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I. Zagadnienia wstępne 

1. Punkt zero 

 Praca niniejsza jest antypolonistyczna, antyhumanistyczna, antytekstowa, a nawet 

antykartezjańska. W swym rdzeniu myślowym jest posthumanistyczna. Jest próbą 

zastąpienia semiotyki performatyką. Tak mógłbym napisać, gdyby moje ambicje naukowe 

mogły być większe. Co napisałem powyżej, jest zamiast tego jedynie rozpoznaniem 

trendów, w które tę rozprawę doktorską chciałbym wpisać. Ostatecznie niniejszy esej jest 

rozpaczliwą próbą obrony teorii literatury przed marginalizacją poprzez przesunięcie 

akcentu na teorie komunikacji. Jest świadectwem czasów, w których literaturoznawstwo 

znajduje się w głębokim kryzysie, broniąc się strategiami wyparcia przed rzeczywistością 

jednocześnie w obronie i wbrew własnemu przedmiotowi badań. Moja praca jest więc 

pełna paradoksów, bo wewnętrznie sprzeczne jest obecnie literaturoznawstwo. Nie chce 

ono zmodyfikować swej metodologii a jednocześnie dziwi się, że brak adeptów chętnych 

ją stosować. Wreszcie ta praca powstała z miłości do sztuki słowa i w tym sensie jest 

filologiczna. 

2. Uwagi wstępne albo „zrobić owo coś”. Zakres, temat i styl badań 

 Ten rozdział zaczynam, gdy w zasadzie cała robota jest już wykonana, choć jeszcze 

nie została wykonana. Ta językowa dwuznaczność najlepiej chyba odda rodzaj 

międzyczasu, w którym piszę niniejsze słowa. Otóż w tytule rozprawy, którego 

wynegocjowanie z profesorem Andrzejem Tyszczykiem zajęło mi notabene pięć lat, dzieje 

się tak dużo i tak wiele przywoływanych jest kategorii, punktów widzenia i sposobów 

myślenia, że z pokorą przyjmę każde oskarżenie o eklektyzm. Nie można było inaczej, 

gdyż od początku moim założeniem było trzymanie się jak najbliżej przedmiotu badań. 

Zamiast więc użyć konkretnej teorii do opisu zjawisk rozpaczliwie, ale też z determinacją, 

szukałem teorii, które najlepiej wyrażą to, co znalazłem w poszczególnych utworach i w 

konkretnych poetykach. W tym sensie, za radą Bruno Latoura, zrezygnowałem z 
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metodologicznej ramy i zapamiętałem się w opisie  starając się „Odpowiednie dać rzeczy 1

słowo!” . 2

 Zakres i tematyka badań w związku z takim, założonym brakiem założeń raz 

rozszerzał mi się w nieskończoność, innym znów razem zawężał nadmiernie i wpadał w 

rozważania o charakterze marginalnym, by znów natrafić na teoretyczną żyłę złota i 

płynąć, płynąć z nurtem paradygmatu. Ostatecznym więc, a jednocześnie absolutnie 

przeraźliwym problemem tej pracy było nie znalezienie odpowiedniej metodologii (niczym 

łopaty), a raczej wyznaczenie granic (pola, które trzeba przekopać), by dopiero wtedy 

wynaleźć narzędzie czy machinę (ciągnik, koparkę), która ten ogrom pracy udźwignie. 

Myślę, że wszystkie moje zgryzoty wzięły się z wyuczonego podejścia interpretacyjnego i 

krytycznego (ale już nie krytycznoliterackiego). W tym też sensie jestem spadkobiercą 

swojego Profesora , który uczył nas zawsze, by w dziele szukać wartości i dać jemu 3

najpierw mówić, zanim sami dokonamy sądów i analiz. I choć myślę, że nie będzie to 

możliwe, chciałbym być spadkobiercą wszystkiego, co reprezentują sobą kulowscy 

semiotycy z profesorem Andrzejem Tyszczykiem, profesorem Stefanem Sawickim i przede 

wszystkim z profesorem Władysławem Panasem na czele. Zarówno za ogrom kłopotów, 

jak i niechybną perspektywę przyszłego odrzucenia jestem im niesłychanie wdzięczny. 

 W trakcie prac nad tą rozprawą, podczas prezentacji szkiców, niejednokrotnie 

koleżanki i koledzy zwracali mi uwagę na styl, w jakim teksty moje powstają. Zarzucano 

mi posługiwanie się stylem eseistycznym zamiast naukowym. Za te uwagi, motywujące 

mnie do precyzji i jasnego formułowania kategorii, jestem im bardzo wdzięczny. W trakcie 

polemik w tej kwestii w obronę brał mnie zawsze profesor Tyszczyk, jednakże pora 

dorosnąć i zaprezentować własną linię obrony. 

 Otóż pomimo kanonicznych więzów pojęciowych strukturalizmu i semiotyki 

badacze nie raz, by ich teksty działały i oddziaływały (a przede wszystkim dlatego, by dało 

się je czytać), posługują się aparatem poetyckim, a w szczególności porównaniami i 

 Por. B. Latour, Prolog w formie dialogu pomiędzy studentem i (cokolwiek) sokratycznym 1

Profesorem, tłum. K. Arbiszewski i in., „Teksty Drugie” 2007, nr 1-2, s.129-130.

 C. K. Norwid, Ogólniki, w: Dzieła Cyprjana Norwida: (drobne utwory poetyckie-poematy-2

utwory dramatyczne-legendy, nowele, gawędy-przekłady-rozprawy wierszem i prozą), red. 
T. Pini, Warszawa 1934, s. 130.

 Chodzi mi o oczywiście o profesora Andrzeja Tyszczyka, którego cierpliwości i cichemu 3

wsparciu zawdzięczam naprawdę wiele.
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metaforami, by treść własnych tez wyjaśnić. Obiektywizm, tak przynajmniej jak ja go 

pojmuję, nie jest kwestią stylu. Jak zauważa wspomniany wyżej Latour: 

Problem nie polega na tym, by przeciwstawiać teksty obiektywne, 
subiektywnym. Istnieją teksty, które udają obiektywność, ponieważ 
utrzymują, iż naśladują w swoim mniemaniu sekret nauk przyrodniczych; 
jednak istnieją także takie teksty, które dążą do obiektywności, ponieważ 
tropią przedmioty (obiekty), którym dano szansę, by się sprzeciwić (object) 
temu, co się o nich mówi.


I dalej:  

Zatem obiektywność można uzyskać albo przez obiektywistyczny styl, 
mimo iż nie ma w nim żadnego obiektu, któremu można się przyjrzeć, albo 
przez obecność wielu sprzeciwiających się (objectors), mimo iż nie dają 
one pretekstu do parodiowania obiektywistycznej stylistyki literackiej. 
4

A kilka stron dalej doda jeszcze, pozwalając sobie zgodnie z własnymi wskazaniami na 

żartobliwy ton: 

Uwrażliwienie się na pisanie nie oznacza odrzucenia dążenia do prawdy. 
Przeciwnie, tekst nie jest wcale ścisły tylko dlatego, że jest beznamiętny i 
nudny. Nazbyt często badacze społeczni wierzą, iż  „obiektywny styl”, 
przez który zwykle pojmują kilka sztuczek gramtycznych, takich jak 
[posługiwanie się] stroną  bierną, królewskie „my” oraz mnóstwem 
przypisów, w cudowny sposób ukryje nieobecność przedmiotów (objects). 
Zawiesisty sos „obiektywnego stylu” nie jest w stanie zbyt długo skrywać 
braku mięsa. Lecz, jeśli już ma się mięso, to można do niego dodatkowo 
udzielić dyspensy bądź dorzucić trochę przypraw.


Relacje tekstowe to laboratoria badaczy społecznych, a jeśli praktyka 
laboratoryjna stanowi [dla nas] jakąkolwiek wskazówkę, [to należy 
stwierdzić], iż właśnie z powodu sztucznej natury tego miejsca można 

 B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, 4

tłum. A. Derra, K. Arbiszewski i in., Kraków 2010, s. 178-179.
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uzyskać obiektywność, pod warunkiem, że artefakty będą wykrywane 
dzięki nieustannej, obsesyjnej uwadze. 
5

Jeśli takie wolty są możliwe na gruncie nauk społecznych, jeśli słowa takie wychodzą spod 

klawiatury socjologa i filozofa nauki, to czyż literaturoznawcy bardziej jeszcze nie 

powinni wziąć ich sobie do serca?  6

 Gdyby na dzień dzisiejszy ustalić wreszcie zakres moich badań, można by to zrobić 

mniej więcej w ten sposób, że fenomenalne spostrzeżenie Austina „Wypowiedzieć takie 

zdanie, to zrobić owo coś”  będę próbował przenieść na poziom współczesnych 7

wypowiedzi artystycznych, za przykład i przedmiot badań biorąc sobie wybraną twórczość 

i działania grupy Rozdzielczość Chleba. W tym sensie zamiast pytać o to, co znaczy 

literatura cyfrowa lub jakie znaczenie ma poezja cybernetyczna, chcę centralnym punktem 

swoich rozważań uczynić pytanie: jak działa współczesna wypowiedź artystyczna grupy 

Rozdzielczość Chleba? Pytaniem dodatkowym będzie: czy wnioski z odpowiedzi na tak 

postawione pytanie da się [i należy] uogólnić? Tym, którzy w tej chwili chcieliby mi 

zarzucić, że jednak wybrałem teoretyczną ramę, chciałbym jedynie odpowiedzieć, że zapis 

niniejszy jest jedynie formą narracyjną, którą przyjąłem, by pracę tę uczynić 

komunikatywną. Ponownie podkreślę: by dojść do tak konkretnego zagadnienia, przez lata 

próbowałem na różne sposoby interpretować działania Rozdzielczości Chleba raz 

skupiając się na utworach, innym razem na manifestach, jeszcze innym razem organizując 

wystawę jednemu z członków grupy czy prowadząc spotkanie z przedstawicielami 

Rozdzielczości. Ich prace poddawałem dyskusji podczas zajęć ze studentami, grupami 

warsztatowymi a nawet licealistami, włączałem w zakres swoich prezentacji, 

dyskutowałem na konferencjach czy wreszcie rozmawiałem z twórcami grupy lub 

obserwowałem ich przedsięwzięcia. 

 Tamże, s. 182.5

 Swoje uwagi formułuję ze świadomością pracy, jaką w tej kwestii wykonał już Ryszard 6

Nycz głośno dyskutowanym artykułem z roku 2013. Por. R. Nycz, W stronę humanistyki 
innowacyjnej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje, „Teksty Drugie”  
2013, s. 239-255. Warto też zauważyć, że Bruno Latour ma niezwykle pochlebne zdanie 
na temat teorii literatury i pożycza z nich kluczowe dla swojej teorii pojęcie ‚aktanta’. 
Bardzo dobrze wypowiada się też o samej literaturze i jest pełen uznania dla teorii 
narracji, z której, jak deklaruje, zapożyczył „swobodę poruszania się”. Por. B. Latour, 
Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 77-78.


 J. L. Austin, Jak działać słowami, w: tegoż, Mówienie i poznawanie, tłum. Bohdan 7

Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 554-555. 
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 Gdy zresztą bliżej przyjrzymy się austinowskiej formule „Wypowiedzieć takie 

zdanie, to zrobić owo coś” szybko spostrzeżemy, co jasne jest dla wszystkich parających 

się performatyką. To mianowicie, że wypowiedź zostaje utożsamiona z działaniem. Jak 

bardzo moje ujęcie jest immanentne w stosunku do przedmiotu badań można  się 

przekonać, dokonując prostego podstawienia, w którym słowo „zdanie” zamienimy na 

„wypowiedź artystyczną”: Wypowiedzieć taką wypowiedź artystyczną, to zrobić owo coś. 

Sądzę też, że prawdziwe będzie stwierdzenie, że napisać taką rozprawę doktorską, to 

zrobić owo coś. To właśnie formuła „zrobić owo coś” jest tu kluczem do usunięcia 

dystansu pomiędzy badaną rzeczywistością, a samym badaniem. Mamy tu, jak sądzę, do 

czynienia z rzeczywistością immanentną skupioną na samym akcie, poza którym nie ma 

żadnej innej rzeczywistości, czyli z performatywem. W tym sensie, w jakim to pojęcie 

rekonstruuje w doskonałym artykule Performatyw: suwerenna władza zamiast subwersji? 

(Austin, Derrida, Butler) Dimitar Vatsov . Jeśli jednak kogoś na tym etapie moje skąpe 8

wyjaśnienia nie przekonują, to proszę o cierpliwość, bo tu chcę jedynie - przez pośpiech - 

zakreślić (w pustce) kontur, który dalej wypełnię. 

 By jeszcze mocniej przywrzeć do przedmiotu swoich badań tytuł niniejszej pracy 

rozpoczynam od cytatu z noty redaktorskiej do jednego z utworów Leszka Onaka, a 

mianowicie Sonetu niezachodzącego . Szerzej jeszcze będę się z tego tłumaczył (co 9

powtarzam jak mantrę), tu już jednak zaznaczę, że wcale ten cytat nie jest dla mnie 

wygodny, bo przez kategorię interfejsu zmusza mnie do nawiązania do rozpoznań Lva 

Manovicha i w tym sensie do odniesienia się do zdobyczy semiotycznych badań nad 

nowymi mediami. Dlaczego więc cytat ten jest dla mnie tak ważny? Bo wydaje się 

niezwykle istotny w aspekcie lokucyjnym twórczości całej opisywanej grupy. To także 

pierwszy cytat, który nakierował mnie na obecny tok rozumowania. 

 Jak czytelnik niniejszej pracy może zauważył, coraz mocniej wchodzę w stan 

badań. Tymczasem zanim do niego przejdę, chciałem zaznaczyć jeszcze co w swoich 

rozważaniach zdecydowałem się pominąć i dlaczego. Praca ta nie jest monografią grupy 

Rozdzielczość Chleba. Na to jeszcze za wcześnie, a sam kolektyw ma nam jeszcze zbyt 

dużo do powiedzenia, by warto było pisać historyczną syntezę. Tymczasem warto ująć w 

 Por. D. Vatsov, Performatyw: suwerenna władza zamiast subwersji? (Austin, Derrida, 8

Butler), tłum. W. Szwebs, „Przestrzenie teorii” 2015, nr 23, s.217-240.


