwalimy pod kulturę słyszenia
(jako pewną alternatywę dla wzrokocentryzmu), wyraźnie podkreślając zalety ewentual-
nego uczestnictwa w takiej kulturze.

31 Por. W. Welsch, Na drodze…, op. cit. oraz idem, Estetyka…, op. cit., s. 124–129.
32 W. Welsch, Na drodze…, op. cit., s. 66.
33 Ibidem.
34 Ibidem, s. 66–67.
35 Ibidem, s. 67.
36 Ibidem.



mysłu. Welsch pisze: „Słyszenie nie trzyma świata na dystans, lecz weń wnika […]
widzenie jest zmysłem dystansowania […] słyszenie – zmysłem powiązania”37.

Po trzecie, podkreśla się niemożność ucieczki przed słyszeniem. Słuch jest
„zmysłem ekstremalnie zaangażowanym”38. Widzenie zaś pozwala pozostawać
„z boku”, by „przyjrzeć” się temu, na co się patrzy, i poddać to analizie. Dźwięki nas
atakują, wdzierają się w obszar naszej percepcji. Obiekt widzenia wybieramy, decy-
dujemy się obdarzyć go naszym spojrzeniem, natomiast to, co słyszymy, nie zależy
od nas, na dźwięki jesteśmy skazani (wystarczy przypomnieć sobie sąsiada słucha-
jącego „trochę” za głośno muzyki czy też reklamy głosowe włączane w trakcie jazdy
autobusem). Słuchając, jesteśmy zaangażowani, nie mamy czasu na przemyślane
reakcje, musimy ciągle być gotowi, być na bieżąco, jeśli chcemy zrozumieć zmie-
rzające w naszym kierunku dźwięki.

Po czwarte, „widzenie jest zmysłem powiązanym z indywidualnością, słyszenie
natomiast – z towarzyskością”39. Słuch jest zmysłem na wskroś społecznym.
Patrzenie jest władcze, to przywilej jednostki kontemplującej. Obiekt, któremu się
przyglądamy, jest poddany naszej woli, nie musimy nawiązywać z nim kontaktu,
nie musimy uwzględniać jego „punktów widzenia”. Ze słuchaniem jest zupełnie
inaczej: jesteśmy uzależnieni od tego, kogo słuchamy, w jakimś sensie na czas
słuchania poddajemy się jego woli, pozostajemy w jego mocy. Ktoś mówi – my
słuchamy. Welsch podkreśla, że by móc mówić, sami najpierw musimy słuchać,
inaczej nie nauczymy się posługiwać językiem40.

Wiemy, że nasza kultura jest wzrokocentryczna, wiemy też, jakie są różnice
pomiędzy wzrokiem a słuchem. Zastanówmy się teraz, jakie mogą być tego konse-
kwencje. Przypuśćmy, że dźwięki istotnie mogą prowadzić do odrealnienia rzeczy-
wistości, że za ich pośrednictwem wytwarzane są symulacje. Jeśli tak jest, to
wydaje mi się, że jesteśmy w dość niebezpiecznym położeniu.

Po pierwsze, nauka przyjmuje, że to obrazy są głównym medium zapośredni-
czenia rzeczywistości i to na ich gruncie szuka ewentualnych odstępstw od tego,
jaka rzeczywistość jest naprawdę. Po co zatem zajmować się innymi zmysłami?
Wszystko przemawia za wzrokiem i obrazami, gdyż: (1) od zawsze były one dla nas
najważniejsze, to w nich są zapisane metadane na temat naszej kultury, (2) po-
dążając za sugestiami badaczy mózgu, uznajemy, że to głównie za sprawą wzroku
poznajemy rzeczywistość, (3) czas, w którym przyszło nam żyć, jest okresem
wzmożonej ekspansji obrazów (reklama, Internet, taniość i dostępność aparatów
fotograficznych – ilość obrazów wzrasta w zastraszającym tempie). Wszystko to
oczywiście prawda, jednak ulegając owej hegemonii obrazów, nauka nie widzi
ewentualnych zagrożeń płynących z innych niż wizualne źródeł. Dźwięki wydają
się nic nie znaczącym dodatkiem do „kultury obrazkowej” i mogą – jeśli tylko
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„przyjdzie im na to ochota” – spokojnie, przez nikogo nie niepokojone, produko-
wać symulacje.

Po drugie, jeśli moje spostrzeżenie jest trafne i dźwięki również „dokładają
swoje trzy grosze” do wytwarzania hiperrzeczywistości, to przyłapanie dźwięków
in flagranti wydaje się o wiele trudniejsze. Z racji przyczyn, o których pisałem wyżej,
dźwięk nie pozwala na zajęcie wobec niego krytycznej, zdystansowanej pozycji
(pozwalającej na trzeźwą ocenę sytuacji, jak to miało miejsce w przypadku wzroku
i obrazów) – atakuje nas, osacza, słuchając, jesteśmy maksymalnie zaangażowani.
Poza tym dźwięki nie mają materialnej postaci, ich żywot jest niezwykle krótki, są
ulotne.

Jeśli przyjmiemy założenie, że dźwięki również mogą symulować rzeczywi-
stość, to dźwięk – choć oczywiście jego rola w procesach zapośredniczania rzeczy-
wistości jest mniejsza – jawi się jako dyskretny dekonstruktor tejże rzeczywistości,
a na pewno ma bardzo dobrą pozycję wyjściową, by przypuścić atak. Powyższe
uwagi to rodzaj swoistej metarefleksji nad nastawieniem nauk społecznych wobec
słuchu i dźwięków. Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób dźwięki symulują rze-
czywistość.

Oszustwa dźwięku – ich istota oraz konsekwencje

Zacznijmy od tego, że obraz został rozszyfrowany przez zwyczajnych użytkow-
ników mediów przede wszystkim tam, gdzie jego oszustwa odnosiły się w jakiś
sposób do człowieka. Wykreowane za pomocą komputerów idealne sylwetki, pełne
usta, nieskazitelnie białe zęby i cera bez zarzutów od razu znalazły się pod
ostrzałem. Obiekt odniesienia (realni ludzie) był dość łatwo dostępny, zaś ludzie
nie są w końcu tak naiwni, zwłaszcza że manipulacje obrazami posunęły się za
daleko: twórcy obrazów technicznych zachłysnęli się swoimi możliwościami. To
spostrzeżenie chciałbym uczynić punktem wyjścia. Wydaje mi się bowiem, iż
zasadnicza różnica pomiędzy oszustwami obrazu i dźwięku polega na tym, że
w tym drugim przypadku mamy do czynienia z daleko mniejszą dostępnością ory-
ginału. Nie mamy tu „pod ręką” tego fragmentu rzeczywistości, który ma zostać
zafałszowany (symulowany). Poza tym symulacja za pośrednictwem dźwięków nie
różni się zbytnio od symulacji na gruncie obrazów. Za pomocą obróbki elektronicz-
nej można bowiem tak zmodyfikować dźwięk, by spełniał on oczekiwania widzów,
reżysera albo dźwiękowca. Można tymi wytworzonymi dźwiękami obdarzyć ludzi,
zwierzęta, przyrodę, maszyny, narzędzia – pole do popisu jest tu duże. Jak pisze
Welsch, wszystko może być przedmiotem manipulacji elektronicznej41. Różnicą
jest jednak, jak już stwierdziłem, dostępność oryginału. Istnieją dwie zasadnicze
przyczyny mniejszej dostępność oryginału w przypadku dźwięków.

Po pierwsze, natura dźwięków, istota procesu słyszenia jest taka, że trudno
zająć postawę „z boku”, trudno się im – jakkolwiek by to zabrzmiało – „przyjrzeć”,
tym samym tak naprawdę nie wiemy, jakie są dźwięki przez nas słyszane. Słyszymy
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je, ale nie panujemy nad nimi, nie kontrolujemy tego, co słyszymy, brak nam nie-
zbędnego dystansu. Weźmy przykład idealnej, wykreowanej medialnie sylwetki –
tu sprawa jest prosta: wiemy, że jesteśmy oszukiwani, bo wiemy, do czego podej-
rzewane zafałszowanie odnieść. Natomiast w przypadku głosu człowieka, jeśli
zetknęlibyśmy się z dźwiękiem wykreowanym elektronicznie, to za bardzo nie
wiemy, do czego mamy go odnieść, nie wiemy więc , czy jest to symulacja. Zupełnie
podobnie rzecz się ma w przypadku dźwięków w filmie – do czego odnieść (co jest
oryginałem) filmowe odgłosy szumiących drzew, padającego deszczu, przejeżdża-
jących samochodów itd.

Po drugie, słuch wydaje się nam rejestrem daleko bardziej niedoskonałym ani-
żeli wzrok. Nie możemy wyrokować, co jest oryginałem na polu dźwięków, bo
samym sobie w tej kwestii po prostu nie ufamy. Oczom ufamy niemalże bezgra-
nicznie, są one dla nas ostateczną instancją rozstrzygającą. Słuchając zaś, zakła-
damy ułomność słuchu, nie mamy pewności co do naszych możliwości – przyjmu-
jemy, że to, co zaczynamy słyszeć w kinie za sprawą dźwięków nowej generacji, jest
rzeczywiste, tylko my tego wcześniej nie mogliśmy usłyszeć. W przypadku obrazu
szybko stało się jasne, że medialne ideały „odstają” od realnych ludzi. W przypadku
dźwięku skłonni jesteśmy wierzyć, że rozdźwięk jest tylko kwestią niedoskonałości
ludzkiego narządu słuchu, a urządzenia elektroniczne jedynie zwiększają nasze
możliwości, ostatecznie – dźwięk wydaje się nam prawdziwy.

Widać zatem, że oszustwa na polu dźwięku, występujące tu symulacje, są dużo
trudniejsze do zdiagnozowania. Są one niesłyszalne z powodu niemożności wskaza-
nia stanu, który jest/powinien być dla nich układem odniesienia. Dźwięk po raz
kolejny jawi się jako dobrze zakamuflowany destruktor rzeczywistości.

Jeśli zaś chodzi o konsekwencje tego stanu rzeczy, to nie różnią się one zasadni-
czo od tych, z którymi mamy do czynienia w przypadku oszustw na polu obrazu.
Chodzi mi tu oczywiście o opisywany wyżej proces odrealnienia rzeczywistości.