 L. Onak, Sonet niezachodzący, http://http404.org/sonetniezachodzacy/credits.php, 9

03.09.2018.
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tym momencie proces zmian w literaturze i mediach, którego Rozdzielczość Chleba jest 

jednocześnie produktem i aktorem.  Nie jest to też próba opisania współczesnej polskiej 10

literatury cyfrowej w kontekście literatury elektronicznej na świecie czy też 

zaszeregowania poezji cybernetycznej w ramach poezji polskiej. Choć w części pracy nie 

uniknę zapewne wyznaczenia jakiegoś rodzaju granic, to dużo lepiej tymi zagadnieniami 

zajęli się inni badacze z Urszulą Pawlicką na czele. Nie tworzę mapy poezji polskiej 

ostatnich lat, choć według mnie w tym obszarze dokonały się na przestrzeni dwóch 

ostatnich dekad zasadnicze przemiany. Skupiam się bardziej na ujęciu samych zmian niż 

dokładnym mapowaniu. Nie będę się starał uprawiać genologii, choć pewne rozróżnienia 

genologiczne będą niezbędne. Praca genologiczna jest właśnie wykonywana , ale też 11

przyjdzie czas na jej dokończenie za kilka lat, gdy to pole badawcze nieco się ustabilizuje. 

Nie rozstrzygam wreszcie czy praca ta ma bardziej charakter krytycznoliteracki, czy 

teoretyczny. Teoria bez interpretacji w mojej opinii nader często skręca w rejony zbyt 

abstrakcyjne, porzucając własny przedmiot rozważań, i zamiast badać realnie istniejące 

byty, bada siebie samą jako byt. 

 Mając powyższe na uwadze chciałbym wyjaśnić jeszcze dlaczego zakres moich 

badań jest lokalny, a więc pozornie nie globalny, czyli dlaczego skupiam się na 

krakowskiej grupie Rozdzielczość Chleba, nie zestawiając jej z dziełami światowej 

literatury elektronicznej. Otóż nasza tradycja e-literacka rozwinęła się na uboczu głównych 

nurtów, a przez to wypracowała osobny i niezwykle interesujący język artystyczny. Warto 

zbadać głębiej własny charakter i dynamikę eksperymentów Rozdzielczości, nim dokona 

się prób komparatystycznych. Tym bardziej, że w mojej opinii właśnie osobny charakter 

niewielkich grup eksperymentalnych, które pojawiają się w różnych miejscach na świecie, 

nadaje ton literaturze elektronicznej. I to o wiele lepiej niż próby jej uniformizacji poprzez 

międzynarodowe — i z konieczności skupione na języku angielskim — stowarzyszenia i 

festiwale.  12

 Pisząc te słowa nie mogłem jeszcze podejrzewać, że zaledwie kilka miesięcy później 10

Rozdzielczość Chleba zakończy swoją działalność. Pozostawiam ten akapit jako abiekt w 
rozumieniu Kristevy. Jestem niezwykle wdzięczny koleżance z seminarium, Oliwii 
Pietkiewicz, że podzieliła się ze mną wiedzą o tej kategorii.

 Por. U. Pawlicka, M. Pisarski, Słownik Gatunków Literatury Cyfrowej, http://11

www.ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/2130-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej.html, 
02.09.2018.

 Szersze wyjaśnienia czytelnik znajdzie w rozdziale 9. Od cyberpoetów do robotów 12

wielofunkcyjnych. Multimedia, kod i interfejsy kulturowe, w miejscu, w którym odwołuję 
się do książki Jacqua Donguy’a.
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Podsumowania i wnioski 

 Zakres pracy został wyznaczony na końcu, podczas spisywania raportu z badań, 

którym jest niniejszy tekst. Zakres ten sprowadza się do próby odpowiedzi na pytanie: jak 

działają, oddziałują, co sprawiają (a nie jakie mają znaczenie) wypowiedzi artystyczne 

grupy Rozdzielczość Chleba? Zagadnieniem pobocznym jest tu kwestia możliwości 

zmiany paradygmatu z semiotycznego na performatywny w badaniach nad literaturą 

cyfrową. Tak wyznaczone pole badawcze jest przestrzenią eksperymentów nad aspektem 

performatywnym wypowiedzi artystycznych, przy jednoczesnej świadomości autora, że 

różnego rodzaju wypowiedzi artystyczne znane nam dotychczas mogły go realizować w 

sposób różny od tego, w jaki robią to wypowiedzi Rozdzielczości Chleba. Autor nie ma na 

celu walki z semiotyką, a jedynie możliwość rozszerzenia współczesnych badań 

literaturoznawczych o zagadnienia performatywów i performatyki. Praca nie ma 

charakteru historycznoliterackiego, nie jest też monografią ani pracą komparatystyczną. 

Tam, gdzie to potrzebne, korzysta zarówno z narzędzi krytycznoliterackich jak i 

teoretycznoliterackich, a także - szerzej - ze spektrum badań kulturowych. 

 Temat pracy został w drodze negocjacji ustalony z promotorem pracy. Zawiera 

elementy odnoszące się bezpośrednio do badanych zjawisk, jak i do ich aspektu 

performatywnego. Autor dowodzi, że badania performatywne wynikają z immanentnych 

właściwości performatywnych wypowiedzi artystycznych, a pisanie o performatywności 

samo w sobie jest już aktem performatywnym. Temat, który od początku pracy był 

kilkukrotnie modyfikowany, a nawet zmieniany kompletnie, stanowi punkt dojścia i 

zawężenie badań nad współczesną poezją polską, które autor prowadził, zanim wybrał 

najistotniejsze w jego mniemaniu zjawisko, wymagające badań. W tym sensie w zakresie 

badań nie zmieściło się to, co początkowo było brane pod uwagę - bogactwo przemian 

polskiej poezji na początku XXI wieku. 

 Styl pracy sam w sobie jest performatywnym eksperymentem, laboratorium 

tekstowym i narzędziem opisu zjawisk, które wymykają się w wielu aspektach opisowi 

semiotycznemu. Autor występuje również przeciw pozornej obiektywności stylu 

trzeciosoobowego oraz uznaje perspektywę piszącego rozprawę doktorską za nieusuwalny 

czynnik wpływający na sam przebieg badania. Ponieważ w przekonaniu autora teksty 

naukowe posiadają swój czynnik sprawczy, autor korzysta ze zdobyczy eksperymentów 

języka literackiego, by uczynić swój wywód, poprzez liczne zabiegi stylistyczne, bardziej 

zrozumiałym i łatwiej przyswajalnym.  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3. Między semiotyką, performatyką a literaturą cyfrową. Stan badań 

Gdyby choć część energii, zużywanej w naukach społecznych na komentowanie naszych 
wybitnych poprzedników, poświęcono na pracę w terenie! 

Bruno Latour  13

 Od samego początku poszukiwałem czegoś, co „poruszy” skostniałą za sprawą 

strukturalizmu semiotykę, by wreszcie nieco bardziej odpowiadała mojemu przedmiotowi 

badań. Taki niemetafizyczny spiritus movens odnalazłem w badaniach performatywnych 

czy, paradygmatyzując tę formułę, po prostu w performatyce. Nie jest to z mojej strony w 

żadnym razie akt zerwania. To paradygmat badawczy, który jest dla mnie po prostu 

dynamiczną i lepiej oddającą efemeryczność współczesnej rzeczywistości postsemiotyką. 

Sama jednak performatyka jest raczej sposobem podejścia niż teoretyczną ramą, dlatego w  

tej rozprawie zostanie przywołanych wielu teoretyków i myślicieli niezwiązanych z tą 

dziedziną, z których będę się starał wydobyć to, co dla wywodu mojego będzie kluczowe. 

Trudno mi nazwać wszystkie te ujęcia po prostu kontekstem, bo byłoby to bardzo 

krzywdzące dla wpływu, jaki badacze, których tu wymienię, mieli na moje myślenie. 

3.1. Badawcze zastrzeżenia 

 Rozdział ten będzie próbą rekonstrukcji drogi, którą musiałem przejść, by trafić w 

to antytetyczne, bloomowskie miejsce , z którego w tym momencie płyną niniejsze słowa. 14

Nie jest to miejsce dookreślone w jakikolwiek szczególny sposób: znajduje się gdzieś 

pomiędzy badaniami wpływu, intertekstualnymi, humanistyką cyfrową, krytyką literacką, 

medioznawstwem, socjologią literatury i kulturoznawstwem. Najbliżej stąd do badań 

performatywnych. Nie zamierzam tu, powtórzę raz jeszcze, bronić się przed oskarżeniami 

o eklektyzm. Tak duża różnorodność bierze się poniekąd z aspiracji. Chciałbym, by moja 

praca stała się dla humanistów tym, czym dla programistów jest asembler czy kompilator, 

by była pisana w języku niskiego poziomu programowania, by była ogólna, a 

jednocześnie, by pozwalała na operacje na danych. Mówiąc mniej metaforycznie: liczę, że 

nie odrywając się od swojego przedmiotu badań, zdołam dostarczyć podstawy języka opisu 

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 194.13

 Por. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, 14

Kraków 2012, s. 199.
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aktów twórczych, które stanowią pomost między literaturą a nowymi mediami . Owe, 15

bardzo konkretne wypowiedzi artystyczne na własnych zasadach wszczepiły literaturę w 

niepewną jeszcze swoich możliwości dziedzinę mediów cyfrowych.  

 Żywię też nadzieję, że skonstruowana przy tej okazji aparatura pojęciowa będzie 

mogła być wykorzystana nie tylko w literaturoznawstwie, ale też we wspomnianych w 

pierwszym akapicie dziedzinach, ułatwiając to, co Lev Manovich określa 

transkodowaniem . Nie bez przyczyny piszę tu w pierwszej osobie. Chciałbym tym 16

samym podkreślić, że biorę odpowiedzialność zarówno za metody jak i wynik badań. 

Pozorność obiektywizmu pracy naukowca atakowano już z tylu pozycji, że nie sądzę, bym 

musiał tu całe te dyskusje przytaczać. Uważam przy tym, że zbyt rzadko odsłaniamy 

warsztat. Praca badacza to rozciągnięty w czasie proces. Rozprawa to jedynie jej efekt 

końcowy - wynik. Prezentując stan badań jako skończony zbiór odniesień i kontekstów nie 

pokazujemy przełomów i ślepych uliczek. To tak, jakby matematyk prezentował jedynie 

ostatnią formę równania. Trudniej nas w ten sposób sprawdzić, trudniej też zrozumieć tok 

naszego rozumowania.  

 Sprowadzając to do mojego przypadku: nie chciałbym sześciu lat poszukiwań 

sprowadzić do krótkiej, bibliograficznej noty, która określi moją pozycję na tle innych 

nazwisk. Tego typu, encyklopedyczny stan badań nie jest w stanie pokazać 

najważniejszego: charakteru relacji. Brnąc dalej w porównania matematyczne: to tak, 

jakbyśmy w prostym równaniu umieścili jedynie liczby, nie podając które z nich i w jakiej 

kolejności zostały poddane mnożeniu, które dzieleniu, które odjęliśmy, a które ująć 

należało w nawias. Kształtowanie się naszych poglądów to proces, który - przynajmniej 

 O tym, dlaczego uważam, że obserwacji zmian zachodzących w komunikacji warto 15

uczyć się od artystów napiszę szerzej w osobnym rozdziale.

 Por. L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypriański, Warszawa 2006, s. 114 - 16

118. 

Pojęcie transkodowania świetnie streszcza N. Katherine Hayles: The deepest and most 
provocative for electronic literature is the fifth principle of "transcoding," by which 
Manovich means the importation of ideas, artifacts, and presuppositions from the 
"cultural layer" to the "computer layer" (46). Although it is too simplistic to posit these 
"layers" as distinct phenomena (because they are in constant interaction and recursive 
feedback with one another), the idea of transcoding nevertheless makes the crucial point 
that computation has become a powerful means by which preconscious assumptions 
move from such traditional cultural transmission vehicles as political rhetoric, religious 
and other rituals, gestures and postures, literary narratives, historical accounts, and other 
purveyors of ideology into the material operations of computational devices. 
N. K. Hayles, Electronic Literature: What is it?, https://eliterature.org/pad/elp.html, 
02.09.2018.
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według mnie - warto odsłaniać. Jeśli ktoś powie, że moja praca to raczej pamiętnikarstwo 

czy literacka eseistyka (co byłoby nazbyt pochlebne) odpowiem tylko, że poprzez istnienie 

fabuły formy narracyjne radzą sobie z tym, z czym nie radzi sobie większość nauk - z 

właściwym oddaniem przebiegu czasu. 

3.2. Rekonstrukcja mapy myśli 

 Moim punktem wyjścia były rozważania nad intertekstualnością. O ile jednak 

ujęcie Julii Kristevy czy Ryszarda Nycza miało jeszcze teoretyczny charakter (w tym 

rozumieniu teorii jako uporządkowanego systemu), to już spotkanie z poglądami Michaiła 

Bachtina uświadomiło mi jak wiele literaturoznawstwo zyskać może, stosując takie 

metaforyczne i obrazowe pojęcia jak choćby karnawalizacja. Dopiero późniejsza lektura 

prac Waltera Jackona Onga pokazała mi też, że dialogiczność jest terminem dużo 

trafniejszym od intertekstualności. Ten ostatni termin zbytnio fetyszyzuje tekst jako rodzaj 

stałej, jednostki, miary czy części systemu. Zbytnio podąża za logiką słowa drukowanego.  