Po pierwsze, dochodzi tu do tego, co można by nazwać dostrajaniem się jed-
nostki do poziomu słyszanych dźwięków. Obcowanie z doskonałymi, czystymi,
nasyconymi do granic możliwości dźwiękami (jak w przypadku sceny z Pachnidła, w
której główny bohater przychodzi na świat) może doprowadzić do przekonania, że
słyszane dźwięki są rzeczywiście dźwiękami płynącymi ze świata. Gotowi jesteśmy
myśleć, że to raczej my nie słyszymy dość dobrze, a nie że naturalny poziom słysze-
nia wyklucza tak doskonałe słyszenie. Choć oczywiście trzeba pamiętać o tym, że
wobec dźwięków również wykazujemy pewną podejrzliwość, dopuszczamy prze-
cież możliwość ich komputerowej modyfikacji. Wydaje mi się jednak, że w odnie-
sieniu do dźwięków skłonni jesteśmy raczej uznać swoją niedoskonałość. W kon-
sekwencji możemy kinowe (filmowe) dźwięki uznać za układ odniesienia, za
model. W efekcie nie jest wykluczone, że może to doprowadzić do prób dostrojenia
własnego ciała, własnego organizmu do medialnego, cyfrowego wzorca. Mówiąc
wprost: będziemy chcieli słyszeć poza kinem tak jak w kinie.

Po drugie – co jest konsekwencją poprzedniego – możliwa jest sytuacja, w której
na skutek częstego doświadczania pełniejszych, lepszych dźwięków dojdzie do
degradacji, dewaluacji rzeczywistości. To, co słyszymy na co dzień, jest gorsze od
tego, co możemy słyszeć w kinie (czy kinie domowym), a zatem dźwięk (cyfrowy)
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będzie kolejnym argumentem przemawiającym za uczestnictwem w świecie wirtu-
alnym. Nasza doczesna rzeczywistość stanie się niewygodna, niedoskonała; stanie
się czymś niechcianym. Filarów świata wirtualnego będzie co najmniej kilka: ide-
alny czas (czyli czas, którego jednostką jest „natychmiast”), idealna przestrzeń
(brak fizycznych, przestrzennych ograniczeń), idealne obrazy, być może także ide-
alne dźwięki – wszystko to, czego nie mamy na co dzień, a czego pożądamy.

***

Co nas zatem bardziej oszukuje i co nas bardziej oszuka? Obraz został rozszy-
frowany, manipulacje w tym względzie posunęły się zbyt daleko, by mogło to
umknąć naszej uwagi. Rozdźwięk pomiędzy medialnym tworem a codziennością
stał się aż nazbyt widoczny. Dźwięk rozszyfrować trudniej. Z racji wzrokocentry-
zmu, hegemonii obrazów, nie znajduje się on w takim samym stopniu jak obraz
w optyce zainteresowań nauk społecznych. Najbliższa mi socjologia, o ile mi wia-
domo, nie tropi jego zafałszowań. Trudno też przyłapać dźwięk in flagranti. Po
pierwsze dlatego, że nie jest materialny w takim sensie jak obraz, angażuje nas,
trudniej tu zatem o badawczy dystans. Po drugie dlatego, że nie za bardzo mamy z
czym porównywać ewentualne symulace, ponieważ nie wiemy, co w świecie dźwię-
ków jest układem odniesienia, a także dlatego, że słuchowi nie ufamy w takim
stopniu jak wzrokowi, gotowi jesteśmy raczej uznać własną niedoskonałość niż
stwierdzić, że dany poziom słyszalności jest nienaturalny.
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Agnieszka Karpowicz

Nowe media – nowa sztuka.
Awangardowe formy artystyczne
w perspektywie przemian medialnych

Media sztuki: słowo – obraz – dźwięk

Mieczysław Szczuka mawiał, że fotomontaż jest nowoczesną epopeją. W tym
określeniu kryje się przeświadczenie o istnieniu form artystycznych zawsze zdol-
nych do wyrażania i modelowania całego uniwersum danej kultury. Ich powstawa-
nie umożliwiają z kolei nowe media tradycyjnych tworzyw artystycznych – słowa,
obrazu, dźwięku. Podobną logiką kierował się także Michaił Bachtin1, wyznaczając
granicę między pierwotnie oralnym eposem i „epopeją” nowożytną, czyli powie-
ścią warunkowaną powstaniem nowego medium słowa – druku. Nowe gatunki
artystyczne wskazują na głębokie przemiany świadomości, a także rzeczywistości,
będąc ich świadectwem, a jednocześnie organizując nowe sposoby doświadczania
świata. Dlaczego Szczuka upatrywał takiej całościowej formy wyrazu właśnie w za-
pośredniczonym technicznie fotomontażu2?

Odpowiedź na to pytanie musi być złożona i wielowarstwowa. Po pierwsze, za
najważniejszy składnik procesu zachwiania tradycyjnych form artystycznych uznać
można rewolucję wizualno-techniczną narastającą od końca XIX wieku, a w konse-
kwencji prowadzącą do przemiany środowiska audiowizualnego. Słowo, podobnie
jak obraz, „przekształca się pod wpływem nowych tworzyw i technik, a w swoich
nowych wcieleniach przenika wszystkie nowe systemy, całość kultury. [...] Z kolei
wynalazki pisma i druku, audiowizualnych środków przekazu [...] powołały do
życia nowe, nieznane dotąd role i instytucje kulturowe, ale oddziałując na wszyst-
kie zastane formy, gruntownie przeobrażały same podstawy kultury: zasady orga-
nizacji życia zbiorowego, charakter więzi międzyludzkich, modele działalności
ekonomicznej i sprawowania władzy, formy i funkcje tradycji, religii, sztuki”3.
Sztuka słowa, obrazu i dźwięku przekształca się zatem, zmienia swoje funkcje,

1 M. Bachtin, Epos i powieść. (O metodologii badań nad powieścią), [w:] Problemy literatury i este-
tyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982.

2 Na temat awangardowego fotomontażu zob.: S. Czekalski, Awangarda i mit racjonalizacji.
Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2000.



rodzi nowe formy i modyfikuje tradycyjne gatunki. Oczywiście media pośred-
niczące między człowiekiem a światem to nie tylko zaawansowane technologie
współczesne. Już od końca XIX wieku obserwujemy gwałtowny rozwój środków
zapośredniczających ludzką komunikację werbalną, wizualną, audialną, ale także
zmieniających sposoby percepcji czy konceptualizacji ludzkiego bycia w czasie
i przestrzeni. Mówiąc inaczej, relatywnie nowe media zmieniły diametralnie środo-
wisko audiowizualne człowieka, a ono z kolei domagało się nowatorskich form
artystycznego wyrazu.

2. Środowisko audiowizualne. Słowo – obraz

W 1913 roku Guillaume Apollinaire tłumaczył pojawienie się tekstów w obra-
zach kubistycznych koniecznością modyfikacji sztuk plastycznych tak, aby odpo-
wiadały one dynamicznym zmianom mediów słowa i obrazu: „Picasso i Braque
przenieśli wprost z szyldów i rozmaitych druków czcionki i ornamenty do swoich
obrazów, bo przecież w mieście nowoczesnym reklama i szyldy spełniają niemal
funkcję artystyczną i zasługują na to, by je przenieść do sztuki”4. Przestrzeń pla-
katu, szyldu, gazety operująca słowem, a jednocześnie wizualna jest formą po-
wstałą dzięki rozwojowi nowych mediów słowa i obrazu. Powołują one więc do
życia nie tylko nowe gatunki artystyczne, ale także wpływają na przemiany form
tradycyjnych, o czym już w 1885 roku z niepokojem pisał James McNeill Whistler:
„Sztuka grasuje po mieście, pierwszy lepszy galant bierze ją za podbródek, gospo-
darz domu prosi, by upiększała mu penaty, towarzystwo nalega, by doń przystała
jako rękojmia kultury i smaku. Jeśli poufałość może zrodzić pogardę, to sztuka na
pewno, a raczej to, co się zwykło nią nazywać, doszła do tego najniższego stopnia
poufałości ze wszystkimi. [...] Wtargnęła do [...] domów, pokryła mury przeróż-
nymi papierami [...]”5.

Sztuka plakatu stała się stylotwórcza, a jako nowa forma wizualnego komuni-
katu, operująca słowem i obrazem, przetworzyła w sposób artystyczny zwykłe
informacje, które funkcjonowały od dawna w urbanistycznym pejzażu na słupach
ogłoszeniowych. Była także polem eksperymentów typograficznych, modyfiku-
jących potem tradycyjne formy sztuki. Pojawienie się nowych mediów oraz sposo-
bów przetwarzania słowa i obrazu wzmogło literacko-plastyczne poszukiwania
autodefinicji. Konieczność zmiany sposobów myślenia o malarstwie postulował
między innymi Witkacy, tłumacząc, że ocena dzieł nowej sztuki oraz łatwości ich
wykonania nie może być dokonywana w oparciu o przestarzałe realia: „Tak samo
łatwym czy trudnym [...] było dla Picassa stać się Picassem, jak dla Tycjana Tycja-
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3 G. Godlewski, Wstęp: słowo o antropologii słowa, [w:] G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima
(red.), Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2003, s. 11.

4 G. Apollinaire, Malarstwo nowoczesne, tłum. Z. Bieńkowski, [w:] Artyści o sztuce. Od van
Gogha do Picassa, wyb. i oprac. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1963, s. 131.

5 J. McNeill Whistler, Ten o’clock, tłum. A. Potocki, [w:] Moderniści o sztuce, wyb. i oprac. E.
Grabska, Warszawa 1971, s. 79.



nem, mimo to, że pierwszy malował wszystkich w «kubach», a drugiego księżniczki
są podobno tak podobne do swych oryginałów jak dziś są podobne do swych odpo-
wiedników gumidruki Tadeusza Langiera, największego u nas mistrza artystycznej
fotografii”6.