 Można oczywiście wyobrazić sobie literaturę jako uporządkowany, i wewnętrznie 

intertekstualnie połączony system (na wzór wojska czy systemu prawnego), ale jest to 

przeniesienie strukturalistycznego porządku badań na porządek badanego przedmiotu; 

rodzaj marzenia młodego (i zbyt szybko starzejącego się) literaturoznawcy, że teksty z ich 

intertekstami ułożą się nam w nurty, w których znów znajdziemy wyraźne motywy, 

równocześnie całość ułożymy w gatunki i poselekcjonujemy jak florę i faunę Arystoteles, a 

później Linneusz. Można oczywiście łatwo udowodnić, że to badania potrzebne , ale 17

mimo wszystko nic to nie ma wspólnego z literackim życiem, które tyle samo zawdzięcza 

przypadkowi, co świadomym wysiłkom, a intertekstualne nawiązania łączą ze sobą nieraz 

 Weźmy kwestię literatury cyfrowej: Intertekstualność to pojęcie bardzo porządne, z 17

bogatą literaturą. Być może stąd też bierze się łatwość paraleli pomiędzy 
intertekstualnością a hipertekstem. Doszło do tego, że hipertekst stał się pojęciem 
centralnym wielu prac literaturoznawczych dotyczących literatury w nowych mediach. 
Tymczasem, choć hipertekst jest jedną z ważnych form internetowej poetyki, nie stanowi 
on - jak pokazuje Lev Manovich - pojęcia centralnego w sferze nowych mediów. (por. L. 
Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 105. Dość 
zaobserwować, że HTML przyjmuje formę podrzędną wobec szerszego języka XML. 
Mimo to do dziś badania powieści hipertekstowej podejmuje się liczne grono 
literaturoznawców. Ma ona rzeczywiście bogatą historię i jest jedną z pierwszych form 
literackich w nowych mediach,  nie można jednak jej struktury uznać za uniwersalną dla 
całej literatury elektronicznej. Więcej, Urszula Pawlicka trafnie w swoich tekstach 
rekonstruuje filozofię hiperłącza jako rodzaj niespełnionej utopii, a samą powieść 
hipertekstową za przynależną głównie do pierwszego etapu rozwoju literatury cyfrowej. 
Por. U. Pawlicka, Na marginesie rozważań o literaturze cyfrowej w kontekście, http://
wakat.sdk.pl/na-marginesie-rozwazan-o-literaturze-cyfrowej-w-kontekscie-
posthumanizmu/, 02.09.2018. 
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tak różne kanony, że poszukiwanie wzorów przekracza ludzkie możliwości. Chyba, że 

proces ten uda nam się zautomatyzować i częściowo powierzyć komputerom, co jednak 

byłoby możliwe jedynie, jeśli zdigitalizowalibyśmy całą dotychczas powstałą literaturę. To 

nie nastąpi prędko, bo kwestie praw autorskich w tej sprawie przerastają nawet Google . 18

 Uwagi te formułuję po to, by pokazać, że sam złudzeniom systematyki ulegałem. 

Pierwszy pomysł na niniejszą rozprawę był marzeniem o stworzeniu rodzaju 

intertekstualnej mapy zależności, która od współczesnej poezji biegłaby w przeszłość. 

Tego typu marzenia podsycała też błędna lektura Lęku przed wpływem Harolda Blooma, w 

której zamiast zwrócić uwagę na odkrywczość ogólnych spostrzeżeń, uparcie tropiłem 

objawy pogłębiającej się, bloomowskiej influenzy. Tymczasem zamiast próbować 

rozróżniać clinamen od tessery u kolejnych twórców (a tym samym konstruować system i 

klasyfikację), lepiej było przecież zwrócić uwagę na zasadniczość spostrzeżenia, że wpływ 

stał się wpływozą, a oryginalność zastąpiła na szczycie literackich wartości 

odpowiedniość.  

 Teoria Blooma to także pierwszy moment, w którym zwróciłem uwagę na 

problemy, jakich dostarcza kartezjańskie oddzielenie rzeczy rozciągłej od rzeczy myślącej, 

którego ostateczną konsekwencją jest rozdział rzeczywistości na naturę i kulturę. 

Początkowo nie potrafiłem tej intuicji w żaden sposób wyrazić, pozwoliłem sobie więc na 

naśladowanie rozważań Harolda Blooma w niepublikowanym tekście „Opowieść mówi 

tylko, że trzeba dotrzeć na miejsce” - o celu badań jako miejscu i badaniu jako ścieżce na 

podstawie badań intertekstualnych . Zestawiałem tam dociekania Blooma oparte na 19

romantycznej tradycji angielskiej, a szczególnie na twórczości jej prekursora - Williama 

Blake’a, z fragmentami Ziemi Ulro Miłosza, który eksplorował myśl Swedenborga, a 

angielskiego poetę traktował jako wyraziciela i kontynuatora rozważań szwedzkiego 

naukowca. 

 Sam uwierzyłbym, że powyższe zagmatwanie z pomieszaniem było bezsensowne, 

gdyby nie lektura innych badaczy z najróżniejszych dziedzin. I tak Judith Butler 

 Google Books wins case against authors over putting works online, https://18

www.theguardian.com/books/2013/nov/14/google-books-wins-case-authors-online, 
02.09.2018.

 Jego pierwszą wersję wygłosiłem jako referat na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2013 19

podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Nie-miejsca” zorganizowanej przez 
Koło Naukowe

Teoretyków Literatury UG.
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przypominając o tym jak „słowa ranią” kłóci się z oddzieleniem myślenia i ciała , a Bruno 20

Latour dowodzi, że tradycja odbierania materii przyczynowości rozpoczęta przez 

Kartezjusza zbytnio zawęża pole badań . Jeszcze ciekawiej robi się jednak, gdy uważnie 21

wczytamy się w Lva Manovicha. Otóż w swoim sztandarowym dziele Język nowych 

mediów, w rozdziale zatytułowanym W jaki sposób media stały się nowe badacz dowodzi, 

że nowość nowych mediów polega przede wszystkim na połączeniu pomiędzy operacjami 

na mediach a mocą obliczeniową komputerów . Mówiąc inaczej: dane zmysłowe są w 22

tym procesie przetwarzane w dane w kodzie dwójkowym - to, co postrzeżeniowe w to, co 

należy do świata idei. Dziś myślę, że zamiast uznawać, że pozostawałem na poziomie 

niższym nawet niż intuicyjny, wystarczyło uciec do przodu, być śmielszym i jasno 

sformułować hipotezę, że zwrot antykartezjański najlepiej realizują (materializują?) 

zjawiska takie jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, które przestrzeń łączą 

nierozerwalnie ze sferą idei. 

 Moje myślenie bardzo mocno wywodzi się z lektur badaczy piszących o 

romantyzmie. To, że w tej epoce dokonała się jakaś istotna dla moich badań zmiana 

zauważyłem dzięki Bloomowi, ale trzeba było jego ciemnemu językowi przeciwstawić 

jasność umysłu Waltera Jacksona Onga, by mi uświadomić, że zmiana ta miała charakter 

tyleż cywilizacyjny, co też technologiczny. Niniejszy passus z badacza oralności i 

piśmienności był dla mnie ogromnym odkryciem: 

„Dla naszych celów ważne jest odnotowanie, że prąd romantyzmu 
uruchomił się w szczycie epoki wielkich encyklopedystów. Encyclopédie 
d’Alemberta i Diderota ukazywała się w latach 1751-1772. W tym czasie 
możliwość lokowania dyskursu w przestrzeni uległa maksymalizacji dzięki 
drukowi z pomocą alfabetowej prasy drukarskiej - będącej nową siła 
utwierdzającą pismo w przestrzeni - a sposób, w jaki człowiek odczuwał 
swój świat, ulega ł zasadniczej zmianie. Kontakt noetyczny z 
rzeczywistością nie był już dłużej utrzymywany przez powtarzanie. Tym, 
czego teraz potrzebowano, stała się «oryginalność».

Romantyzm i technologia, jak staramy się sugerować, są zwierciadlanym 
obrazem siebie, jako wytwory dominacji człowieka nad naturą oraz 
noetycznego nadmiaru, jaki został stworzony przez cyrograficzne i 

 Por. J. Butler, Walczące słowa, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2010, s.12-13.20

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., 120-121.21

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 89-90.22
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typograficzne techniki gromadzenia i przetwarzania wiedzy, co dominację 
tę umożliwiło” .
23

Ong wykazuje w swoich rozważaniach, że owocem rozkwitu nowego medium (prasy 

drukarskiej), stało się usystematyzowanie, zabezpieczenie i rozpowszechnienie wiedzy - 

„noetyczny nadmiar”. Gdy wiedza została utrwalona praktyki kulturowe, a tym samym ich 

poetykę i preferowane wartości, można i trzeba było przenieść na eksplorację nowych, 

dotychczas niezbadanych dziedzin. Stąd też romantyczny pęd ku oryginalności, który w 

czasach dzisiejszych Bloom określa jako influenzę. Można przypuszczać, że dla tamtego 

okresu był to ruch cywilizacyjnie zasadny i najbardziej efektywny. Tak uzyskałem 

odpowiedź na pytanie: skąd wzięła się zasadnicza zmiana w relacjach pomiędzy twórcami, 

którą zauważył Bloom - przejście od influence do influenzy? Uznałem więc za zasadne 

podążać dalej ścieżką oralności i piśmienności - ścieżką pogranicza między tym, co uznane 

za technologiczne, a tym co uznane za kulturowe - i wykraczając tym samym poza ścieżkę 

rozważań o wpływie i intertekstualności.  

 Jasnym było dla mnie, że w obrębie poetyki również w ostatnich dziesięcioleciach 

dokonała się zasadnicza zmiana. Próbowałem ją zresztą ująć w jakieś wyraźniejsze ramy w 

szkicu 02, 09, 11, 12 – Próba wyznaczenia daty przełomowej dla poezji XXI wieku . 24

Natomiast niemal rok wcześniej moją uwagę przykuły dwa współczesne manifesty 

poetyckie - Manifest Neolingwistyczny i Manifest Rozdzielczości Chleba. Nie dość, że były 

one próbą wyznaczenia czy wręcz narzucenia zmiany w obowiązujących poetykach, to 

jeszcze oba mocno podkreślały wpływ zmieniających się technologii na twórczość 

poetycką. W szkicu Zmiana nośnika czy zmiana systemu? O dwóch manifestach, jednej 

rewolucji i cyberpoezji  postanowiłem zestawić te dwa teksty. Starałem się tam pokazać, 25

że zmiana nośnika informacji musi za sobą nieść zmianę form komunikacyjnych, a tym 

 W. J. Ong, Romantyczna odmienność a poetyka technologii, w: tegoż., Osoba - 23

świadomość - komunikacja. Antologia, tłum. J. Japola, Warszawa 2009, s. 35.

 Szkic ten umieściłem w roku 2015 na współredagowanym przeze mnie portalu 24

„Katedra Krytyki”. G. Jędrek, 02, 09, 11, 12 – Próba wyznaczenia daty przełomowej dla 
poezji XXI wieku,  https://katedrakrytyki.tumblr.com/post/102881685273/02-09-11-12-
próba-wyznaczenia-daty, 22.09.19. W niniejszej pracy znajduje się jego poprawiona 
wersja.

 G. Jędrek, Zmiana nośnika czy zmiana systemu? O dwóch manifestach, jednej 25

rewolucji  
i cyberpoezji, „Fragile” 2013, nr 2, s. 59–62.
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samym zmianę strategii twórczych . Manifesty te były świadectwami rozpadu spójności 26

tekstu, podważały koncepcję autorstwa, pozytywnie waloryzowały remiks jako praktykę 

literacką.  

 Stąd blisko było już do zagadnień podjętych przez amerykańskiego profesora nauk 

prawnych - Lawrence’a Lessiga. Do sięgnięcia po książkę tegoż autora Remiks. Aby sztuka 

i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce zmusiła mnie zarówno potrzeba znalezienia 

tekstów do prowadzonych w tym czasie konwersatoriów nowomedialnych , jak i wydana 27

przez Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba książka Remiks. Teorie i praktyki . 28

Rozważania Lessiga stały się dla mnie istotne z dwóch powodów. Po pierwsze zwróciły 

moją uwagę na niezwykle użyteczną kategorię remiksu jako praktyki kulturowej. Lessig 

mocno podkreśla, że choć pojęcie to wywodzi się z muzyki, staje się równie użyteczne w 

opisie wielu innych sztuk (czy lepiej: w opisie różnych rodzajów mediów). Także 

cytowanie czy, szerzej, pisanie pracy naukowej Lessig uznaje za praktykę remiksu. Kto zna 

twórczość Andrzeja Sosnowskiego wie też, że remiks i samplowanie może stać 

się skuteczną strategią pisarską. Jeszcze ważniejszym odkryciem stała się dla mnie 

zasadniczość zagadnień prawa autorskiego dla rozwoju współczesnej kultury. Lessig 

wyraźnie wskazywał na powiązania pomiędzy ludzką kreatywnością a biznesem. 

Właściwą równowagę pomiędzy uznaniem autorstwa a swobodnym przepływem idei 

wskazywał jako kluczowe dla współczesnego życia społecznego zagadnienia . Ten rodzaj 29

myślenia był dla mnie istotny, ponieważ udowadniał, że kultura nie jest oderwaną od życia 

społecznego fanaberią, a raczej kluczem dalszego rozwoju ekonomicznego i 

cywilizacyjnego. 

 Coraz bardziej byłem przekonany, że nie powinienem opisywać całej przestrzeni 

zmiany, tworzyć krajobrazu epoki z różnorodnych poetyckich zjawisk - miksu praktyk 

starych i nowych, programowych zerwań łączyć z programowymi powrotami do 

przeszłości. Choć zaznaczenie głównych kierunków wydało mi się konieczne, to już 

 Później dopiero odkryłem formułę „The medium is the message” McLuhana oraz 26

remediację Boltera.

 Były to głównie zajęcia z e-literatury oraz Nowoczesne media: teorie i praktyki 27

prowadzone dla studentów Instytutu Filologii Polskiej KUL.

 Remiks. Teorie i praktyki. Materiały z konferencji Ars Electronica: Remixed & 28

Remastered, red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011. Dostępna także pod 
adresem: https://rozdzielchleb.pl/remiks-teorie-i-praktyki/.