Nowe medium obrazu to nie tylko fotografia, ale także mechaniczna reproduk-
cja, bez której nie sposób wyobrazić sobie takich form artystycznych, jak fotomon-
taż i montaż. Oczywiście już starożytni Grecy potrafili technicznie powielać mone-
ty, przedmioty z brązu i terakoty, natomiast grawiury, akwaforty i drzeworyty od
dawna pozwalały reprodukować grafikę. Jednak powielanie rysunku kredą lub
tuszem wprost z płyty kamiennej zamiast uciążliwego i długotrwałego rycia
w drewnie albo trawienia na płycie miedzianej znacznie przyspieszyło postęp w tej
dziedzinie. Już w 1989 roku Hans W. Singer uważał za całkowicie naturalną możli-
wość użycia utworu artystycznego w funkcji przedmiotu gotowego. Według niego
również właściciel fabryki mydła potrafi stworzyć własne dzieło: wystarczy, że kupi
obraz olejny przedstawiający dziecko puszczające bańki mydlane, zleci zakładowi
litograficznemu druk barwnych kopii faksymilowanych i doda nazwę swej firmy7.
Łącznie z wynalazkiem fotografii litografia uczyniła szybkimi oraz masowymi
czynności charakterystyczne dla dwudziestowiecznej ekspresji artystycznej: wy-
dzieranie z kontekstu i cytowanie słów oraz obrazów, umieszczanie ich w nowym
kontekście, zestawianie z dowolnym elementem, przetwarzanie oraz powtarzanie
dzieła sztuki.

Gdy w futurystyczną przestrzeń malarską wkraczają słowa i litery z przestrzeni
miasta, mają być znakiem nowej rzeczywistości. W październikowym manifeście
z 1913 roku podpisanym przez Gina Severiniego czytamy, że w plastyce onomato-
peiczne znaki oraz wyzwolone, rozrzucone w nieładzie słowa mają „spotęgować
realizm”8, ale nie chodzi już o realność przestrzenną płaszczyzny malarskiej. Celem
jest oddanie bogactwa, złożoności oraz dynamizmu i samoistnego rozwoju miej-
skiej rzeczywistości. Futuryści próbowali uobecniać w dziele sztuki nowoczesny
świat, a szczególnie jego wewnętrzną dynamikę. W utworach futurystycznych
przeważają próby uchwycenia równoczesności zdarzeń i ruchu, inspirowane często
nowymi mediami obrazu – kinem i fotografią, jak na przykład w pracach Lecące
jaskółki (1913) oraz Dynamizm psa na smyczy (1912) Giacomo Balli.

Na początku XX wieku można mówić o gwałtownych przemianach środowiska
medialnego, które doprowadziło do głębokich przemian środowiska audiowizual-
nego, w jakim zaczął żyć człowiek. Ono z kolei wymagało nowych form i gatunków
artystycznych, odpowiadających wrażliwości ówczesnego człowieka, z czego
w pełni zdawał sobie sprawę Tadeusz Peiper: „Nowe rozkołysanie życia i idei o ży-
ciu musi udzielić się także sztuce. […] Olbrzymiejące wymiary naszego życia
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6 S.I. Witkiewicz, O „łatwości” dzisiejszego malarstwa w stosunku do „trudności” dawnego, [w:]
idem, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, oprac. J.
Degler, L. Sokół, Warszawa 2002, s. 247.

7 Moderniści..., op. cit., s. 483.
8 G. Severini, Plastyczne analogie dynamizmu. Manifest futurystyczny. Cyt. za: Ch. Baumgarth,

Futuryzm, tłum. J. Tasarski, Warszawa 1987, s. 304.



zwiększają podziałkę ich [artystów – A. K.] widzeń. Zasada ścisłej konstrukcji
i ekonomii środków, panująca we wszystkich gałęziach dzisiejszej twórczości,
zapłodni ich poszukiwania w dziedzinie budowy. Przyśpieszone tempo naszego
chodu i oddechu podda im nowy rytm. Podniesiony szczyt naszej wrażliwości
zmusi ich do zaostrzenia barw. W ten sposób do jednych i do drugich, niezliczo-
nymi i niewidzialnymi tętnicami, docierać będzie zwycięsko hemoglobina tera-
źniejszości”9. Środowisko audiowizualne nie jest przecież jedynie sferą medialnych
reprezentacji słowa i obrazu, ale żywą teraźniejszością, w jakiej funkcjonuje czło-
wiek. W nim właśnie kształtują się swoiste sposoby postrzegania, odczuwania i re-
prezentowania czasu lub przestrzeni. W świadectwach z początku XX wieku nowe
media słowa i obrazu wymieniano zwykle jednym tchem obok innych mechanicz-
nych zdobyczy technologicznych: telegraf, tramwaj, radio, światło elektryczne,
kolej żelazna, kinematograf10. Wszystkie te wynalazki mediatyzują bezpośrednie
doświadczenie świata, jednocześnie je modyfikując. Już w 1910 roku istniało
ponad milion kilometrów sieci kolejowej na świecie (w tym kolej bagdadzka
i transsyberyjska). Oprócz rowerów od 1886 roku pokonywanie odległości umożli-
wiał także czterokołowy samochód, już siedem lat później odbył się pierwszy lot
samolotem braci Wright. Innego aspektu nabierają na przykład formistyczne eks-
perymenty przestrzenne Tytusa Czyżewskiego, jeśli wiemy, że był to jeden z pierw-
szych polskich artystów, który podróżował samolotem. Wielokrotnie zachwycał się
błyskawicznością trzygodzinnego lotu do Paryża. Przykład ten uzmysławia, jak
mocno zmieniło się bezpośrednie doświadczanie czasu i przestrzeni w początkach
wieku techniki i nowych mediów. Szybkość w pokonywaniu dużych odległości to
także elektryczność oraz błyskawiczne przekazywanie informacji uzupełnione
w 1887 roku telegrafią bez drutu.

W drugiej połowie XIX wieku świat – bardziej niż kiedykolwiek – stał się łatwy,
dostępny, głośny i ruchomy, komunikujący się, dający złudzenie braku oporu mate-
rii. To prawda, że awangarda artystyczna tworzyła wielką, „nowoczesną epopeję”
o odejściu starego świata, ale jednocześnie była to próba skonstruowania formy
artystycznej właściwej nowej rzeczywistości.

Malarstwo, rzeźba, literatura i muzyka musiały zdefiniować się także wobec
kina, przedstawiającego świat w ruchu. Powstawały formy artystyczne oferujące
czas i przestrzeń „pocięte” na kawałki, a potem „sklejone” w inną czasoprzestrzen-
ną całość. Ukazują one odczuwaną coraz mocniej wieloplanowość oraz symulta-
niczność dziejących się wydarzeń. Ta technika konstrukcyjna przenika także do
literatury. Reprezentatywnym przykładem będą tu montaże11 poetyckie Tadeusza
Peipera (Kronika dnia, Na przykład) czy jego percepcyjna, okocentryczna koncepcja
literackiego „układu rozkwitania”. Przemiany środowiska audiowizualnego dopro-
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9 T. Peiper, Pisma wybrane, red. S. Jaworski, Wrocław 1979, s. 8.
10 Ibidem, s. 30–31, 69–73.
11 Na temat montażu jako nowej techniki konstrukcyjnej, wyrażającej i organizującej zara-

zem świadomość artystyczną początków XX wieku, odwołując się zwłaszcza do koncep-
cji Waltera Benjamina wypowiadała się Maria Gołębiewska. Zob. M. Gołębiewska,
Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003.



wadziły więc także do powstania nowych form literackich. Ciekawe przywołanie
wyglądu reklamy na afiszu odnajdujemy w twórczości Anatola Sterna – po prawej
stronie złożonego dwuszpaltowo tekstu Arka czytamy:

Spieszcie ci, którzy jeszcze nie macie, po mój gwiaździście
Ślepy poemat „Nagi człowiek w śródmieściu”.
Do nabycia we wszystkich księgarniach i w głównym składzie
Warecka 14 m 18 (nad ogrodnikiem)12.

Kolaż typograficzny wyrósł zatem z tradycji języka zapośredniczonego przez
prasę drukarską i poddawanego technicznej produkcji oraz reprodukcji. Posługuje
się mową, która oderwana została nie tylko od mówiącego człowieka, ale także od
piszącej ręki. Słowo zaczyna pojawiać się masowo w formie „bezpodmiotowej” na
plakatach, szyldach, w reklamach, gazetach, będąc niemą literą wizualnych kartek.
Wielość mediów, w których zaczęło istnieć słowo wraz z technicznym rozwojem
cywilizacji, zachwiała i wstrząsnęła językiem literackim. Warto w tym miejscu
wspomnieć o współtworzonym w 1929 roku przez Anatola Sterna i Mieczysława
Szczukę literacko-plastycznym poemacie Europa13, w którym kolaże, rysunki oraz
graficzne naruszenia porządku drukowanej strony skandują wraz z poetyckim
słowem rewolucyjne, buntownicze treści. Autorzy mówią wprost o przemianach
środowiska audiowizualnego jako motywacji powstawania nowych form języko-
wych, a więc i literackich:

zeppelin miasta
nie eckenera –
kolumba
odkrywający nową amerykę
wrażliwości
ja tego nie mogę
ja tego nie chcę wyrazić słowami!14

Istnieje nierozerwalny związek między narastającą wzrokowością nowoczesnej
kultury oraz naporem przekazu wizualnego w międzywojennej rzeczywistości
a rozwojem kolażu typograficznego. Relacja słowo–obraz związana z przemianami
środowiska wizualnego zapośredniczonego medialnie inspirowała także twórczość
Stefana Themersona. Typografia, eksponująca materialność i fizyczność słowa,
doprowadziła tu do powstania koncepcji „Wewnętrznego Pionowego Justunku”
(WPJ)15, nie sprowadzającej się do graficznego ozdobnika strony, lecz wyrażającej
bunt intelektualny.

Przekonanie o tym, że sama forma drukowanego znaku może komunikować
dodatkowe treści, zaowocowało w latach 30. projektowanymi przez Themersona
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12 Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, wstęp Z. Jarosiński, wyb. H. Zaworska,
Wrocław 1978, s. 200.

13 A. Stern, M. Szczuka, Europa, wstęp J.N. Miller, Warszawa 1929.
14 A. Stern, M. Szczuka, Europa, op. cit., brak numeracji stron.
15 S. Themerson, Bayamus, [w:] idem, Generał Pięść i inne opowiadania, il. F. Themerson, War-

szawa 1980, s. 74.



wspólnie z żoną Franciszką książeczkami dla dzieci16. Na szczególną uwagę za-
sługuje pozycja Narodziny liter (1932), w której rysunki oraz tekst przedstawiają
sugestywnie historię zapisu: od indiańskiego pisma węzełkowego i pisma obrazko-
wego, poprzez znaki ideograficzne, egipskie hieroglify po współczesny alfabet
fonetyczny. Franciszka Themerson starannie przełożyła na język plastyczny wszel-
kie terminy naukowe. Obrazy tworzą integralną całość z tekstem. Podobny charak-
ter miała wydana w 1932 roku Poczta, gdzie przedstawiono historię mediów słowa
oraz rozwój całego procesu międzyludzkiej komunikacji – od sztafety i gońców
przewożących informacje poprzez dyliżans i karetę pocztową do aeroplanów, tele-
grafów i telefonów.