 Kontrowersje wobec ustawy ACTA i tak zwanego ACTA2 pokazują, że problem ten 29

wciąż nie został w pełni i satysfakcjonująco rozwiązany.
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szczegółowa analiza pewnego czasowego wycinka historii polskiej literatury 

obejmowałaby zbyt dużą ilość węzłów, zbyt szeroką gamę twórczych poszukiwań. Tym 

bardziej, że przez ostatnie lata ta zmiana nie tylko nie domykała się, ale raczej rozpędzała 

zarówno praktyki twórcze, jak i badawcze . Przy czym, co zrozumiałem dzięki Bruno 30

Latourowi, nie każdy w tej zmianie partycypuje na tych samych zasadach. I właśnie 

skorzystanie z jego teorii „aktora-sieci” pomogło mi w uporządkowaniu tego, co w mojej 

pracy było najistotniejsze. Zrozumiałem, że od samego początku próbowałem opisać 

konkretną zmianę, ale narzędzia, którymi dysponowałem, były przydatne w opisie stanu 

rzeczy w momencie, gdy jest on już zakończony, zatrzymany. Widziałem symptomy 

aktywnej sieci, zauważałem jej dynamikę, lecz nie byłem w stanie określić, kto jest jej 

aktorem, a kto tylko zajmuje w niej pozycję. Jeden z pobocznych tekstów Latoura - 

czytany przeze mnie późną nocą dla rozluźnienia przy pisaniu jakiegoś większego tekstu - 

okazał się olśnieniem i przekonał mnie, że jedynym sensownym rozwiązaniem jest 

porzucenie statycznych metod strukturalistycznych: 

S: - „Systemy transformacji” to jest właśnie istota strukturalizmu! 
P: - W żadnym razie, mój przyjacielu, ponieważ w strukturalizmie nic tak 
na prawdę nie ulega transformacji. Zdaje się, że nie uświadamia Pan sobie 
przepaści dzielącej strukturalizm i ANT. Struktura jest po prostu jakąś 
siecią, o której ma Pan jedynie bardzo pobieżnie informacje. Jest 
użyteczna, gdy czas nagli, ale niech Pan mi nie mówi, że jest bardziej 
naukowa. Jeśli chcę mówić o aktorach, muszą coś czynić, a nie tylko 
zajmować miejsca. Jeśli działają, to muszą coś zmieniać. Jeżeli nic nie 
zmieniają, odrzuć ich i zacznij opis od nowa. Dąży Pan do nauki, w której 
nie ma żadnego przedmiotu . 
31

Swój przedmiot (swojego aktora-sieć), który wymagał jedynie sensownego opisu (co jak 

uczy Latour wcale nie jest takie łatwe, a co wiem dzięki wielu łzom nad tym doktoratem 

wylanym), znalazłem więc w grupie Rozdzielczość Chleba, która najpierw aktywnie 

działała na rzecz wprowadzenia zmian w obrębie literatury, by następnie przekroczyć jej 

 Ten istotny moment dla rozważań humanistycznych dobrze nakreślił Ryszard Nycz w 30

szkicu Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, 
refutacji, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 18-40.


 B. Latour, Prolog w formie…, dz. cyt., s. 139.
31
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granice i stać się multimedialnym kolektywem twórczym, „robotami wielofunkcyjnymi”, 

jak sami się określili , krytycznie kształtującymi polską kulturę digitalną. 32

 Wydawało się, że jedyne, co pozostało, to znaleźć odpowiedni język opisu. Gdzie 

jednak go szukać? Szybko okazało się, że w żaden sposób ani aktor, ani sieć, których to dla 

swoich celów pozyskałem, nie poddają się nijak podziałowi na znaczące i znaczone, przez 

swoją hybrydyczność umykają tradycyjnej genologii, nie bardzo odpowiadają na wezwania 

tekstologii do tego, by ustawić się w ciąg znaków czy w wypowiedź stanowiącą zamkniętą 

i skończoną całość. Sprawiło to, że pod koniec mojej pracy, w roku 2018, projekty takie 

jak Cyfrowa semiopoetyka Ewy Szczęsnej  wciąż wydawały się w moim, atypowym 33

przypadku, niezbyt przydatnym wsparciem, choć w swojej tradycji badawczej są z 

pewnością interesującym projektem badawczym. 

 Natomiast od wczesnych etapów pracy nad doktoratem za niezwykle ciekawe, bo 

uważne i bliskie wobec własnego przedmiotu badań, uznałem prace Urszuli Pawlickiej. W 

książce (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka  autorka dostarczyła 34

ciekawej, wywodzącej się od tradycji Lva Manovicha, analizy początków działalności 

grupy Rozdzielczość Chleba. Opisała jej prekursorów i zagraniczny kontekst. Później 

natomiast rozszerzyła zakres badań do całego pogranicza nowych mediów i literatury, 

stając się czołową badaczką w obrębie humanistyki cyfrowej, a w szczególności literatury 

elektronicznej. Potwierdziła to książką Literatura cyfrowa. W stronę podejścia 

procesualnego , będącą zbiorem artykułów podsumowujących pięć lat jej pracy 35

badawczej. W dużej mierze to szkice Pawlickiej przekonały mnie, że opisywanie literatury 

nowych mediów nie może się obyć bez posługiwania się pojęciami nowych mediów.  

 Nie jestem dość zakochany w sobie, by nie przyznać, że zazdroszczę Urszuli 

Pawlickiej zarówno rozległej znajomości pola badawczego humanistyki cyfrowej w Polsce 

i poza jej granicami, jak również zdolności analitycznych. Jednak największe wrażenie 

zrobił na mnie jeden z jej tekstów pobocznych. Mam tu na myśli szkic Na marginesie 

rozważań o literaturze cyfrowej w kontekście posthumanizmu . Niewielki ten artykuł z 36

 M. Niemczyńska, Poetyckie roboty,, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 15, s. 62-63.32

 E. Szczęsna, Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.33

 U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Kraków 2012.34

 Taż, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesulanego, Gdańsk 2017.35

 Por. taż, Na marginesie rozważań…, dz. cyt. 36
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2013 roku jest odejściem od analiz w stylu Manovicha i ukłonem w stronę zwrotu 

performatywnego spod znaku Ewy Domańskiej i Bruno Latoura. Pokazuje jak literatura 

cyfrowa wykracza poza tradycyjne koncepcje tekstu i jak sama poezja nowomedialna 

wymyka się takim ujęciom. Ostatecznie Pawlicka jako badaczka nie decyduje się, by 

zrezygnować zupełnie z centralnej roli tekstowości. Pisze: „literatura cyfrowa podobnie 

objawia się w swej dwoistej naturze: jako tekst (zawsze jako tekst) oraz jako znak 

współczesnej kultury technologicznej i cyfrowej” . Najbardziej jednak wartościowe dla 37

mnie w rozważaniach Pawlickiej z przywołanego artykułu są elementy metodologicznie 

latourowskie. Próba opisu literatury cyfrowej obejmuje u niej też badanie utopii, relacji 

biologiczno-technologicznych, kwestii prawnych (open access). Oczywiście elementy te w 

tak krótkim i gęstym tekście wyglądają na połączone dość swobodnie, a jednak intuicje 

Pawlickiej - na przestrzeni całej jej twórczości mające solide źródło w aktualnym stanie 

badań literatury elektronicznej - są w dużej mierze trafne, choć ona sama zdaje się nieco 

przerażona konsekwencjami rozważań tego typu. 

 W tamtym czasie mnie samego najbardziej uderzyło rozczarowanie utopiami 

internetu. W roku 2013 wciąż jeszcze nastawienie do sieci było bardzo pozytywne. 

Wydawało się, że - tak jak to jest w pracach Manuella Castellsa - społeczeństwo 

obywatelskie dzięki sieci się rozwija. Tymczasem Pawlicka, na podstawie badanego 

materiału i znajomości nastrojów badaczy zachodnich, odnotowała (zarejestrowała!) 

kryzys utopii, złudzenie wolności i oddanie sieci w ręce monopolistycznych korporacji. To 

paradoksalne, że zmierzch nadziei wolnej sieci przyszedł równolegle z umacnianiem się 

badań posthumanistycznych. W takim krajobrazie literatura cyfrowa, przez swoją 

peryferyjność, staje się ważnym antyśrodowiskiem , rodzajem lustra, dzięki któremu 38

jesteśmy w stanie spojrzeć na nasze stechnicyzowane społeczeństwo, na nasze 

stechnicyzowane jestestwo. Pawlicka to zauważa: 

Literatura cyfrowa w kontekście badań posthumanistycznych nabiera 
innego charakteru. Przestaje być traktowana jako autonomiczna forma 
tworzona na „marginesach Internetu”, lecz staje się żywym działaniem 
podmiotów ludzkich i urządzeń nowomedialnych, które są w stanie 
powiedzieć o świecie znacznie więcej niż zapisany tekst na kartce papieru. 

 Tamże.37

 Pojęcie to zaczerpnąłem od Marschalla Mcluhana. W dalszej części wywodu będę się 38

nim posługiwał bardziej precyzyjnie.
%21



Kolektyw twórczy – człowiek i komputer – to nowa forma aktywności, 
podkreślająca przesunięcie centralnej pozycji człowieka . 
39

 Zbadanie kolektywu twórczego człowiek-komputer, gdzie komputer będzie tu 

rozumiany jako większość maszyn cyfrowych z interfejsem graficznym (i głosowym), jest 

dziś dla kierunków humanistycznych kluczowe, bo zdecydowana większość 

międzyludzkiej komunikacji jest współcześnie zapośredniczona przez komputery. Co 

jednak jeszcze istotniejsze, na co dzień komunikujemy się na linii człowiek-maszyna. Nasz 

język naturalny jest przy użyciu interfejsów przekładany na zrozumiałe dla maszyn 

komendy i bardzo byłby naiwny ktoś, kto stwierdziłby, że taka komunikacja sprzężeniem 

zwrotnym nie odbija się na nas - na tym kim i jak jesteśmy. 

 Owo sprzężenie zwrotne bardzo dobrze oddaje koncepcja remediacji 

zaproponowana przez Jaya Davida Boltera i Richarda Grusina , która stanowi świetny 40

pomost między piśmiennictwem kultury druku a kulturą cyfrową. Jasno wskazuje, że nowe 

medium nie unieważnia swojego prekursora, w fazie początkowej przejmuje z niego 

zestaw środków, sposobów postępowania, gatunki, aktualizując tym samym potencjał 

wcześniejszego medium. Mimo użyteczności samego pojęcia remediacji towarzysząca jej 

koncepcja pola pisma wydaje się już mniej zadowalająca. Skupiając się na metaforze 

wizualnej dobrze nadaje się do badania piśmienności (polem pisma jest najpierw zwój, 

zadrukowana karta, następnie ekran), jednak wyklucza z rozważań oralność. Choć wydaje 

się, że Bolter odrobił lekcję z Onga, to jednak z wyboru pozostaje w przestrzeni pisma, 

która badana w oderwaniu od wtórnej oralności Onga zdecydowanie zubaża doświadczenie 

językowe współczesnego świata pełne podcastów, wideoesejów i innych filmów na 

YouTube, InstaSotry, snapów, relacji na żywo oraz przeróżnych innych digitalnych form 

narracyjnych. 

 Prezentując w niniejszym stanie badań różnorodne stanowiska badawcze na 

pograniczu semiotyki, performatyki i literatury cyfrowej, wkraczając na pole socjologi czy 

medioznawstwa zdaję sobie sprawę, że tak szeroka gama ujęć i dziedzin w jednym tekście 

może wydawać się (i w rzeczywistości jest) chaotyczna. Gdy rozrysowałem dotychczas 

powstały szkic jako mapę myśli moim oczom ukazała się sieć powiązań bez wyraźnego 

centrum. Choć niektóre nazwiska są tu połączone z tematem jedynie jednym, czy dwoma 

 U. Pawlicka, Na marginesie rozważań…, dz. cyt.39

 J. D. Bolter, R. A. Grusin, Remediation. Understanding New Media, Cambridge 1999.40
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wiązaniami, to jednak jestem przekonany, że inaczej nie mogłem postąpić. Po pierwsze 

dlatego, że  mimo wszystko da się znaleźć wspólną dominantę dla całego tego zbioru, a 

jest nią próba ujęcia relacji między kulturą a technologią. Oba te pojęcia są szerokie i 

niepewne, ale mieszczą w sobie zarówno badania Onga czy Boltera, jak i Manovicha, 

Latoura czy Castellsa, a nawet, choć tylko pośrednio - Blooma. Po drugie dlatego, że droga 

od literaturoznawczej koncepcji intertekstualności do zagadnień dla tej pracy centralnych 

była długa i kręta. Literaturoznawstwo próbuje wchodzić w interakcje z badaniami innych 

dziedzin, ale dopiero w ostatnich latach - poprzez humanistykę cyfrową - zajmuje swoje 

stanowisko wobec nowomedialnej rewolucji. Tym samym literaturoznawcy muszą 

wykonać pracę, która w obrębie medioznawstwa, socjologi czy historii sztuki współczesnej 

została już wykonana. Gwałtowna wymiana myśli jest tu nieunikniona, a co wydaje 

się eklektyzmem jest po prostu poszukiwaniem, które ma szansę zakończyć się jakąś 

synkretyczną syntezą pozornie sprzecznych idei. 

 Zaniepokojonego w tym momencie czytelnika proszę o odrobinę cierpliwości. 

Najbliższe mi ujęcia przedstawię na koniec tego rozdziału wprowadzając nieco porządku 

do wywodu. Teraz jednak niewielki lecz osobny podrozdział chciałbym poświęcić 

myślicielowi, którego w dotychczasowych rozważaniach celowo pomijałem, a który 

stanowi fundament moich badań. Mowa tu o Marshallu McLuhanie. 

3.3. Lekcja z macluhanizmu 

 To dla mnie niezwykłe jak literaturoznawstwo porzuciło McLuhana po tym, jak ten 

porzucił literaturoznawstwo. Programy polskich studiów polonistycznych zazwyczaj 

niedostatecznie omawiają sprawy medium.  To, co dla absolwenta medioznawstwa czy 41

dziennikarstwa jest oczywistością dla polskiego polonisty stanowić może czasem nowość 

na poziomie przewrotu kopernikańskiego. Tymczasem wcale nie musiało tak być. Lev 

Manovich, choć wiele mówi się o tym, że jego głównym źródłem inspiracji jest kino, 

często i gęsto powołuje się na semiotyków rosyjskich, których literaturoznawstwo, 

przynajmniej w Lublinie, przyswoiło całkiem dobrze. Walter Jackson Ong, niezwykle 

ważny badacz komunikacji, był profesorem literatury angielskiej. Tłumaczenia jego prac 

dokonał prof. Józef Japola z KUL, na którego wykład miałem okazję uczęszczać na 

studiach z filologii polskiej. Wykład nie był obowiązkowy i nie dotyczył tylko Onga, ale 

 Choć trzeba przyznać, że w ostatnich latach ta luka powoli się zapełnia.41
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bez tego przypadkowego dla mnie wyboru nigdy nie posunąłbym się w swoich badaniach 

tak daleko. Wreszcie Marschall McLuhan zanim stał się guru badań nad komunikacją i 

mediami był anglojęzycznym literaturoznawcą. Jego prace w latach 80. i 90. były 

komentowane zarówno w całej Polsce jak i w Lublinie, później jednak wydaje się, że moda 

na mcluhanizm ze studiów polonistycznych wyparowała. 

 Jak jest możliwe, że mimo tak silnych powiązań z badaniami nad literaturą 

myśliciele ci nie należą do ścisłego kanonu literaturoznawczego? Nie chodzi mi o to, że 

nie ma ich w ogóle, a raczej o pozycję, którą w kanonie zajmują. Mamy do czynienia ze 

szczególnym przypadkiem, w którym dziedzina zajmująca się szeroko rozumianą 

komunikacją i językiem niemalże ignoruje nośniki kluczowe dla rozprzestrzeniania się 

komunikatów. Piśmiennictwo i elementy edycji tekstu są jeszcze badane na zajęciach z 

edytorstwa, ale już oralność czy rozprzestrzenianie się komunikatów w sieci są zazwyczaj 

pomijane. Mimo, że uczymy się o tym, że treść nie istnieje bez formy, to jednak 

przekaźnik, który wpływa zarówno na treść, jak i formę, był dla nas przez długi czas 

idealnie przezroczysty. Możemy oczywiście tłumaczyć się, że Manovich był ciekawszy dla 

medio- i filmoznawców. Oczywiście jest możliwe, że Ong jest ponownie odkrywany w 

Polsce dopiero teraz ze względu na stosunkowo niedawne wznowienia tłumaczeń jego 

ważniejszych prac (2009 i 2011). Jeśli natomiast chodzi o McLuhana, to można by 

przypuszczać, że wiele z wpływu na dziedzinę odebrał mu ubóstwiany w Europie i na 

świecie, pod wieloma względami konserwatywny, za to należący do intelektualnego 

popkulturowego panteonu - Umberto Eco. Sam po raz pierwszy z nazwiskiem McLuhana 

zetknąłem się w publicystycznym tekście Eco Cogito Interruptus, z którego McLuhana 

zapamiętałem jako badacza damskich rajstop . Z takim publicity niestety trudno walczyć 42

nawet jeśli się posiada rzeszę wyznawców wśród praktyków mediów tradycyjnych i 

nowych. I jest jeszcze jedno możliwe wyjaśnienie: być może dopiero głębokie zmiany w 

medium wymuszają powrót badaczy na medium skupionych. 

 Próbować prowadzić jakąkolwiek dysputę o współczesnej komunikacji bez 

McLuhana, to jakby bez Freuda próbować mówić o psychoanalizie. Porównanie to jest o 

tyle zasadne, że zarówno pierwszy jak i drugi, nawet jeśli ich badania są podważane, dali 

podwaliny pod swoje dziedziny i stanowią nieustanne źródło inspiracji. Zdaję sobie 

sprawę, że porządnych strukturalistów i esencjalistów musi mierzić styl McLuhana, który 
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pełen jest metafor, generalizacji, w którym język pędzi po zakamarkach naszej cywilizacji 

wyposażony w niedodefiniowany aparat pojęciowy. Gdy jednak uważniej przysiąść nad 

jego pracami galaktyka McLuhana wyda nam się niezwykle spójna wewnętrznie, a w 

dodatku świetnie przygotowana do oddania już nie tyle płynnej, co pędzącej na złamanie 

karku rzeczywistości.  

 McLuhan przez Eco jest przedstawiany m. in. w ten sposób:  

W jednym z zacytowanych fragmentów błyskawiczność, z jaką [McLuhan - 
przyp. mój] przechodzi od pojęcia linearności w organizacji 
przedsiębiorstwa do pojęcia linearności unaoczniającej się w szwach 
pończoch, jest tak porażająca, że zestawienie to nie może uchodzić za 
przypadkowe”. 


I dalej:  

„Cała książka McLuhana dowodzi, że <<zniknięcie taśmy montażowej>> i 
<<zniknięcie siatkowych pończoch>> nie musi łączyć jakieś <<więc>> 
albo przynajmniej nie musi łączyć obu zjawisk autor przekazu, ale raczej 
odbiorca, który zatroszczy się o wypełnienie pustych miejsc tego 
nieprecyzyjnego łańcuchu zjawisk. 
43

Dziś, w czasach, gdy nauczyliśmy się korzystać z dobrodziejstw „teorii aktora-sieci” tego 

typu rozważania na przedmiotach nie wydają nam się dziwne. Co więcej, jeden z autorów 

tej teorii, Bruno Latour, dowodzi, że proste wynikanie niekoniecznie jest najlepszym 

sposobem na tłumaczenie zjawisk, bo w każdym zdarzeniu mamy do czynienia z 

działaniem licznych mediatorów, którzy nie są prostym zapośredniczeniem pomiędzy 

przyczyną a skutkiem, a raczej źródłem niepewności co do wyniku zdarzeń . Latour 44

napisze: „Kiedy jakaś siła manipuluje inną, nie znaczy to, że mamy do czynienia z 

przyczyną wywołującą skutki; może to być także sposobność, by coś innego rozpoczęło 

działanie” . Myślę, że prawdziwe zrozumienie tego, jak ważnym odkryciem jest 45

podważenie owego, ubóstwianego przez Eco „więc”, jako źródła wyjaśnień, jeszcze wciąż 

przed nami. 

 U. Eco, Cogito interruptus, w: tegoż, Semiologia życia codziennego, tłum. J. 43

Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996, s.291-292.

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 82-87.44

 Tamże, s. 84.45
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 Prace McLuhana zainspirowały rzesze badaczy, choć nie wszyscy z nich łatwo 

przyznają się do źródeł inspiracji. Niewielkie czasem przesunięcia w jego twierdzeniach 

fundowały zupełnie nowe kierunki i prądy . Jego poglądy na temat technologii jako 46

przedłużenia człowieka są komentowane i dziś. Na przykład wtedy, gdy „The Guardian” 

próbuje w jednym ze swoich pogłębionych artykułów publicystycznych wyjaśnić Why 

Silicon Valley can’t fix itself . Poglądy McLuhana wpłynęły też na Jaya Davida Boltera i 47

Richarda Grusina , gdy ci konstruowali koncepcję remediacji. McLuhan wspierał też 48

prace Waltera Jackona Onga . 49

 W swojej rozprawie będę czerpał przede wszystkim z tego, co McLuhan twierdził o 

sztuce. Centralna będzie dla mnie koncepcja środowiska i antyśrodowiska. Ważna będzie 

też opozycja tła i figury czy teza mówiąca o tym, że treścią medium jest zawsze inne 

medium. Z przykładu danego przez McLuhana biorę też nieco buńczuczne przekonanie, że 

lepiej zostać źle zrozumianym, ulegając fascynacji światem nowych mediów, niż walczyć z 

rwącym nurtem, przekonując innych, że nie niesie on nas w nieznane. 

3.4. Miejsce, czyli obecny punkt odniesienia 

 Pozostało to, co w tym rozdziale najłatwiejsze: odsłonić karty, ustalić koordynaty, 

wyznaczyć najbliższe punkt odniesienia. Jestem jednak przekonany, że wszystko, co 

zapisałem do tej pory, było niezbędnym wstępem. Zgodzę się, że może niewspółmiernie 

długim w stosunku do „esencji”, ale też esencajlizm z wielu przyczyn nie może znaleźć się 

w obszarze moich zainteresowań. Oto więc badacze najbliżsi moim badaniom i 

przedmiotowi badań. 

 Weźmy choćby na warsztat taką opinię Kennetha Goldsmitha o pracach Viléma 46

Flussera. Czy tak podsumowane myślenie możemy uznać za odkrycie samodzielne? 

„Flusser was obviously influenced by McLuhan’s medium as message, but we can read 
through the digital: When McLuhan claims that the «content of any medium is always 
another medium,» Flusser might reframe this as «the content of any medium is always 
the series of apparatuses that produced it.»”

K. Goldsmith, It’s a Mistake to Mistake Content for Content, https://lareviewofbooks.org/
article/its-a-mistake-to-mistake-content-for-content/#!, 04.09.2018.


 B. Tarnoff, M. Weigel, Why Silicon Valley can’t fix itself, https://www.theguardian.com/47

news/2018/may/03/why-silicon-valley-cant-fix-itself-tech-humanism, 04.09.2018.


 Philipp Schweighauser, What is remediation?, https://www.futurelearn.com/courses/48

reading-digital/0/steps/16851, 04.09.2018.

 McLuhan był promotorem i wieloletnim przyjacielem Onga.  Por. J. Japola, Wstęp, w: 49

W. J. Ong, Osoba - świadomość - komunikacja…, dz. cyt., s. 7.
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 Jeśli chodzi o literaturę elektroniczną, to w dużej mierze polegam na pracach 

Urszuli Pawlickiej. Zarówno przygotowany przez nią szkic Literatura elektroniczna. Stan 

badań w Polsce pierwotnie opublikowany w „Tekstach Drugich” w roku 2014, jak i będąca 

zbiorem artykułów (i zawierająca wspomniany wyżej szkic) książka Literatura cyfrowa. W 

stronę podejścia procesulanego  (2017) świetnie podsumowują dotychczasowe badania 50

nad tą dziedziną literatury. Nie traci również na swojej ważności książka (Polska) poezja 

cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka (2012) , która bezpośrednio obejmuje 51

omawianą tu twórczości kolektywu Rozdzielczość Chleba. Szczególnie cenne jest ujęcie 

twórczości grupy i innych zjawisk poezji cybernetycznej w siatkę pojęciową 

zaproponowaną przez Lva Manovicha. W tej rozprawie będę się też odnosił do innych 

artykułów Pawlickiej niewspomnianych powyżej. 

 Jako uzupełnienie i kontekst historyczny traktuję prace anglojęzyczne dotyczące 

literatury elektronicznej. Jest to artykuł N. Katherine Hayles Electronic Literature: What is 

it? opublikowany w roku 2007 oraz dwa głosy w dyskusji o stanie literatury 52

elektronicznej autorstwa Andrew Gallixa  oraz Dene Grigar . W te rejony także 53 54

skierowały mnie publikacje Pawlickiej. Ponadto ciekawym rysem historycznym jest dla 

mnie artykuł Mariusza Pisarskiego Programowalna obecność: literatura cyfrowa w 

Polsce: 1996 - 2012 . Nakreśla on zakres e-literatury bardzo szeroko, niemniej dzięki 55

takiemu podejściu nie znika nam z oczu wiele zjawisk granicznych. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że zarówno Pawlicka, jak i Pisarski od lat czynnie wspierają rozwój literatury 

elektronicznej w Polsce zarówno poprzez czynny udział w tworzeniu dzieł e-literackich 

(Pawlicka) jak i przez inspirowanie powstawania kolejnych prac czy udostępnianie 

przestrzeni do publikacji na łamach portalu techsty.art.pl (Pisarski). 

 U. Pawlicka, Literatura cyfrowa…, dz. cyt.50

 Tejże, (Polska) poezja cybernetyczna…, dz. cyt.51

 N. K. Hayles, Electronic Literature…, dz. cyt.52

 A. Gallix, Is e-literature just one big anti-climax?, https://www.theguardian.com/books/53

booksblog/2008/sep/24/ebooks, 04.09.2018.

 D. Grigar, Electronic Literature: Where Is It?, http://electronicbookreview.com/essay/54

electronic-literature-where-is-it/, 04.09.2018.

 M. Pisarski, Programowalna obecność : literatura cyfrowa w Polsce 1996-2012, w: 55

Sztuka i technologia w Polsce : od cyberkomunizmu do kultury makerów, red. A. 
Jelewska, Poznań 2014, s. 55-75.
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 Moja praca, choć niewątpliwie w centrum zainteresowań jest skupiona na 

szczególnych zjawiskach literatury elektronicznej, nie ogranicza się do tego pola. Dlatego 

właśnie równie ważnym punktem odniesienia jest dla niej kontrowersyjny artykuł 

Ryszarda Nycza W stronę humanistyki innowacyjnej: tekst jako laboratorium. Tradycje, 

hipotezy, propozycje . Ważne rozpoznania Nycza wydają mi się jednak zbyt 56

konserwatywne - w szczególności rola tekstu jest w mojej opinii niepotrzebnie 

wyolbrzymioną i niekoniecznie kluczową dla humanistyki. Szerzej swoje stanowisko 

wyjaśnię dalej, jednak ten przełomowy artykuł krakowskiego badacza jest jednym z 

istotniejszych dla mnie głosów. Pomysły na humanistykę w dobie XXI wieku to już 

samodzielny dyskurs. Kontrowersje dookoła kształtu nowej humanistyki zostały doskonale 

zobrazowane w „Tekstach drugich”, w pierwszym numerze z roku 2017 - o tytule Nowa 

humanistyka. Zawarte tam głosy badaczy takich jak Ewa Domańska, Agata Bielik-Robson 

czy wspomniany wyżej Ryszard Nycz rysują niezwykle interesujące perspektywy, ale i 

wskazują (jak choćby Bielik-Robson) na konsekwencje, jakie nieść mogą nowe ujęcia, 

wśród których poczesne miejsce zajmuje posthumanizm . 57

 Moje badania mieszczą się we wspomnianych wyżej dyskusjach na polu 

zakreślonym przez Ewę Domańską w artykule „Zwrot performatywny” we współczesnej 

humanistyce . Prawie sześć lat temu wydawał mi się on ujęciem ożywczym dla polskiej 58

humanistyki i także dziś, jedenaście lat po jego publikacji w „Tekstach Drugich”, nie traci 

on nic na swojej aktualności. To z pozycji tez nakreślonych przez Domańską  59

zdecydowałem się zrezygnować ze stawiania tekstu w centrum rozważań 

humanistycznych, co w znacznym stopniu uwolniło moje badania nad poezją 

cybernetyczną i doprowadziło do szkicu Teksty uruchamiane : koncepcje performatywne w 

badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka , który zdecydowałem się, w rozszerzonej 60

wersji, włączyć do niniejszej rozprawy. 

 R. Nycz, W stronę humanistyki…, dz. cyt.56

 A. Bielik-Robson, Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic, „Teksty Drugie” 2017, nr 57

1, s. 146-162.

 E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 58

2007, nr 5, s. 48-61.