Charakterystyczna jest tu równoczesna zabawa werbalna i wizualna. Ekspery-
menty optofonetyczne polegające na akcentowaniu wzrokowej lub brzmieniowej
warstwy utworu wytrącają słowa z ich tradycyjnych, automatycznych sensów.
Pierwszy poemat wizualny Themersona Polska kaszkę warzyła (1945) oprócz se-
mantycznej kompozycji wzrokowej posiadał wersję głosową, czytaną przez autora,
natomiast całość odwoływała się do rytmiczno-gestowej wyliczanki dziecięcej.

Według Themersona zza dźwiękowej i obrazowej fizyczności językowych zna-
ków, ich stosunków przestrzennych, gramatycznych oraz logiczno-syntaktycznych
wyłania się nasz sposób myślenia o świecie: „We wczesnej fazie druku, i dzisiaj
jeszcze, drukarze wybierali czcionki pojedynczo i upychali je w przedmiot zwany
wierszownikiem […]. W rezultacie otrzymywano czysto linearny układ słów. A je-
śli […] układ znaków lingwistycznych, takich jak te na zadrukowanej stronie,
odzwierciedla stosunki zachodzące w świecie, to technika drukarska musiała mieć
jakiś związek z naszym sposobem myślenia. Zaiste, linearny sposób drukowania,
linearny sposób mówienia i linearny sposób myślenia zostały, nie wiadomo czemu,
uznane za naturalne, przynajmniej dla gatunku ludzkiego […]. Czy wolność
w układaniu symboli w dwóch wymiarach na zadrukowanej stronicy spowoduje,
ułatwi, nielinearny sposób filozoficznego myślenia o strukturze świata”17?

Literackie eksperymenty na językowym tworzywie wskazują na głęboką samo-
świadomość oraz potrzebę odnalezienia nowej funkcji literatury w kulturze prze-
chodzącej od dominacji słowa drukowanego do wielości mediów słowa i obrazu.
Nowość stanowi tu przede wszystkim słowo mówione zapisane na nośniku, zapo-
średniczone technicznie (telefon, radio, kino dźwiękowe). Mamy tu więc do czy-
nienia z artystyczną prefiguracją multimedialności.
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16 Zob. G. Skotnicka, Stefana i Franciszki Themersonów droga do czytelnika dziecięcego, [w:] Z.
Majchrowski (red.), Świat według Themersonów, Gdańsk 1994.

17 S. Themerson, Logic, Labels and Flesh, London 1974. Fragment w przekładzie E. Kraskow-
skiej, cyt. za: E. Kraskowska, Twórczość Stefana Themersona – dwujęzyczność i literatura,
Wrocław 1989, s. 115.



Słowo – dźwięk

Na początku XX wieku środowisko audialne przekształcało się równie dyna-
micznie, co sfera wizualna. Muzycy zwrócili się w stronę świata dźwięków natural-
nych oraz sztucznych (szmer, stukot, śpiew ptaka, szmer potoku, hałas ulicy).
Pierwsze przedmioty gotowe do kompozycji muzycznych wprowadzili futuryści
właśnie w celu rejestrowania odgłosów rzeczywistości. Pierwszy koncert „muzyki
szmerów” odbył się we Włoszech w 1914 roku, ale już rok wcześniej Luigi Russolo
uzasadniał konieczność zmian w kompozycji muzycznej przemianami, które zaszły
w dźwiękowym otoczeniu współczesnego człowieka. XIX wiek wprowadzał do
niego stopniowo hałas, który pojawił się wraz z pierwszą maszyną; hałas, który
futuryści chcieli wprowadzić także w milczącą przestrzeń obrazu lub poezji. Twór-
ca bruityzmu zapoczątkował w ten sposób muzykę elektromechaniczną, kon-
struując intonatory dla różnych grup szmerów18. Od początku XX wieku słowa
zatem nie tylko wkraczają w wizualną przestrzeń codziennego życia (szyldy, rekla-
my, gazety), ale wdzierają się w przestrzeń audialną (megafon, radio). Tadeusz
Peiper właśnie tym innowacjom audialnym przypisywał moc oczyszczania „sto-
sunku artysty do cywilizacji z kurzu przestarzałych przesądów i z plam trwóg
tchórzliwych”19 i odnawiania sposobów tworzenia. Stąd potrzeba zdefiniowania
oraz przedefiniowania języka literatury. Najbogatsza pod tym względem wydaje się
na tle twórczości polskiej awangardy poezja Stanisława Młodożeńca.

W wierszu Moskwa skomponowane typograficznie słowa-dźwięki uobecniają
niezracjonalizowane przeżycia podmiotu mówiącego. W innym tekście słowa mają
umożliwić czytelnikowi wiersza bezpośredni odbiór widowiska cyrkowego. Za-
miast opisu otrzymujemy słowa, litery i znaki interpunkcyjne, które wprost pró-
bują oddawać wrażenie widza cyrkowego przedstawienia – chaos, gwar, reflektory.
Słowa na wolności potrafią także być dźwiękiem-szmerem, szumem:

– – – – – – – – – – – – – –
o jakże – jak?!! – o – – Holi – ho
– – – – – o – mia „lumba” – –
wyrzekłaś mi dalekie „tak”
i znikłaś w chińskich klombach
– – – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – – – –20

Miłosny dialog prowadzony przez radio przerywają zakłócenia. Kreski są gra-
ficzną próbą uchwycenia momentów, gdy rozmowa zamiera i słychać tylko szum
radiowej ciszy. Skonstruowano więc nową przestrzeń obrazu i wiersza – namacal-
nej, wręcz dotykalnej, słyszalnej, fizycznej. Zgiełk na kartce papieru miał według
futurystów uobecniać w doświadczeniu bezpośrednim hałaśliwą przestrzeń
współczesnego miasta. Doskonałym przykładem plastycznym jest tu obraz Święto
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18 L. Russolo, Sztuka hałasów. Cyt. za: Ch. Baumgarth, Futuryzm, op. cit., s. 289.
19 T. Peiper, Pisma..., op. cit., s. 144.
20 S. Młodożeniec, Radioromans, [w:] Antologia…, op. cit., s. 185.



patriotyczne (1914) Carla Carry. Warszawscy futuryści deklarowali z kolei w alma-
nachu Gga: „SŁOWA mają swą wagę, dźwięk, barwę, swój rysunek, ZAJMUJĄ
MIEJSCE W PRZESTRZENI [...] znaczenie słowa jest rzeczą podrzędną i nie zależy
od przypisywanego mu pojęcia należy je traktować jako materiał dźwiękowy
UŻYTY NIEONOMATOPEICZNIE. dlatego poeta powinien być zarazem zecerem
i introligatorem swej książki powinien sam ją wszędzie krzyczeć, nie deklamo-
wać”21. Sprawdzanie wartości oraz znaczeń słów odbywać się miało nie tylko na
przestrzeni kartki papieru czy też płótna malarza, czyli wobec innych słów, rzeczy
i reprezentacji, lecz przede wszystkim w działaniu, w kontakcie z widzem, w kon-
kretnej, dynamicznej czasoprzestrzeni miejskiej, w której rozpowszechniać można
tekst za pomocą: „gramofonu, kina, gazety. […] płótno ekranu, lub ściana jako
kartka zbiorowo odczytywanej książki. gazety redagowane jedynie przez poetów”22.

Na terenie dzieła literackiego kategorie i symbole graficzne oraz typograficzne
mogą wyrażać wartości brzmieniowe lub rytmiczne, a także wprowadzać ruch w
czasie i przestrzeni. Pytanie o możliwość oddania dźwięku lub ciszy na niemej
kartce papieru za pomocą milczących znaków w jej przestrzeni próbuje autor
rozwiązać na przykład w Wykładzie profesora Mmaa za pomocą graficznych symboli
zapisu nutowego. Jest to jednak dźwięk, który milczy i trwa, zamiast brzmieć i wy-
brzmieć; jest tylko partyturą, która nabierze znaczenia dopiero w momencie wyko-
nania. Przestrzeń audialna uaktywniona być musi w sposób intelektualny za
pomocą wyobraźni, a nie zmysłów. Przy lekturze będzie zrealizowana w ciszy myśli
jako wyobrażenie dźwięku, tonu, rytmu i czasu trwania. Muzyka trwa bowiem w
czasie, natomiast zapis graficzny istnieje w przestrzeni. Wizualnym odpowiedni-
kiem wartości dźwiękowych będzie więc zawsze partytura, zapis nutowy, dający
wskazówki dotyczące wykonania. Dopiero ono będzie wartością słuchową. Takie
eksperymenty wymagają od czytelnika umiejętności lektury, jakimi dysponowali
być może ludzie wiele tysięcy lat przed naszą erą, kiedy królowała jeszcze percepcja
słuchowa. Hipotetycznie czytanie mogło wtedy polegać na „s ł y s z e n i u zapisu
klinowego” i „halucynacji mowy”23. Sytuacja jest porównywalna, ponieważ po-
czątek XX wieku wyznacza masowe pojawianie się nowych mediów, budujących
nową świadomość poprzez przemianę audiowizualnego środowiska człowieka.
Eksperyment wizualny w drukowanej przestrzeni strony jest bowiem wytworem
medium typografii, poddanego wizualnemu i brzmieniowemu naporowi nowych
mediów słowa. Jak zauważył Walter J. Ong, literatura tego typu gra z ograni-
czeniami tekstowości zatrzymującej język w przestrzeni oraz z audialnym sło-
wem-brzmieniem24.
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21 A. Stern, A. Wat, Prymitywiści do narodów świata i do Polski, [w:] Antologia…, op. cit., s. 5–6
(pisownia oryginalna).

22 Ibidem, s. 6.
23 A. Manguel, Moja historia czytania, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2003, s. 76–77.
24 W.J. Ong, Oralność i pismienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992.