 Por. tamże, s. 52.59

 G. Jędrek, Teksty uruchamiane : koncepcje performatywne w badaniu poezji 60

cybernetycznej Leszka Onaka, „Roczniki Humanistyczne” 2016, z. 1, s. 173-185.
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 Uznawana za należącą do badań performatywnych książka Bruno Latoura 

Splatając na nowo to, co społeczne, do której sięgnąłem na finiszu badań , bardzo 61

uporządkowała moją pracę, szczególnie na poziomie celów. Tak jak Latour pyta 

socjologów o znaczenie tego, co społeczne, tak literaturoznawcy powinni się zastanowić, 

co naprawdę nazywamy literackością. Zwłaszcza dziś, gdy tyle zjawisk wymyka się 

naszym definicjom, powinniśmy zastanowić się, na ile powinniśmy walczyć jak o życie o 

autonomię naszej dziedziny. Latour pozwolił mi także spojrzeć inaczej na źródła, odkryć 

badaczy takich jak Manovich czy McLuhan - odnieśli oni sukces, ponieważ nie bali się 

włączyć przedmiotów i technologii do rozważań o kulturze, splatając tym samym 

innowacje technologiczne z przemianami kulturowymi.  

 Do źródeł performatyki dotarłem tylko i wyłącznie dzięki mojemu promotorowi, 

który nieustannie przypominał mi, by nie lekceważyć źródeł i cierpliwymi pytaniami 

umieścił mnie w końcu w tradycji płynącej od wypowiedzi performatywnych Austina .  62

Sama performatyka stała się dziś tak rozległym obszarem badawczym, a pojęcie 

wypowiedzi performatywnej, a później performatywu, ewoluowało tak bardzo, że trudno 

by było znaleźć tu sensowny punkt zaczepienia bez takiego kroku wstecz. Jeśli chodzi o 

samo pojęcie performatywu, to doskonale zrekonstruował je Dimitar Vatsov w tekście 

Performatyw : suwerenna władza zamiast subwersji? (Austin, Derrida, Butler) . 63

Performatyw jest w nim ujęty antymetafizycznie, jako czysty akt, który sam w sobie nie 

potrzebuje kontekstu, a raczej wyznacza swój własny kontekst. To po lekturze tego tekstu 

uznałem za konieczne wprowadzenie pojęć rekapitulacji i reinterpretacji, co też uczynię w 

dalszej części pracy. Osobnego zbadania wymagałoby z pewnością zestawienie 

zrekonstruowanego przez Vatsova performatywu z koncepcjami aktu i możności 

Arystotelesa. Bardzo żałuję, że nie będę mógł zrobić tego w ramach tej pracy. 

 Pozostaje kwestia nowych mediów. Nie mam żadnych wątpliwości, że 

najważniejszym dla mnie badaczem jest tu opisany wcześniej Marshall McLuhan. Jego 

odkrycia wymagają dużo więcej uwagi ze strony polskiego literaturoznawstwa i - ogólniej 

 Bardzo żałuję, że nie posłuchałem, gdy polecono mi tego badacza na konferencji w 61

Toruniu, gdzie prezentowałem jeszcze bardzo tradycyjne ujęcie nowych zjawisk. Choć nie 
potrafię przywołać imienia i nazwiska polecającego, dziś jestem mu bardzo wdzięczny. Z 
pewnością częste wyjazdy na konferencje nie są tak złe, jak się to dziś prezentuje, 
narzekając na pogoń za punktami.

 J. L. Austin, Jak działać słowem…, dz. cyt.62

 D. Vatsov, Performatyw…, dz. cyt.63
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- humanistyki. Jak już wspominałem wcześniej, na potrzeby tej pracy skupię się na 

koncepcjach spychanych na peryferie myśli tego badacza. Zbyt długo McLuhan kojarzył 

nam się tylko z globalną wioską, Galaktyką Gutenberga i sloganem „przekaźnik jest 

przekazem”. Za najważniejsze źródło inspiracji uznaję szkic Nowe szaty króla . Zarówno 64

prace Pawlickiej, jak i - co jeszcze ważniejsze - pojęcia stosowane przez członków grupy 

Rozdzielczość Chleba, zmuszają mnie do podążania za tezami Języka nowych mediów Lva 

Manovicha . Czynię to z chęcią, bo jest to, jak do tej pory, najciekawsze ujęcie 65

semiotyczne zagadnienia nowych mediów. Nie widzę powodów, by konstruować jakąś 

semiotyczną alternatywę dla Manovicha. Prostota i odpowiedniość jego pojęć nie bez 

przyczyny czynią tego badacza klasykiem swojej dziedziny. 

 Za szerszy kontekst posłużą prace Waltera Jacksona Onga  i Jaya Davida 66

Boltera . Ten pierwszy istotny jest dla mnie ze względu na koncepcję wtórnej oralności, 67

która wzbogaca to, co możemy powiedzieć o multimedialności oraz wzmacnia 

argumentację antytekstową. Drugi z badaczy jest mocno zanurzony w tradycji 

tekstocentrycznej. Choć przez to nie do końca mogę podążyć za jego tokiem rozumowania, 

to jednak nie zmienia to faktu, że przez koncepcję remediacji wypracował najciekawsze 

ujęcie napięcia pomiędzy starym a nowym medium. Jak ważne jest ono dla naszego 

rozumienia mediów będę się starał wyjaśnić zestawiając prace Boltera z tym, co McLuhan 

mówi o sprzężeniu zwrotnym . 68

 Oto więc w ten sposób, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, przedstawia 

się mój stan badań. Sześć lat mych wątpliwości. 

  

3.5. Literatura cyfrowa. Pierwsza definicja 

 Nim będę mógł wreszcie przejść do zasadniczej części rozprawy, muszę zatrzymać 

się w jeszcze jednym miejscu. Im głębiej wchodziłem w badania, tym mocniej 

 M. McLuhan, Nowe szaty króla, w: tegoż. Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, Warszawa 64

1975, s. 303-327.

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt.65

 W szczególności chodzi tu o wspominaną już wcześniej antologię przetłumaczoną 66

przez Józefa Japolę. W. J. Ong, Osoba - świadomość - komunikacja…, dz. cyt.

 J. D. Bolter, Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku, tłum. A. 67

Małecka, M. Tabaczyński, Kraków 2014.

 Po wyjaśnienia tej kwestii odsyłam do rozdziału Rekapitulacja i reinterpretacja. 68

Performatywność współczesnej wypowiedzi artystycznej.
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odczuwałem problematyczność miejsca literatury elektronicznej w nowomedialnym 

krajobrazie. Choć intuicyjne ujęcie rozróżnienia pomiędzy literaturą tradycyjną a e-

literaturą bardzo trafnie wskazuje, że ta druga jest po prostu born digital  (cyfrowo 69

narodzona), to jednak problematyczne pozostaje wyznaczenie jej granic. Nieustannie 

wskazuje się na pytania: czy to jeszcze literatura, czy już sztuka nowych mediów?  70

Tymczasem samo to rozróżnienie wydaje mi się problemem wyłącznie instytucjonalnym, 

powiązanym bardziej z afiliacjami badaczy niż z samym przedmiotem. Jedną z najbardziej 

charakterystycznych cech nowych mediów jest ich multimedialność, wielozmysłowość. W 

takim środowisku nie może być mowy o jakiejkolwiek czystości gatunków. W związku z 

tym proponuję, na potrzeby niniejszej pracy, by przyjąć, że literatura cyfrowa to 

dziedzina sztuki nowych mediów, w której centrum zainteresowań znajduje się język 

naturalny jako środek wyrazu lub przedmiot rozważań, w tym szczególnie w aspekcie 

złożoności relacji pomiędzy językiem naturalnym a językami programowania oraz 

pomiędzy językiem a medium. Choć pozornie takie ujęcie odbiera autonomiczność 

literaturze, to jednak ma ono też kilka zasadniczych zalet. 

 Po pierwsze, uznanie literatury cyfrowej za dziedzinę sztuki nowych mediów 

pozwala nam korzystać z wypracowanej już w obszarze sztuki siatki pojęciowej i bogatej 

tradycji opisu tego typu dzieł. Po drugie, łatwiej nam w ten sposób sięgnąć do teoretyków 

mediów z Lvem Manovichem na czele. Ignorowana dotychczas przez literaturoznawców 

dziedzina medioznawstwa znacznie zniweluje działanie fałszywej opozycji pomiędzy 

techniką a twórczością artystyczną. Pozwoli też zwrócić nam uwagę, że dzieła literackie 

jako komunikaty nie mają w zwyczaju rozprzestrzeniać się w próżni, a forma i treść nie są 

niezależne od przekaźników. Po trzecie, skupienie na języku pozwala nam zrezygnować z 

niejasnego i bardzo nieostrego pojęcia literackości, które oznacza dziś najróżniejsze 

wypowiedzi artystyczne  - od poetyckich eksperymentów formalnych, przez wielkie 

powieści do dramatów scenicznych. Po czwarte wreszcie, taka definicja pozwoli nam 

zauważyć, że język naturalny nie jest aż tak różny od języków programowania, a w wielu 

miejscach polega na podobnych zasadach logicznych. Intuicja ta świetnie wyraża się w 

stopce strony wordpress.org, najpopularniejszego dziś systemu zarządzania treścią w 

 A. Starling Gould, A Bibliographic Overview of Electronic Literature, https://69

directory.eliterature.org, 04.09.2018.

 M. Niemczyńska, Poetyckie roboty…, dz. cyt.70
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Internecie. Jest tam napisane: „Code is poetry” . Eksperymenty programistów i poetów 71

mogą mieć bardzo podobne cele. 

 Proszę czytelników o wybaczenie, że tak wcześnie wprowadzam własne definicje. 

Na swoją obronę mam tylko frustrację, że przez sześć lat nie udało mi się znaleźć innej 

definicji, która pozwoliłaby mi posunąć pracę do przodu. Decyzja o takim wyznaczeniu 

granic literatury elektronicznej jest pokłosiem dyskusji o tym, czym jest nowa humanistyka 

i jakie stanowisko powinna przyjąć wobec technologii. Uważam, że kluczem nie jest tekst, 

a akt komunikacji. Niezależnie czy komunikują się ze sobą ludzie, człowiek z 

komputerem, czy telefon z mikrofalówką. 

Podsumowania i wnioski 

 Stan badań rozprawy został napisany diachronicznie i synchronicznie, by oddać 

dynamikę badań i odsłonić sam proces badawczy. Ma to na celu uwypuklenie trudnych do 

usunięcia niedoskonałości, związanych z perspektywą pojedynczego badacza pracującego 

nad skomplikowanym zagadnieniem. Taki sposób referowania stanu badań w przekonaniu 

autora daje też szeroką możliwość poprawiania i rozwijania toku rozumowań (tak, jak 

możliwość taką daje zapis dyskusji i rejestr zmian w artykułach na Wikipedii). Jest to więc 

sposób na uogólnienie kilkuletniego procesu badawczego. 

 W osi diachronicznej autor przechodzi od badań intertekstualnych i badań wpływu 

do szerszych rozważań z pogranicza kultury i technologii. Od technologicznych korzeni 

romantyzmu i zwrotu antykartezjańskiego do obecnych przemian technologicznych i 

kulturowych. Po wprowadzeniu pojęć influenzy oraz oralności i piśmienności (w 

rozumieniu pisma i druku jako technologii), autor nawiązuje do koncepcji remiksu. 

Następnie rozważania skręcają w stronę oddania kulturowo-technologicznej zmiany i 

nieadekwatności języka strukturalistycznego w jej opisie. Badania rozszerzane są na, ujęte 

w szerokim spektrum rozumienia kultury, dziedziny socjologii, prawa autorskiego i - 

szczątkowo - ekonomii. Następnie zostaje wprowadzona perspektywa teorii aktora-sieci 

(ANT). Przedmiotem badań staje się Rozdzielczość Chleba jako aktor-sieć kluczowy dla 

zachodzących w literaturze zmian. Jednocześnie odrzucona zostaje badawcza propozycja 

cyfrowej semiopoetyki i przyjęta inna koncepcja semiotyczna: języka nowych mediów Lva 

Manovicha. Teksty Urszuli Pawlickiej i Ewy Domańskiej zostają podane jako punkty 

 https://wordpress.org, 04.09.2018.71
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odbicia w stronę performatyki i posthumanistyki. Następnie autor omawia wykorzystanie 

w badaniach koncepcji remediacji oraz ograniczenia tej teorii związane z umocowaniem w 

koncepcji tekstu jako centrum badań humanistycznych. Autor sugeruje, że 

literaturoznawstwo nie uaktualniło swojego stanowiska wobec przemian technologicznych 

tak efektywnie, jak uczyniły to historia sztuki, socjologia czy medioznawstwo. 

 W dalszej części tekstu autor postuluje szersze włączenie problematyki 

medioznawczej do badań humanistycznych, a w szczególności do literaturoznawstwa. 

Sugeruje podążać tu ścieżką wyznaczoną przez trzech badaczy, którzy mogą stanowić 

pomost między literaturoznawstwem a światem technologii i mediów: Waltera Jacksona 

Onga, Lva Manovicha i Marshalla McLuhana. Autor sugeruje, że powinni oni zostać 

włączeni jak najszybciej do programu studiów polonistycznych - szczególnie z zakresu 

teorii literatury i kultury. Wyjątkową rolę autor przypisuje Marshallowi McLuhanowi, 

którego - jako literaturoznawcę i badacza mediów jednocześnie - uznaje za ojca nowej 

humanistyki. Autor w publicystycznych działaniach Umberto Eco i korelacyjnym stylu 

McLuhana  doszukuje się możliwych przyczyn odrzucenia tej perspektywy badawczej we 

współczesnym polskim literaturoznawstwie. 

 W dalszej części tekstu na osi synchronicznej opisane są najbliższe obecnej pracy 

teksty badaczek i badaczy. W tym Urszuli Pawlickiej, N. Katherine Hayles, Andrew 

Gallixa, Dene Grigar, Mariusza Pisarskiego, Ryszarda Nycza, Ewy Domańskiej, Agaty 

Bielik-Robson, Bruno Latoura, Johna Langshawa Austina, Dimitara Vatsova, Marshalla 

McLuhana, Lva Manovicha, Waltera Jacksona Onga, Jaya Davida Boltera. 

 Pierwsza propozycja definicji literatury cyfrowej zaproponowana w tej pracy 

powstała z przekonania, że dotychczasowe definicje nie pozwalają na efektywne włączenie 

wszystkich zjawisk, które obejmuje literatura cyfrowa. W propozycji autora rozprawy  

literatura cyfrowa to dziedzina sztuki nowych mediów, w której centrum 

zainteresowań znajduje się język naturalny jako środek wyrazu lub przedmiot 

rozważań, w tym szczególnie w aspekcie złożoności relacji pomiędzy językiem 

naturalnym a językami programowania oraz pomiędzy językiem a medium. 
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II. Mapowanie zmian 

4. 02, 09, 11, 12 – Próba wyznaczenia daty przełomowej dla poezji XXI wieku 

4.1. Grupy indywidualistów i atomizacja 

 Jeśli chcemy przyjąć, że XXI wiek w polskiej poezji rzeczywiście już się 

rozpoczął, to potrzebujemy czegoś więcej niż tylko psychologicznej granicy roku 2000. 