Intermedia

Ekwiwalencja mediów jako zasada twórcza była wykorzystywana przez The-
mersona najczęściej i prowadziła do powstania nowych, oryginalnych form arty-
stycznych. Z pierwszym eksperymentem tego rodzaju mamy do czynienia w fil-
mowej wersji poematu Europa Anatola Sterna. Adaptacja Franciszki i Stefana
Themersonów polegała na dosłownym przełożeniu słów poematu na ikoniczne
znaki25. Tutaj muzyka pełniła jeszcze rolę podrzędną, natomiast można mówić
o rytmicznej wizualizacji poezji. Poezja oraz fotografia zostały połączone w jedną,
nierozerwalną całość za pomocą kinematograficznych środków wyrazu.

Ekwiwalencja warstwy dźwiękowej i wizualnej filmu była konstytutywna dla
dwóch reklamówek filmowych Themersonów. Pierwsza to Drobiazg melodyjny
(1933), wizualizacja utworu Maurice’a Ravela i jednocześnie reklama firmy galan-
teryjnej. Zamówione natomiast przez Instytut Spraw Społecznych Zwarcie (1935)
ma ostrzegać przed prądem elektrycznym. Droga twórcza była tu odwrotna – obraz
poprzedza muzykę skomponowaną przez Witolda Lutosławskiego. Oba utwory
realizują koncepcję „muzyki optycznej”, która pojawiła się w eseistyce Themer-
sona już w 1928 roku26. Współgranie melodii, barw, światłocieni w dziele filmo-
wym miałoby doprowadzić do powstania filmu abstrakcyjnego. Obraz powinien
reagować na dźwięki i odpowiadać na rytmy melodii, zamiast pełnić funkcję ilu-
stracyjną.

Sensoryczne współistnienie oraz współodczuwanie stało się podstawą kon-
strukcyjną dzieła o znaczącym tytule The Eye and the Ear z 1944 roku. W filmie
wykorzystano także technikę przypadku – w zależności od muzycznego rytmu abs-
trakcyjne formy wizualne na ekranie ulegały transformacjom. Ponieważ utwór
powstał na motywach pieśni ze Słopiewni Karola Szymanowskiego, których pod-
stawą z kolei były dzieła literackie Juliana Tuwima, Themerson mógł tworzyć wie-
lorakie odpowiedniki różnych materiałów artystycznych – słowa, dźwięku i obra-
zu. Sam autor wyróżnia cztery zasady przekładu27. W utworze Zielone słowa
znaczenie słów pokazane zostało w formie wizualnej (liście, woda, refleksy świat-
ła), a więc nazwom przyporządkowano wizerunki ich desygnatów ze świata rzeczy-
wistego, natomiast śpiew zastąpiła muzyka skrzypiec. Święty Franciszek to przekład
linii melodycznej wyznaczanej przez śpiew na kształty geometryczne, a biała linia
ma dodatkowo wyznaczać ruchy ręki dyrygenta. W innej pieśni figury geome-
tryczne odpowiadają instrumentom orkiestry (na przykład trójkąty reprezentują
skrzypce), natomiast przesunięcie wybrzuszenia linii w dół lub w górę stanowi
ekwiwalent wysokości śpiewanej nuty. W Wandzie zamiast geometrii wykorzystano
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25 Por. opis filmu i rekonstrukcja scenariusza, [w:] M. Giżycki, „…Zaciekła praca eksperymen-
tatorska”, „Iluzjon” 1983, nr 3.

26 S. Themerson, Możliwości radiowe, „Wiek XX” 1928, nr 23.
27 Zob. fragmenty listu Stefana Themersona, 31 października 1981. Cyt. za: J. Zagrodzki,

Outsiderzy awangardy, [w:] U. Czartoryska (red.), Stefan i Franciszka Themerson. Poszukiwa-
nia wizualne, Muzeum Sztuki, Łódź 1981.



fotogramy sfotografowanych wcześniej fal na wodzie, których ruch odpowiadał
melancholijnemu nastrojowi pieśni.

Synkretyzm tworzyw realizuje Themerson również w formie opery semantycz-
nej zatytułowanej Święty Franciszek i Wilk z Gubbio albo Kotlety Świętego Franciszka28

(1960). W wydaniu książkowym jest to zapis nutowy odzwierciedlający dialog sce-
niczny, wzbogacony ilustracjami oraz rysunkami Franciszki. W tej bogatej tech-
nicznie twórczości mamy do czynienia z podskórną zapowiedzią pojawienia się
nowych mediów; z przeczuciem lub prefiguracją multimedialności nawet na zadru-
kowanej kartce papieru. Optofonetyczne eksperymenty przywodzą na myśl próbę
przezwyciężenia za pomocą istniejących mediów brutalnego rozdzielenia zmysłów
człowieka Galaktyki Gutenberga29. Oddzielenie wzroku od innych zmysłów, roz-
szczepienie myśli i działania już za sprawą alfabetu fonetycznego, odrywającego
znaczenie od dźwięku i przekładającego dźwięk na wizualny kod – te procesy
doprowadziły do rozerwania sensorycznej całości i ciągłości, w których funkcjo-
nował dotąd człowiek i jego mowa30.

Przekraczanie granic mediów oraz mieszanie sztuki, mediów, technologii wyda-
je się właściwym kontekstem dla działalności artystycznej autora Bayamusa. Histo-
ria intermediów rozpoczęła się zasadniczo wraz z narodzinami ludzkiej komuni-
kacji: już wtedy istniało wiele mediów, od najbardziej naturalnego ludzkiego głosu
poprzez symbole malowane na ścianach jaskiń, znaki na kamiennych narzędziach
aż po hieroglify lub ideogramy na papirusach i glinianych tabliczkach. Synkretyzm
sztuk był obecny już w muzyce starożytnej Grecji, która stanowiła jedną, nieroze-
rwalną całość z poezją i tańcem. Podobnie intermedialny charakter miały średnio-
wieczne i późniejsze dworskie przedstawienia: kulinarne pokazy, teatralne przed-
stawienia podczas uczt, którym towarzyszyła muzyka, taniec i słowo poezji.
Jedność sztuk oraz sensoryczna całość przy jej odbiorze realizowała się w bezpo-
średnim, międzyludzkim, żywym kontakcie.

Dwudziestowieczne poszukiwania jedności lub odpowiedniości wartości słu-
chowych i wzrokowych przypominają dążenie do reaktywowania utraconego ze-
spolenia wszystkich sztuk w jedną, „multimedialną”, integralną i nierozerwalną
całość. Na początku XX wieku idea łączenia barw, kolorów oraz dźwięków za-
władnęła twórcami: obdarzony wyjątkowym darem „słyszenia kolorów” Charles
Blanc-Gatti próbował przedstawiać na początku lat 20. utwory Bacha, Olivier
Messiaen starał się stworzyć kolorystyczny odpowiednik gamy chromatycznej,
Aleksander László opracował sonochromatoskop, Raul Haussman pracował nad
optofonem, natomiast Wassyli Kandyński wyciągnął praktyczne wnioski z przeko-
nania, że dźwięki można widzieć, a za pomocą klawiatury przywoływać barwy.
„Multimedialne” eksperymenty umieszczające dzieło na pograniczu sztuki słowa,
obrazu i dźwięku są także badaniem możliwości przekładu tego, co słyszalne na
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28 Dokładny opis opery i historię jej inscenizacji zob.: J. Chojka, Teatr Themersona – próba sce-
ny, [w:] Z. Majchrowski (red.), Świat..., op. cit., s. 103–124.

29 Określenie zaczerpnięte z tytułu książki: M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy wydanej
w Toronto w 1962 roku.

30 M. McLuhan, Wybór pism, wyb. J. Fuksiewicz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.



kategorie widzialne, wzrokowego na brzmieniowe. Literackość, obrazowość oraz
muzyczność funkcjonują jako wartości ekwiwalentne, przekładalne i współtwo-
rzące semantykę dzieła totalnego.

To, co u progu XX wieku, również w twórczości Themersona, mogło być tylko
projektem, stało się bardziej realne w nowym środowisku, jakim dla sztuki okazały
się media elektroniczne. Ich konwergencja nadała nowy sens intermedialnym
poszukiwaniom. Pełne rozwinięcie pomysłów i projektów, które starano się reali-
zować w sztuce literackiej i filmowej, stało się możliwe dopiero dzięki rozwojowi
techniki cyfrowej.
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Sztuka Holokaustu.
Medium pamięci czy pamięć zmedializowana?

Związki sztuki współczesnej z tematyką Holokaustu dotyczą praktycznie każ-
dego z aspektów tego wydarzenia. Sztuka odegrała znaczącą rolę w rozwoju teorii
rasowej, użyczając jej – nie zawsze zresztą za zgodą samych artystów – wizualnych
reprezentacji piękna i brzydoty. „W nazistowskiej wizji świata życie musi imitować
sztukę: dobra sztuka prezentuje dobre społeczeństwo, dobrą organizację, piękne
osoby oraz [samo – M.Z.] piękno”1. Brzydota znajduje swoje ucieleśnienie
w „sztuce wynaturzonej”2, tworzonej, a raczej przypisywanej tym, którzy z owym
wynaturzeniem byli utożsamiani, a więc przede wszystkim Żydom, Cyganom,
niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo. Tym samym sztuka Trzeciej Rzeszy
wyznaczała standardy tego, co widzialne, użyczała społeczeństwu gotowych wzo-
rów, kształtujących jego kulturę wizualną. Dzieła artystyczne powstawały także
w obozach bądź gettach stworzonych przez nazistowskie państwo i czasami nawet
pomimo, a raczej na przekór śmierci ich autorów, stawały się instrumentem „żywej
pamięci”3 o tym, co tam się wydarzyło. Wreszcie po wojnie artyści, którzy przeżyli,
musieli zmierzyć się z tym, co pozostało w „świecie po Auschwitz”: z nadwątloną
kondycją człowieka i z własnymi wspomnieniami. Jak napisała Katarzyna Bojarska:
„Tonem, który [...] obowiązywał [wtedy – M.Z.] [...] w sztuce podejmującej temat
Zagłady, była z jednej strony poważna medytacja połączona z lamentem i ogranicze-
niem środków ekspresji wizualnej, z drugiej zaś krzyk połączony z imperatywem
zaświadczenia. Doświadczenie wojenne wywołało konflikt między pragnieniem uka-
zania prawdy, zaświadczenia o wydarzeniach, a świadomością nieprzystawalności
tradycyjnych konwencji obrazowania, niewystarczalności dotychczasowego języka
do sportretowania ludobójstwa”4. Artyści stanęli przed problemem niewyrażalności

1 S. Feinstein, Dall’ossequio alla trasgressione: l’arte e l’Olocausto, [w:] M. Cattaruzza, M. Flo-
res, S.L. Sullam, E. Traverso (red.), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli
ebrei e la memoria del XX secolo, t. II, Torino 2007, s. 587.