Choć poezja to sztuka wyobraźni i języka, a 2000 lat tę wyobraźnię może rozbudzić, to 

jednak nurty ludzkiej myśli i przemiany w formach wiersza nie ulegają łatwo tego typu 

mityzującym periodyzacjom. Jeśli zatem chcemy się upierać, że wraz z nowym 

tysiącleciem mamy do czynienia z jakąkolwiek zmianą w obrębie poetyk, musimy wskazać 

bodziec, który zmiany wywołał, a także symptomy i drobne znaki zmian, które by 

zapowiadały nadejście nowego. Tekst ten jest propozycją kilku dat, od których 

moglibyśmy rozpocząć dyskusję. 

 Raz jeszcze przyjrzyjmy się zatem temu, co wiemy na pewno. A wiemy, że ostatni 

wyraźny przełom w polskiej poezji dokonał się w okolicach roku 1989. Pokoleniem 

przełomu  zostało pokolenie bruLionu. Tak o tych czasach pisał Paweł Próchniak: 72

Z nakreślonej tu perspektywy widać najlepiej tę specyficzną aurę, w jakiej 
na początku lat dziewięćdziesiątych wkraczali na literacką scenę (lub 
dobitnie zaznaczali na niej swoją obecność) poeci urodzeni w latach 
sześćdziesiątych – jak Świetlicki, Podsiadło, Szlosarek, i pod koniec lat 
pięćdziesiątych – jak Andrzej Sosnowski. A był to czas rozbudzonych i 
podsycanych nadziei na przełom, czas oczekiwania na przesilenie się 
paradygmatu wyobraźni, czas artykułowanego na różne sposoby 
przekonania, że z odzyskanej niepodległości wyłoni się nowy kształt 
kultury, że i ona wybije się na niezawisłość, że tworzyć ją będą pisarze bez 
kompleksu PRL-u, poeci nieuwikłani w ideowe koniunktury, nienaznaczeni 
stygmatem realnego socjalizmu – uczestnictwa, walki, bierności .
73

�  Termin ten podaję za Pawłem Próchniakiem, który w ten sposób nazywa jeden ze 72
swoich szkiców. Zob.: P. Próchniak, Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: tegoż, 
Wiersze na wietrze (szkice, notatki), Kraków 2008, s. 11.

�  Tamże, s. 16.73
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W ślad za tą grupą, która miała początkowo zyskać miano barbarzyńców, by później zostać 

rozbitą przez krytyków na porządkujące podgrupy, podążyli następni, którzy także poczuli 

zew wolności. Po brulionowych rocznikach sześćdziesiątych nadeszli zatomizowani i 

odrzucający dookreślenia autorzy roczników siedemdziesiątych. Raz jeszcze Próchniak: 

Dykcja poematu jest ryzykowną konwencją. I obszerny poemat nie był 
ulubioną formą debiutantów z początku lat dziewięćdziesiątych (z 
największym chyba powodzeniem wykorzystuje ją Andrzej Sosnowski). 
Warto więc może dodać, że to właśnie  w dużych poematach pokazali 
najpełniej swój kunszt poeci nieco młodsi – urodzeni w latach 
siedemdziesiątych. Tomasz Różycki – w groteskowych i błyskotliwych, 
poetycko olśniewających »Dwunastu stacjach«. I Wojciech Wencel – w 
zastanawiającym, naznaczonym skazą ideologii »Imago Mundi« .
74

Rok Pański 1989 przyniósł ze sobą przełom polityczny i kulturowy. Zwolnił poezję z 

obowiązku trzymania warty, popchnął ją w stronę indywidualizmu. Poezja, w jej 

brulionowych antropomorfizacjach, podążyła tą ścieżką do granic absurdu, kreując 

podmioty liryczne pełne dystansu i ironii. Paradoksalne jest, że czerpała przy tym z 

poetyki beat generation – anarchizującego, podważającego zdobycze kapitalizmu ruchu ze 

Stanów Zjednoczonych. Indywidualizm rodzącego się kapitalizmu, odbudowującej się 

demokracji, wykorzystywał więc formy antykapitalistyczne. Oczywiście pokolenie to 

traktowało je po prostu jako idee zakazanego przez lata Zachodu. Oczywiście. Nic 

dziwnego, że dochodziło do spięć na linii Nowa Fala – bruLion. Dla nowofalowców 

postawa młodych poetów, porzucających walkę o dobro narodu na rzecz niezależności, 

wydawała się, mówiąc najoględniej, nierozsądna.  

 Indywidualizm doskonalony był także – na różne sposoby – przez wspomniane już 

wcześniej roczniki siedemdziesiąte. Atomizacja, jaka dotknęła to pokolenie, jest główną 

przyczyną trudności w uchwyceniu jakichś cech wspólnych. Gdzie należy upatrywać 

źródeł takiego stanu rzeczy? Indywidualizm prowadzący ostatecznie do atomizacji był 

przez roczniki siedemdziesiąte odziedziczony po bruLionie. Twórcy z tego okresu nigdy 

wyraźnie nie odcięli się od bruLionowców – co więcej, po części uważali się za ich 

�  Tamże, s. 52.74
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kontynuatorów . I rzeczywiście wydaje się, że realizując marzenia o indywidualizmie, 75

braku przynależności, zbiorowego uczestnictwa i społecznego zaangażowania, części z 

nich udało się wypełnić programowe ideały bruLionu. Ciekawe wydaje się, że wielu 

poetów postawa taka – zwolniona z buntu – przesunęła ostatecznie na pozycje 

współczesnych klerków (Tomasz Różycki, Tadeusz Dąbrowski, Joanna Mueller czy  

Roman Honet) . 76

 I tak, w haniebnym skrócie, przebyliśmy lata 90. i razem z rocznikami 

siedemdziesiątymi wkroczyliśmy w pierwsze lata nowego tysiąclecia. W tym krajobrazie 

należy jeszcze zaznaczyć, że z roku na rok największym wyzwaniem dla krytyków stawał 

się Andrzej Sosnowski. Z resztą jego postmodernistyczny lingwizm do dziś nie został 

dobrze zsyntetyzowany, pomimo rosnącej w ciągu geometrycznym liczby publikacji na 

jego temat. 

 By mieć pełny obraz wydarzeń tych kilkunastu lat, musimy ponadto uwzględnić 

zjawisko, którego wpływ na poezję stał się nie do przecenienia także i później. Wskaże je 

nam Marian Stala: 

Teraz o Starych Mistrzach. Ich aktywność w latach dziewięćdziesiątych (i 
później) jest fenomenem zasługującym na osobną analizę. Chyba nigdy w 
dziejach polskiej literatury grupa tak wybitnych i jednocześnie tak 
sędziwych twórców nie odgrywała równie istotnej roli. Rzecz jasna: ich 
bardzo późna twórczość żadną miarą nie mieści się w granicach wąsko 
pojmowanej nowej literatury. Starzy Poeci kontynuowali i kontynuują 
własne twórcze projekty – to jedyny pewnik jaki ich dotyczy. Jednych to 
zachwyca, innych irytuje .
77

�  Zob. J. Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 75
2006, s. 11.

�  Obraz roczników siedemdziesiątych in statu nascendi można zaobserwować czytając 76
tom Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych”; wydany w 2002 roku jest jednocześnie 
antologią literatury, słownikiem pisarzy i wyborem tekstów krytycznych. Tekstylia. O 
„rocznikach siedemdziesiątych”, red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 
2002.

�  M. Stala, 1989: Dwa dwudziestolecia (jednej epoki). Notatki do nienapisanego artykułu,  77
„dwutygodnik.com” 2009, nr 8, http://www.dwutygodnik.com/artykul/284-1989-dwa-
dwudziestolecia-jednej-epoki.html, 17.07.2014.
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Czy wobec tego możemy mówić o jakimś istotnym domknięciu? Tekst Mariana Stali, który 

przed chwilą cytowałem, pochodzi z roku 2009 i nosi tytuł 1989: Dwa dwudziestolecia 

(jednej epoki). Pojawia się w nim także takie zdanie: 

Po roku 1989 jasność, konstruktywność, optymizm – przydarzają się 
raczej na zasadzie wyjątku niż reguły. Dominują różne odcienie ciemności, 
elegijności, melancholii, nostalgii; wielka jest też ilość wierszy o śmierci. 
Wygląda na to, iż fraza Marcina Świetlickiego »Będziemy obserwować 
postępy ciemności« staje się na naszych oczach jednym z kluczy do poezji 
ostatniego dwudziestolecia .
78

Słowa te moglibyśmy potraktować jako piękne zwieńczenie i jednocześnie tryumf 

indywidualistycznej, zdystansowanej, ironicznej, ale też niepozbawionej pewnej 

metafizyki poetyki wierszy Marcina Świetlickiego. Więcej: moglibyśmy słowa te z 

powodzeniem potraktować jako tryumf roczników debiutujących w latach 90. Problem w 

tym, że Świetlicki wciąż jest aktywnym uczestnikiem życia literackiego. I to niejedynym 

ze swojego pokolenia. Skoro piszą, nie zamykajmy ich w generalizacjach. Data powstania 

tekstu Stali (2009) mogłaby być naszym punktem granicznym. Jednakże idea nowego 

dwudziestolecia, postulowana przez Błońskiego i jedynie wydobyta na okazję 

podsumowań przez Stalę, wydaje się nieco przesądna i jej siła symboliczna jest równie 

pewna, co siła roku 2000 . 79

4.2. Język, siostrzeństwo, polityka, cybernetyka jako formy wspólnoty 

 O tym, że rok 2009 niesie ze sobą jednak pewien potencjał krytyczny, powiemy za 

chwilę. Nim to jednak zrobimy, powinniśmy przyjrzeć się pewnej marginalnej, 

przynajmniej pozornie, grupce, skupionej dookoła Uniwersytetu Warszawskiego, 

Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie, pisma „Meble” i klubu „Aurora”. Mam tu na 

myśli poetki i poetów urodzonych pomiędzy rokiem 1974 a 1981, którzy nazwali się 

neolingwistami. Nazwę tę wypracowali, pozostający odległym sympatykiem 

 Tamże.78

�  Dość trafnego rejestru  różnic pomiędzy dwudziestoleciem międzywojennym a latami 79
1990-2009 dostarcza  Krzysztof Dybciak. Por. K. Dybciak, Próba porównania literatury lat 
1990-2009 z literaturą okresu międzywojennego, w: Dwie dekady nowej (?) literatury 
1989-2009, red. S. Gawliński, D. Siwor, Kraków 2011, s. 15-26. Szczególnie warty 
podkreślenia wydaje się być argument z wielopokoleniowej współobecności poetów lat 
dziewięćdziesiątych i pierwszych. 
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neolingwistów, krytyk Igor Stokfiszewski i będący trzonem neolingwistycznego fermentu 

Jarosław Lipszyc. Okaże się to faktem niezwykle ważnym, jeśli prześledzimy inne istotne 

wydarzenia początku wieku. Splot nazwisk jest co najmniej zaskakujący. Grupa 

neolingwistów, jak widział ją Stokfiszewski, miała stanowić opozycję do lingwizmu 

Sosnowskiego (i coraz większej grupy naśladujących ten lingwizm akolitów – określenie 

Stokfiszewskiego). Neolingwiści mieli strzec parole – pojedynczej wypowiedzi, podczas 

gdy Sosnowski z jego metapoziomem miał być przedstawicielem poezji systemu, poezji 

langue . 80

 Zupełnie niespodziewanie neolingwizm przyniósł przełom. Ogłaszając swój 

manifest w roku 2002 stali się warszawscy twórcy pierwszą po roku 2000 grupą o 

wyraźnie dookreślonych postulatach. A w związku z tym, że bruLionowcy nigdy nie 

zdecydowali się na swój, wspólny manifest, wystąpienie neolingwistyczne przez swoją 

unikatowość przyciągało coraz to nowe – nie zawsze przychylne – komentarze. Nie to 

jednak stanowiło ich największą siłę. Neolingwiści byli świetnie wykształceni - dobrze 

znali teorie postmodernistyczne, dekonstruktywistyczne. Co więcej, byli świadomi, że w 

kulturze dokonuje się właśnie rewolucja, którą warto nazwać zwrotem czy przełomem. 

Mam tu na myśli upowszechnianie się Internetu.  

 Wiele jest sygnałów tej świadomości. Manifest neolingwistyczny jest opatrzony 

oznaczeniem wersji podobnym do tego, jakim oznacza się komputerowe programy – oto 

próba zerwania z ponadczasowością dzieła poetyckiego na rzecz jego aktualności. 

Uderzające jest też pierwsze zdanie manifestu: 

Mleko wykipiało, sztandar wyłopotał. Nie jesteśmy poetami. Zsyłamy do 
piekła wiersze różniące się od życia tylko biegunką enterów, wiersze 
pamiętniki i wiersze piosenki. Czas po raz kolejny uwolnić słowa. Zsyłamy 
do piekła wiersze. Jest tekst .
81

Paradygmat indywidualistyczny, jeśli można było o takowym mówić, zostaje tu 

podważony i zastąpiony podmiotem zbiorowym (który zwykle rodzi się podczas 

�  Zob. I. Stokfiszewski, 26 XI wtorek kraków, w: Gada !zabić? pa]n[tologia neolingwizmu, 80
red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, Warszawa 2005, s. 154-155.

�  M. Cecko, M. Cyranowicz, M. Kasprzak, J. Lipszyc, J. Mueller, Manifest 81
Neolingwistyczny, v. 1.1, http://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Neolingwistyczny, 
19.09.2019.
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wspólnych deklaracji). Co jednak ważniejsze – porzucona zostaje idea samego wiersza. 

Zostaje ona zastąpiona koncepcją tekstu poetyckiego. Natchniony kiedyś poeta staje się 

jedynie autorem tekstu.  