2 H. Orłowski, Sztuki piękne w Trzeciej Rzeszy, [w:] H. Orłowski (red.), Sztuki piękne w III
Rzeszy. W przeddzień 70. rocznicy palenia książek: 10 V 1933–10 V 2003. Katalog wystawy, Po-
znań 2004, s. 14–17.

3 S. Feinstein, Dall’ossequio..., op. cit., s. 583.
4 K. Bojarska, Obecność Zagłady w twórczości polskich artystów, online: http://www.cultu-

re.pl/pl/culture/artykuly/es_obecnosc_zaglady (30.03.2008).



czy nieprzedstawialności Holokaustu, a sama sztuka jako forma reprezentacji
okazała się dwuznaczna, gdyż będąc symbolem tego, co w człowieku najbardziej
wzniosłe, miała prezentować to, co w nim najbardziej nieludzkie.

Twórczość powojenna była twórczością zarówno ofiar, jak i świadków Zagłady,
a więc tych, którzy pamiętali przeszłość i zapewne wielokrotnie w powstających
dziełach próbowali znaleźć najlepszy sposób, aby ukazać (imperatyw świadectwa)
bądź ukryć (imperatyw milczenia) swoje własne doświadczenia. Wraz z ich śmier-
cią zmieniła się, aczkolwiek nie skończyła, jak można by się tego spodziewać,
sztuka Holokaustu. Nie znajdowała ona już oparcia w osobistych przeżyciach, ale
odnosiła się do tego, co Marianne Hirsch nazywa „postpamięcią”. „Postpamięć” to
zjawisko związane przede wszystkim z dziećmi tych, którzy ocaleli z Holokaustu,
takimi jak Art Spiegelman, twórca komiksu Maus (1986, 1991), dotyczącego prze-
żyć wojennych jego ojca, Władka Szpigelmana. Pamięć o Zagładzie drugiego poko-
lenia „jest połączona z przedmiotami bądź źródłami nie za pośrednictwem wspo-
mnienia, ale poprzez reprezentację, projekcję (wizję), kreację”5. Obrazy, opowieści
i dokumenty przekazywane z pokolenia na pokolenie kształtują kolejne historie,
nie będące już efektem osobistego doświadczenia. Pojęcie „postpamięci” można
odnieść nie tylko do potomków ofiar, ale także do wszystkich, którzy urodzili się
już po wojnie i żyli w „świecie po Auschwitz”, wypełnionym przez narracje, obrazy
czy kreacje związane z Zagładą.

Polska sztuka Holokaustu powstała w ostatnich trzydziestu latach może być
także rozpatrywana w kontekście „postpamięci”, przede wszystkim jako meta-
narracja o niej. Artyści z jednej strony podejmują refleksję dotyczącą pamięci zbio-
rowej, jej treści oraz zapośredniczających ją mediów, z drugiej zaś, wykorzystując
przestrzeń publiczną, przywołują przeszłość (Sławomir Sierakowski w filmie Mary
koszmary zrobił to w sposób dosłowny) bądź też próbują wypełnić pozostawioną po
niej – w przekonaniu ich samych bądź odbiorców dzieła – pustkę (ASHAVER 220).
Tak jak pokolenie świadków i ofiar pozostawało zakorzenione w tym, czego
doświadczyli w czasie wojny, tak dzisiejsi twórcy to, co było, dekonstruują w imie-
niu nieustannie zmieniającego się „teraz”. „Obecnie artyści mają potrzebę ciągłej
rekonstrukcji przeszłości, przywoływania, reinterpretowania jej oraz jej przedsta-
wień dla potrzeb teraźniejszości”6. W polskiej sztuce Holokaustu ostatnich lat
można wyróżnić dwa sposoby refleksji nad „postpamięcią”7 i jej zapośredniczonym
charakterem8. Pierwszy z nich dotyczy dzieł, które podejmują temat medializacji
pamięci poprzez nieustannie powracające pojęcia i obrazy oraz ciągłe ich prze-
kształcanie, wywołujące inter- bądź wewnątrzmedialne napięcia pomiędzy pierwo-
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5 M. Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photography and the Work of Postmemory, „The Yale Jo-
urnal of Criticism” 2001, t. 14, nr 1, s. 9, online: http://www.columbia.edu/~mh2349/
papers/surviving%20images.pdf.

6 K. Bojarska, Obecność..., op. cit.
7 Zapewne nie są to jedyne sposoby przedstawiania Holokaustu w polskiej sztuce ostat-

nich lat. Można wyróżnić chociażby nurt upamiętniania czy nurt rewindykacyjny, nie
akcentują one jednak refleksji nad medialnym zapośredniczeniem, jakie towarzyszy zja-
wisku „postpamięci”.



wzorem a kopią lub pomiędzy kolejnymi kopiami (Mieszkańcy Zbigniewa Libery
a zdjęcie z Kroniki wyzwolenia KL-Auschwitz; Maus Spiegelmana a Maus Wilhelma
Sasnala). Drugi sposób refleksji nad „postpamięcią” nazywam za Izabelą Skórzyń-
ską „inscenizacjami pamięci”9, czyli takimi akcjami artystycznymi, które same stają
się medium pamięci w przestrzeni publicznej, a których celem jest przypomina-
nie bądź powtarzanie tego, co minęło (Kantor). W wielu przypadkach owe prze-
kazy z przeszłości – a tak naprawdę o przeszłości – zostają nam zakomunikowane
za pomocą nowoczesnych mediów, przywołujących jej widma (charakter owych
działań jest chwilowy i nietrwały, dlatego można je nazwać „widmowymi”).

Pamięć zmedializowana

Hirsch zwraca uwagę na pewną grupę wybranych obrazów z historii Holokau-
stu, które stają się emblematyczne dla tego zjawiska, gdyż wyrywane z pierwot-
nego kontekstu zaczynają funkcjonować jako jego ikony. Pomimo ogromnej ilości
fotografii z okresu Zagłady i pewnej ilości filmów, nakręconych głównie (chociaż
nie zawsze) przez Niemców, w kontekście edukacyjnym czy publicznym powracają
tylko niektóre10. Hirsch sugeruje, że owa redukcja archiwum obrazów i niekoń-
czące się powtórzenia pewnych przedstawień mogą być w „przemieszczeniu i re-
kontekstualizacji tych dobrze znanych wyobrażeń w pracy artystycznej [...] przede
wszystkim pomocnym narzędziem pracy z traumatyczną przeszłością”11. Owej
funkcji terapeutycznej towarzyszy także rodzaj artystycznej metarefleksji, doty-
czącej kształtowania się współczesnej pamięci o Holokauście. U jej podstaw stoi
wspomniany zestaw ikon symbolizujących Zagładę, kilka dominujących narracji na
jej temat i związana z nimi grupa pojęć wynikających z samego skażenia języka
takim doświadczeniem. Rzeczywistość powojenna zapełniła się nowymi obrazami,
z których część wielokrotnie powraca do nas w kontekście publicznym: zdjęcie
wyzwalanych więźniów Auschwitz-Birkenau, ludzie wychodzący z płonącego getta
warszawskiego z małym chłopcem na pierwszym planie, stosy ciał itd. Stary język
uległ przekształceniu, a słowa takie jak „rampa”, „łaźnia”, „selekcja”, „mydło”
nabrały nowego znaczenia. Powracają one nieustannie we wciąż to nowych prze-
kształceniach, odmiennych kontekstach, zapośredniczone przez różnorakie media.
Mówiąc wprost, przestają na nas robić wrażenie, gdyż jak pisała Susan Sontag,
pamięć społeczna przez pierwsze dziesięciolecia po wojnie nasyciła się obrazami
hitlerowskich obozów Zagłady12. Te jednak nawet dzisiaj, sześćdziesiąt lat po woj-
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8 Hirsch pisze, iż zarówno pamięć świadków, jak i „postpamięć” pozostają zapośredniczo-
ne, ale pierwsza tym różni się od drugiej, iż jest „bezpośrednio, chronologicznie połączo-
na z przeszłością”. Za: M. Hirsch, Surviving..., op. cit., s. 9.

9 I. Skórzyńska, Inscenizacje pamięci: misteria nieobecności w Lublinie, [w:] I. Skórzyńska, Ch.
Lavrence, C. Pépin (red.), Inscenizacje pamięci, Poznań 2007, s. 83–96.

10 M. Hirsch, Surviving..., op. cit., s. 7–8.
11 Ibidem, s. 9.
12 S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Warszawa 1986, s. 24.



nie, natrętnie wracają, będąc przez nas za każdym razem bezbłędnie dekodowane.
Ów perfekcjonizm semiotyczny dotyczący obrazów i narracji związanych z Holo-
kaustem, który charakteryzuje współczesnych członków społeczeństw zachod-
nich, znajduje swoje najlepsze potwierdzenie w „poprawnych” odczytaniach takich
reprezentacji, które odwołują się wprawdzie do pierwotnych obrazów bądź pojęć,
wykorzystują jednak odmienne od dotychczasowych media bądź radykalnie prze-
kształcają pierwowzory (Maus Spiegelmana, LEGO – obóz koncentracyjny Libery).
Rodzajem refleksji nad praktykami „postpamięci” są wybrane dzieła trzech pol-
skich twórców: Zbigniewa Libery, Wilhelma Sasnala i Mirosława Bałki, poświę-
cone tematyce Zagłady, które zostaną opisane poniżej.

„Współczesny język, w którym najbardziej niewinne pojęcia obarczone zostały
konotacjami wyprowadzonymi z niedalekiej przeszłości czasów wojny, pozba-
wiony został słów, umożliwiających nazwanie bez uwzględnienia ich nowych
warstw znaczeniowych” – pisała Eleonora Jedlińska w kontekście wystawy Miro-
sława Bałki w Van Abbemuseum w Eindhoven zatytułowanej Rampa/Het Laadplat-
form (1994)13. Owym skażonym słowem w tym przypadku okazuje się właśnie
tytułowa rampa, która tak jak zainfekowała język, tak samo przekształciła percep-
cję ekspozycji i „przymusiła” do spoglądania na nią przez soczewkę Holokaustu.
Innym przedsięwzięciem Bałki był Mydlany korytarz, pokazywany na słynnej wysta-
wie Gdzie jest brat twój, Abel? w Galerii Zachęta w 1995 roku. Wystawie mającej upa-
miętniać pięćdziesiątą rocznicę zakończenia II wojny światowej towarzyszyła
dyskusja panelowa dotycząca „sztuki po Holokauście”. W sali galerii artysta wybu-
dował, jak napisał Piotr Piotrowski, „wąską przestrzeń, przez którą trzeba było się
przeciskać, aby się dostać do kolejnej części ekspozycji, której ściany na wysokości
wysokiego człowieka wysmarowane były mydłem. [....] Przechodząc przez kory-
tarz, doznawaliśmy odczucia klaustrofobii potęgowanego niezwykłym (wszak nie-
codziennie doświadczanym) silnym, niemal ostrym zapachem mydła”14. Przejście
przez instalację stworzoną przez Bałkę mogło wywoływać różne skojarzenia doty-
czące rytuału oczyszczenia bądź wspomnienia dzieciństwa15, ale sam kontekst
wystawy wydawał się wskazywać przede wszystkim na te związane z Zagładą
i wojną. Mydlany korytarz nawiązuje zapewne do jednego z opowiadań Zofii
Nałkowskiej umieszczonego w Medalionach, którego tytułowy bohater, profesor
Spanner, wyrabiał w czasie wojny mydło z ludzkiego tłuszczu16. Chociaż Bałka
posługuje się słowami prawie niewinnymi, bo przecież „niewinne” – posiadające
wcześniej tylko pozytywne lub neutralne konotacje – jest słowo „mydło”, umiesz-
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13 E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście, Łódz 2001, s. 177.
14 P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań

1999, s. 250.
15 Ibidem, s. 249–250.
16 Z. Nałkowska, Profesor Spanner, [w:] Medaliony, Poznań 1990, s. 8: „Studenci mieli także

powiedziane, żeby skórę całkiem czyściutko już odjąć, później tłuszcz czysto, później
według książki preparatorskiej muskuły aż do kości. Tłuszcz wybierany przez robotni-
ków z talerzy później został leżeć całą zimę, a później, jak studenci wyjeżdżali, był przez
pięć – sześć dni wyrobiony na mydło”.



czając je w kontekście wystawy i jednej z najbardziej znanych w Polsce narracji
o Zagładzie (Medaliony są obowiązkową lekturą szkolną), podobnie jak w przy-
padku Rampy, odwołuje się do pewnego stałego zestawu pojęć, które mają w „świe-
cie po Auschwitz” swoje nowe, niepokojące znaczenia.

Podobnie do słów powracają obrazy, klisze, które potrafimy bezbłędnie rozpo-
znać, jak w przypadku jednego ze zdjęć Zbigniewa Libery, z cyklu Pozytywy,
zatytułowanego Mieszkańcy (2002). Cykl ten składa się z inscenizowanych fotogra-
fii odwołujących się do zdjęć reportażowych, dokumentalnych czy wojennych,
„funkcjonujących w pamięci zbiorowej obrazowych symboli, ikon, kulturowych
i historycznych toposów, które przez lata były utrwalane i powielane w świadomo-
ści społecznej przez ich stałe reprodukowanie w encyklopediach, podręcznikach,
prasie, filmie itd.”17. Zdjęcie Mieszkańcy przedstawia uśmiechniętych, zadowolo-
nych ludzi, stojących za odgradzającym ich od aparatu sznurem. Fotografia poprzez
ustawienie osób w kadrze, ich stroje i wreszcie rozwieszony przed nimi sznurek
stanowi „pozytywne” odbicie wykonanego przed laty zdjęcia, a dokładniej jednego
z kadrów filmu dokumentalnego z 1945 roku pt. Kronika wyzwolenia KL-Auschwitz
w reżyserii Aleksandra Woroncewa. Cały omawiany cykl, a w kontekście Holokau-
stu przede wszystkim pracę Mieszkańcy, można odczytać jako próbę ukazania, jak
bezproblemowe pozostaje dla nas rozpoznanie niektórych obrazów, które towa-
rzyszą nam tak często, iż praktycznie ożywają w naszych głowach, gdy tylko
pojawią się odpowiednie bodźce. Owe „udomowione” obrazy zaczynają znowu
przerażać w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zostały zba-
nalizowane, co staje się możliwe w wyniku prowokacyjnego działania artysty18. Nie
treść zdjęcia sama w sobie konotuje zatem Holokaust, ale częstość powtórzeń i ich
konteksty, które czynią z tych, a nie innych obrazów, ikony pewnych wydarzeń.
Paradoksem pozostaje fakt, iż zdjęcia z Kroniki wyzwolenia KL-Auschwitz także były
inscenizowane, podobnie jak zdjęcia Libery. Takie odkrycie prowokuje pytanie
o naszą wiarę w „prawdę” prezentowanych nam od lat obrazów.

Mimo prowokacji Libery związanej z cyklem Pozytywy, skierowanej przeciwko
pewnym zsakralizowanym w pamięci społecznej przedstawieniom, najbardziej zna-
nym i zapewne najbardziej kontrowersyjnym dziełem tego artysty pozostaje powstały
w 1996 roku jako jedna z prac z serii Urządzenia korekcyjne, LEGO – obóz koncentracyjny.
Obóz koncentracyjny stworzony, a raczej ułożony przez Liberę z oryginalnych kloc-
ków duńskiej firmy LEGO został sfotografowany przez niego tak, iż oglądający mają
dostęp tylko do zdjęć przedstawiających pudełka, które obiecują skrywać w swoim
wnętrzu te kontrowersyjne zabawki. Odbiór pracy przez komentatorów skupił się
głównie wokół krytycznego ostrza wymierzonego przez jej autora, również w innych
dziełach z tej serii, w stronę kultury masowej epatującej i manipulującej przemocą.
W kontekście Holokaustu LEGO – obóz koncentracyjny mogło zostać odczytane jako
zadane już wcześniej wielokrotnie pytanie o dopuszczalne sposoby przedstawiania
tego wydarzenia. U zwolenników Libery, takich jak choćby van Alphen, praca ta stała
się przyczynkiem do rozważań o użyteczności sztuki zabawek dla „edukacji i pa-
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17 E. Domańska, Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006, s. 232.
18 Ibidem, s. 235–236.



mięci” o Zagładzie19. Wszystkie koncepcje krytyczne zdawały się jednak zapominać
o podstawowym poziomie, na jakim można i zapewne powinno się analizować
pracę Libery, a więc o poziomie denotacji prezentowanych widzowi obrazów. Arty-
sta wykonał bloki obozowe, szubienice, bramę, dwukomorowe piece, kremato-
rium, druty kolczaste. Pokazał – posługując się tylko i aż klockami LEGO – stosy
trupów czy wypadające z magazynów rzeczy pomordowanych. Tylko znajomość
tych obrazów pozwoliła mu dokonać tak dokładnej imitacji i również ona umożli-
wia oglądającym pracę precyzyjne jej odczytanie. Owo odczytanie staje się możliwe
dzięki stworzeniu obozu koncentracyjnego z klocków w oparciu o pewne znane
przedstawienia dotyczące funkcjonowania obozów, takie jak zdjęcia bramy z napi-
sem Arbeit macht frei, krematorium III bądź IV (jego budynek powraca także w ko-
miksie Josel Joe Kuberta), drutów kolczastych, pieców z pozostawionymi jeszcze
w nich ludzkimi szczątkami czy wysypujących się z magazynów stosów ubrań, nie
polega natomiast na próbie wykonania kopii jakiegoś konkretnego, wybranego przez
twórcę obiektu (chociaż nie da się ukryć, iż Libera odwołuje się wielokrotnie do
zdjęć obozu Auschwitz-Birkenau). Tylko dlatego, że widzieliśmy te obrazy wielo-
krotnie, potrafimy je odczytać, a tym samy czujemy dysonans poprzez niezgodność,
jaka występuje pomiędzy treścią a formą w pracy Libery. Pytanie, czy można, a raczej
czy powinno się prezentować doświadczenie Zagłady za pomocą tak „banalnego”
medium jak dziecięce zabawki, może się pojawić tylko przy uprzednim „popraw-
nym” rozpoznaniu prezentowanych przedstawień.

Polscy artyści ostatnich lat odnoszą się nie tylko do autentycznych zdjęć czy fil-
mów z okresu Holokaustu, ale także do jego powojennych reprezentacji. Twórcą,
który odwołuje się nie tyle do samej Zagłady, ile do jej znanych przedstawień, jest
Wilhelm Sasnal. W obrazach Shoah/Tłumaczka (2003) i Las (2003) artysta na-
wiązuje do powstałego w 1985 r. filmu Claude’a Lanzmanna Shoah. Obraz francu-
skiego reżysera odebrano w Polsce z dużym dystansem, gdyż ukazany w nim wize-
runek Polaków, a raczej polskich chłopów, nijak nie przystawał do „polskiego
obrazu o Polakach w czasie Zagłady”. Sasnal, odnosząc się do tego właśnie filmu,
wskazuje między innymi na jego ogromne znaczenie w kształtowaniu pamięci
o Holokauście, która zostaje zapośredniczona nie tylko poprzez wybrane obrazy
z przeszłości, ale także poprzez kolejne jego reprezentacje, które zyskują status
kanonicznych. Obrazem Shoah/Tłumaczka artysta zwraca uwagę na grę kolejnych
przekształceń przedstawień Zagłady, kwintesencję kształtowania się naszej „post-
pamięci” o niej. „Pośrednicy” – jak James E. Young pisze o tłumaczach Lanzmanna
– „są w tym przypadku w oczywisty sposób interpretatorami: przekładają francu-
skie pytanie na akceptowalną polską wersję, otrzymują odpowiedź na pytanie po
polsku i reinterpretują ją z powrotem, aby mieściła się w ramach francuskiego ory-
ginału, nawet zmieniają ją nieznacznie dopasowując do domniemanej intencji pier-
wotnego pytania”20. Czyż nie podobnie dzieje się z naszymi wyobrażeniami o Holo-
kauście, które dopasowują się do ciągle zmieniającego się „teraz”?
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19 K. Bojarska, Obóz koncentracyjny jako zabawka. Zbigniew Libera „Urządzenia korekcyjne: LEGO
– obóz koncentracyjny”, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 201–205; E. van Alphen, Zabawa w
Holokaust, tłum. K. Bojarska, „Literatura na świecie” 2004, nr 1–2, s. 239.



Sasnal rozkłada obrazy, do których się odnosi, na fragmenty, przekształca je,
powiększa, zmniejsza, ukazując ich intermedialną płynność, zwraca uwagę na
powracające w kolejnych reprezentacjach zarysy/kontury pierwowzorów, pozwa-
lające nam odnaleźć znajome postacie/kształty. Zmieniając medium powraca-
jących obrazów, Sasnal nadaje im nową funkcję, która w przypadku opisanego
poniżej dzieła polega na przekształcaniu zbiorowych wyobrażeń o polsko-żydow-
skiej przeszłości. Rozpatrując sztukę Sasnala pod tym kątem, można powiedzieć, iż
sytuuje się ona w nurcie, który nazwałabym rewindykacyjnym, skupionym wokół
ujawniania czy odkrywania nieprzychylnego stosunku Polaków do Żydów w okre-
sie Zagłady oraz czerpania korzyści materialnych z ich tragedii. Artysta w 2002
roku skopiował na ścianie Galerii Bielskiej BWA powiększoną 157 stronę z pierw-
szego tomu komiksu Arta Spiegelmana Maus. Władek i Andzia, główni bohatero-
wie Spiegelmana, są w tej części opowieści prowadzeni do więzienia ulicami Biel-
ska-Białej. W czasie swojej drogi przechodzą niedaleko należącej do nich przed
wojną fabryki. Sasnal „usunął z kopiowanej strony rysunki postaci i budynków.
Pozostały puste ramki komiksowych kadrów i dymki z tekstem. Abstrakcyjna
scena Zagłady i unosząca się nad nią opowieść Władka”21. Warto dodać, iż chociaż
artysta chciał umieścić swoje dzieło na ścianie Muzeum Techniki, gdzie wcześniej
znajdowała się przywoływana w komiksie fabryka, nie uzyskał na to zgody jej
właścicieli. Maus Sasnala znalazł w końcu miejsce na ścianie Galerii Bielskiej BWA,
w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się żydowska synagoga.

Medium pamięci

Sasnal umieszcza swoje dzieło w przestrzeni publicznej, podobnie jak robią to
inni artyści podejmujący tematykę Holokaustu. Niektóre z tych działań artystycz-
nych, związane z wytwarzaniem „przestrzeni pamięci”, nazywam za Skórzyńską
„inscenizacjami pamięci”, czyli takimi upamiętniającymi strategiami komunikacyj-
nymi, których „żywot jest chwilowy, zaś warunkiem ich zaistnienia jest bezpośred-
nia obecność (uczestnictwo/współuczestnictwo) aktorów i widzów w akcji, spek-
taklu, misterium itd. To, co teatralne lub z teatralności wywiedzione, różni się od
innych upamiętnień także tym, że wspominane staje się nie tylko widoczne, ale
i wyrażone poprzez działanie”22. „Inscenizacje pamięci”, podobnie jak teatr czy
widowisko teatralne, charakteryzują się chwilowością działania, a więc umiesz-
czone są zawsze „tu i teraz”, nie przyjmując stałej formy (tak jak np. pomniki).
Cechuje je ponadto wizualność i obecność wymagająca uczestnictwa aktorów i wi-
dzów, działanie i zawieszenie akcji, a więc zgoda uczestników na „realną fikcyj-
ność”, i wreszcie estetyzacja komunikatów o tym, co upamiętniane, które z jednej
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20 J.E. Young, Holokaust w świadectwach filmowych i w świadectwach wideo. Dokumentowanie
świadka, tłum. T. Łysak, „Literatura na świecie” 2004, nr 1–2, s. 250–251.

21 A. Ostolski, Dotykanie wstydu. Holocaust w malarstwie Wilhelma Sasnala, [w:] Sasnal. Prze-
wodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 56.

22 I. Skórzyńska, Inscenizacje..., op. cit., s. 83.



strony wytwarzają dystans pomiędzy obiektem upamiętniania a odbiorcą, z drugiej
zaś pozwalają mu na bezpośrednie (dodałabym – bezpieczne) uczestnictwo w do-
świadczeniu widowiska23.

Współczesne działania artystyczne w przestrzeni publicznej zostają umiesz-
czone w teraźniejszości, z której nawołują przeszłość lub wewnątrz której doko-
nują jej powtórzenia, już w odmiennej formie. Owa odmienna forma wynika nie
tylko z faktu, iż tego, co minione, nie da się przywrócić, ale także z rodzaju nośni-
ków, którymi posługujemy się, aby komunikować się pomiędzy sobą, a tym samym
przypominać, wypełniać pustkę czy opowiadać na nowo o tym, co było. „Insceniza-
cjami pamięci”, które komunikują w nowy sposób o żydowskiej przeszłości bądź
o Holokauście są projekty Rafała Jakubowicza Pływalnia oraz Katarzyny Krakowiak,
dr Muto i Łukasza Szalankiewicza ASHAVER 220.

W kwietniu 2003 roku Rafał Jakubowicz wyświetlił na fasadzie budynku poznań-
skiej synagogi słowo „pływalnia” w języku hebrajskim, co miało nawiązywać do jej
przekształcenia w basen przez Niemców w czasie II wojny światowej. „Hebrajskie
litery, pięknie jaśniejące na ciemnej ścianie, rozpoczynają u odbiorcy ścieżkę skoja-
rzeń przypominających o Zagładzie”24 – napisała o projekcie artysty Justyna Kowal-
ska. Działanie Jakubowicza przywołuje wcześniejsze prezentacje na ścianach bu-
dynków, jakich dokonywał Krzysztof Wodiczko. Dzięki możliwości chwilowego
przekształcenia, a raczej odkształcenia przestrzeni oglądający prezentację mogą
w sposób całkowicie dla nich bezpieczny pozwolić sobie na powrót do trudnej
przeszłości. Owo bezpieczeństwo zapewnia im „widmowy” charakter tego powtó-
rzenia, gdyż to, co było, istnieje tylko dzięki nowoczesnej technice i bez jej pośred-
nictwa zniknie z naszego pola widzenia. Nietrwałość działania może przynieść ze
sobą trwałą zmianę, np. niekończącą się dyskusję o synagodze-pływalni (chociaż
zapewne nie tylko ta akcja doprowadziła do debaty publicznej na ten temat), spo-
wodowaną wprawdzie tylko chwilowym, ale jednak bezpośrednim uczestnictwem
w dziejącym się przed naszymi oczami spektaklu pamięci.

Całkowicie inny wymiar miał projekt, który Bojarska nazywa fabularnym hiper-
tekstowym obiektem „składającym się z fragmentów tekstów, dźwięków i obrazów,
które ujawniają zatartą pamięć getta warszawskiego”25. Projekt ASHAVER 220 (3–9
września 2007) polegał na przesyłaniu jego uczestnikom wyposażonym w telefony
komórkowe informacji hipertekstowych dotyczących historii getta warszawskiego.
Cały obszar getta podzielono na kilkudziesięciometrowe sektory. Kiedy zwie-
dzający trafiali w określone miejsca, otrzymywali esemesy, pochodzące jakby
z obudzonej przeszłości. ASHAVER 220 zawierał w sobie elementy tego, co nazy-
wam „inscenizacją pamięci”, czyli chwilowość, bezpieczne współuczestnictwo,
zawieszenie rzeczywistości zewnętrznej, ale to, co wydaje się w tym projekcie naj-
ciekawsze, to medium, poprzez które przeszłość miałaby powracać do nas, prze-
szłość – podobnie jak w projekcji Jakubowicza – widmowa, a raczej hipertekstowa.
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23 Ibidem, s. 84.
24 J. Kowalska, Rafał Jakubowicz: pułapka i władza, „Obieg” 2006, nr 2, s. 26.
25 K. Bojarska, Obecność..., op. cit.



Autorzy projektu zwracają uwagę, iż esemesy, za pomocą których uczestnicy otrzy-
mują informacje o historycznym znaczeniu, „są jednocześnie komentarzem na
temat technologii umożliwiającej przywrócenie do życia aparatu opresji i kontroli.
Każdy uczestnik przeszukując aktywnie przestrzeń warszawskiego getta może
odnaleźć drogę wyjścia z projektu i uwolnić się od intensywnego przepływu infor-
macji”26. Holokaust, a dokładniej getto, zostaje w tej akcji artystycznej wykorzy-
stane jako pierwowzór opresyjnego systemu, a telefon komórkowy stanowi pod-
stawowe narzędzie represji. W projekcie ASHAVER 220 następuje kolejne
przekroczenie w sztuce Holokaustu, istotne staje się nie przekształcanie jego
reprezentacji, nawet nie wytwarzanie przez sztukę „postpamięci” czy refleksja na
jej temat, ale to, iż sam Holokaust stanowi w nim pierwowzór dla nowych techno-
logii komunikacyjnych, które stworzone, aby pomagać człowiekowi, zmieniły się
w narzędzie jego zniewolenia.

Podsumowanie

Współczesna polska sztuka Holokaustu – jak piszą niektórzy, „sztuka po Holo-
cauście” – jest odmienna od tej, jaka powstawała tuż po wojnie, tak jak odmienni są
dzisiejsi twórcy od bezpośrednich świadków i ofiar tych wydarzeń. Pozostaje sztu-
ką odnoszącą się do ciągle zmieniającego się „teraz” i reflektującą na temat tworze-
nia się naszej „postpamięci” o przeszłości. Nierzadko wytwarza ona ową pamięć,
a raczej dokonuje chwilowych powtórzeń przeszłości, na które jest skazana, nie
pozostając bezpośrednio w niej zakorzeniona. Holokaust wreszcie, nie będąc bez-
pośrednim doświadczeniem żyjących teraz pokoleń, staje się, jak w projekcie
ASHAVER 220, punktem, na który zostaje zorientowany współczesny świat, wyda-
rzeniem przekształcającym jego strukturę i ciągle jeszcze działającym poprzez
swoje kolejne reprezentacje.
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26 Autorzy projektu prezentują go na stronie internetowej: http://www.ashaver220.net/
(1.04.2008).
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