 To wyraźne wystąpienie przeciw gatunkom rozluźniło wymogi tekstologiczne, 

przygotowując poezję na cyfrową rewolucję. Nie był to gest nieprzygotowany: od marca 

2002 roku działał już portal nieszuflada.pl – pierwszy istotny portal literacki pozwalający 

każdemu, nawet zupełnym amatorom, publikować w sieci swoje  utwory poetyckie. Warto 

też podkreślić tu rolę środowisk liberackich z Zenonem Fajferem na czele, które 

rozsadzały starą formę książki, włączając w obszar znaczeń także materialną powłokę 

dzieła (książka jako zbiór fiszek czy jako list w butelce). Mimo to potrzeba było jeszcze 9 

lat, by swój manifest w roku 2011 ogłosiła inna grupa – tym razem już nie lingwistyczna, 

już nie tekstocentryczna, a posługująca się logiką nowych mediów grupa poetów 

cybernetycznych skupionych pod szyldem Perfokarty i wydawnictwa Rozdzielczość 

Chleba.  

 Cybernetycy, niczym nowi futuryści (do których twórczości chętnie się odwołują, 

przygotowując cyfrowe adaptacje ich prac), porzucają tradycyjne formy i wprowadzają do 

poetyki pojęcia takie jak interfejs czy kod źródłowy. Rzucają wyzwanie, kończąc swój 

manifest nośnym zawołaniem: „Poezja? Nope! Chuck Testa! Poezja? Nope! Chuck 

Testa!” . W ten sposób na jednej płaszczyźnie spotykają się należące do internetowej 82

popkultury memy i idee poezji.  

 Opisując cybernetyków, musimy pamiętać, że ich potencjał krytyczny jest 

niezwykle silny. Drobne przesunięcia w poetyce to jedynie niewielka część zagadnień, 

które zdołali oni wywrócić do góry nogami i porządnie przewietrzyć. Dobrym przykładem 

są tu wiersze-aplikacje Leszka Onaka Sonet niezachodzący  i Wczytaj Polskę . Pozostaje 83 84

natomiast kwestią sporną czy środowiska cybernetyczne – skupione w grupie Perfokarta, 

działające w Fundacji „Liternet” i wydawnictwie Rozdzielczość Chleba oraz te skupione 

dookoła korporacji Ha!Art, a będące istotnym matecznikiem cybernetyków, byłyby w 

stanie bez udziału neolingwistów nadać podobny, ideowy charakter poezji czasów nowych 

mediów. Wykorzystując możliwości Staromiejskiego Domu Kultury, to właśnie niektórzy z 

�  L. Onak, Ł. Podgórni, Manifest Rozdzielczości Chleba, v. 1.8, http://xn---ch-82
ppa33b.pl/manifest/, 18.07.2014.

 L. Onak, Sonet niezachodzący, http://http404.org/sonet-niezachodzacy/, 18.07.2014.83

 Tenże, Wczytaj Polskę, https://rozdzielchleb.pl/wczytaj-polske/, 18.07.2014.84

%39

http://xn---ch-ppa33b.pl/manifest/
http://xn---ch-ppa33b.pl/manifest/


neolingwistów współtworzyli najważniejszy festiwal nowych pokoleń poetów – 

Manifestacje Poetyckie . Także neolingwiści brali udział w przygotowaniu i prowadzeniu 85

niezwykle istotnego dla nowych pokoleń pisma „Wakat” . 86

 Wzbogaceni o tę wiedzę wróćmy do roku 2009.  Jednocześnie niemal zostają 

wydane wtedy dwie niezwykle istotne książki. Mowa tu o Solistkach. Antologii Poezjii 

Kobiet (1989–2009)  oraz o Zwrocie politycznym  Igora Stokfiszewskiego. Pierwsza z 87 88

wymienionych wprowadza do poezji dyskurs kobiecy jako zjawisko odpamiętywane . 89

Zwraca uwagę tytuł świadczący o pozostawaniu na skraju dwóch epok – indywidualne 

poetyki solistek układają się w grupowe wystąpienie skupione na problematyce płci i 

nierówności społecznej w obrębie literatury. Znamienne jest, że redaktorkami Solistek są 

dwie neolingwistki i założycielka nieszuflady.pl. 

 Zwrot polityczny  można traktować jako nieudany traktat, złą rozprawę teoretyczną, 

ale też jak niezwykle szczegółowy manifest. Dopiero od tej książki możemy mówić o 

poezji zaangażowanej – zjawisku, które powoli zdobywało coraz szersze kręgi i krok po 

kroku wchodziło na poetyckie salony. Jak bardzo poezja zaangażowana zmienia 

współczesny obraz liryki, widać po rozmowie Jacka Podsiadły i Piotra Śliwińskiego. 

Śliwiński niby zadaje pytanie, a jednak wyraźnie stawia tezę i jednocześnie podejmuje 

próbę przepisania historii literatury lat 90.: 

Ton anarchiczny, który kazał ci być w niezgodzie wobec instytucji. Takie 
Tuwimowskie oskarżenie podstawowych reguł, według których żyjemy. 
Czy czujesz się prekursorem poezji zaangażowanej, czy jesteś ojcem 
Konrada Góry? Trochę żartuję. Ale tylko trochę.

Istnieje taka podręcznikowa wersja historii, która początek lat 90. traktuje 
jako wielkie désintéressement literatury w stosunku do polityki czy 

 http://manifestacjepoetyckie.sdk.pl/85

 http://sdk.pl/wakat/autorzy.html86

 Solistki: antologia poezji kobiet (1989-2009), red. M. Cyranowicz, J. Mueller, J. 87

Radczyńska, Warszawa 2009.

 I. Stokfiszewski, Zwrot polityczny, Warszawa 2009.
88

�  Termin „odpamiętywanie” zaczerpnąłem od E. K., za co jej niezwykle dziękuję.89
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społeczeństwa. Sam pewnie jestem trochę winien takiemu obrazowi 
literatury .
90

Po roku 2000 poezja na nowo staje się środkiem wyrazu, który uprawia się na styku 

jednostkowych przeżyć i pragnień grupy. Przechodzi wyraźne przeobrażenia w obrębie 

poetyki, a nawet tekstologii (bo już nie genologii), by czasem, jak w przypadku poezji 

cybernetycznej, porzucić nawet tekstocentryzm.  

4.2. Wobec siebie, wobec mistrzów, wobec kanonu 

 Żywię silne przekonanie, że mamy do czynienia z bardzo wyraźną zmianą warty w 

obrębie polskiej liryki, że pokolenie poetek i poetów roczników 80. zdecydowanie 

odróżnia się od kilku pokoleń wcześniejszych. Przede wszystkim jednak pokolenie to 

wykazuje niezwykłą wobec swoich bezpośrednich prekursorów zdolność do definiowania 

siebie samych. I to zarówno poprzez odróżnienie-SIĘ, jak i poprzez manifestowanie-

SIEBIE. 

 Na koniec chciałbym zaproponować jeszcze jedną datę-klucz. Datę smutną, ale też 

niezwykle istotną. Pokolenie poetów po roku 2000 nie było i nie jest już tak uprzejme 

wobec wielkich mistrzów, wobec noblistów, jak było to z bruLionowcami. Ci raczej 

ironicznie cierpieli niezauważeni przez wielkich. Choćby słynne Rozmawianie (na koniec 

wieku) Marcina Świetlickiego jest tu przepięknym przykładem.  

 Ekscesy tragicznie zmarłego Tomka Pułki (rocznik 1988). Jego gorzkie słowa na 

temat Szymborskiej . Oto przykład twardego wyzwania rzuconego w stronę kanonu przez 91

poetów najnowszej fali. W wypowiedzi Pułki, by ją dobrze zrozumieć, musimy odczytać 

ironię. To deklaracja programowa, a nie przechwałki młodego poety. Nie chodzi tu o 

pogardę dla noblistki. Jest to raczej manifestacja przekonania, że dokonuje się istotna 

�  J. Podsiadło, Na co dzień raczej nie rozpaczam, rozmowę przeprowadził Piotr 90
Śliwiński, „dwutygodnik.com” 2014, nr 127, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5085-
na-co-dzien-raczej-nie-rozpaczam.html, 18.07.2014.

�  U źródła tego wystąpienia Pułki leży, jak się wydaje, jednoczesna obecność wielu 91
literackich pokoleń, o której pisał Dybciak. Por. K. Dybciak: Próba porównania literatury 
lat 1990-2009…, dz. cyt., 15-26. Taki kocioł idei może przytłaczać, ale też zmusza do 
reakcji. Tym najwrażliwszym wydaje się, że jedyną ochroną jest wyraźne oddzielenie. Z 
punktu widzenia obecnej poetyki (tej, która odrobiła lekcję Harolda Blooma) dołączenie 
do akolitów i upodobnienie się do poprzedników wydaje się literackim samobójstwem. 
Kaczka M., mRRRukot_11: Pułka o Szymborskiej, https://www.youtube.com/watch?
v=I_BfuCVqV6c, 19.09.2019.
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zmiana w obrębie poetyki i że ta zmiana nie ma swojego odzwierciedlenia w recepcji 

poezji. Nieprzypadkowy jest też wybór nowego kanonu: Zadura, Sosnowski, Pasewicz, 

Wiedemann. Dlaczego nie Krynicki, nie Zagajewski? Ponieważ należą do starego 

porządku. I jeszcze jedno: Słowo „śmierć” nie pada, jak się wydaje, z szacunku. „Nic 

osobistego” – zdaje się mówić Pułka, który przed śmiercią niejednokrotnie brał na siebie 

rolę trickstera. Rolę, która przynosiła zmianę, ale ostatecznie go przerosła.  

 A jednak to właśnie poeci roczników osiemdziesiątych i końca siedemdziesiątych 

wystosowali apel po śmierci Wisławy Szymborskiej, sprzeciwiając się instrumentalnemu 

wykorzystywaniu jej poezji w rozgrywkach politycznych. Jest w tych gestach miejsce dla 

próżności, jest też miejsce dla szacunku. Znika jedynie czołobitność. Śmierć noblistki oraz 

pośmiertne wydanie tomu Wystarczy byłoby ostatnią proponowaną przeze mnie datą 

graniczną. Odchodzi ostatnia z największych. Jej spuściznę przejmują powołane w tym 

celu instytucje. Odejście Różewicza nie będzie już przecież tak „spektakularne”. 

 Nie ośmielę się w tym miejscu na interpretację wierszy Szymborskiej. Chciałbym 

jednak wskazać na fakt, że dwa pierwsze wiersze w tomie, datowane przez Ryszarda 

Krynickiego na rok 2010 („Ktoś, kogo obserwuję od pewnego czasu” i „Wyznania 

maszyny czytającej”) są próbą zmierzenia się z niezwykle istotnymi tematami 

współczesności. Pierwszy dotyczy problemu społecznego zaangażowania i strat, jakie takie 

zaangażowanie przynosi, drugi problemu cyfryzacji naszego życia prowadzącej do 

posthumanistycznej katastrofy. Oczywiście styl i ujęcie tematu są charakterystyczne dla 

wysokiego modernizmu polskiego reprezentowanego przez noblistkę , ale rozumienie 92

wyzwań współczesności pozostaje - jak zwykle - niezwykłe.  

 Na sam koniec chciałbym przytoczyć wiersz Macieja Taranka, poety związanego z 

Hubem Wydawniczym Rozdzielczość Chleba. Wiersz ten jest kategoryczną odpowiedzią 

na głośny esej Andrzeja Franaszka Dlaczego nikt nie lubi nowej poezji? . Wyraźnie widać, 93

że powrót do przeszłości nie wchodzi w grę: 

wiersz dla andrzeja franaszka

gdybym mówił językami laptopów i smartfonów,


�  Powołuję się tu na opinię Włodzimierza Boleckiego z jego tekstu Wisława Szymborska 92
i modernizm. W. Bolecki, Wisława Szymborska i modernizm, w: tegoż, Modalności 
modernizmu, Warszawa 2012, s. 493-505.

A. Franaszek, Dlaczego nikt nie lubi nowej poezji, http://wyborcza.pl/magazyn/93

1,136823,15666202,Dlaczego_nikt_nie_lubi_nowej_poezji_.html, 18.07.2014. 
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a człowieczeństwa klasycystów bym nie znał,

byłbym jak #hasztag brzęczący, error 404.

gdybym nawet login do ludzkich umysłów znał,

a przez gąszcz linków, m@łp i ciasteczek

nie przedarł się, byłbym jak hasło

do pustych serc brzmiący: łza01.

poezja wzruszająca jest

dla ludzkich umysłów i serc,

poezja pocieszeniem jest

dla ludzkiego smutku i łez,

poezja wytchnieniem jest

gdy na ludzi pada deszcz.

poezja jest miłoszem,

gdy byłem miłoszem,

mówiłem jak miłosz,

czułem jak miłosz,

myślałem jak miłosz,

a kochałem jak miłość.

 

login: miłość

hasło: łza01 
94

Podsumowania i wnioski 

 Powyższy tekst został włączony do rozprawy jako mapa kontekstowa oraz obraz 

szerszych zagadnień, które były przedmiotem badań nim autor skupił się na kolektywie 

Rozdzielczość Chleba jako głównym aktorze-sieci. Jest istotny dla tematu rozprawy, 

ponieważ zarysowuje szerzej pole badawcze i pokazuje nurty rozwijające się równolegle 

do poezji cybernetycznej. Jest próbą rozpoznania kluczowych polskich zjawisk poetyckich 

po roku 2000 i ustalenia głównych aktorów polskiej poezji współczesnej. Ma charakter 

krytycznoliteracki i syntetyczny. Mierzy się z zagadnieniem poprzez kontrastowanie 

nowych praktyk literackich z tymi, które zostały wypracowane przez roczniki debiutujące 

w latach 90. XX wieku oraz przez przedstawicieli wysokiego polskiego modernizmu. 

 Kluczowa sieć aktorów ma swój korzeń, według autora, w wystąpieniu i manifeście 

Neolingwistów, łączącym świadomość zmian technologicznych z silnymi odwołaniami do 

teorii literatury. Do splotu istotnych zjawisk należy także antologia poezji kobiet Solistki, 

�  M. Taranek, wiersz dla andrzeja franaszka, http://taranek-maciej.liternet.pl/tekst/94
wiersz-dla-andrzeja-franaszka, 18.07.2014.
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Zwrot polityczny, który ufundował podstawy poezji zaangażowanej, rozwój portali 

literackich i technologii Internetu oraz eksperymenty Rozdzielczości Chleba (kolektyw jest 

tu traktowany jako jedno ze zjawisk i nie zajmuje pozycji centralnej). Autor podkreśla, że 

wszystkie wymienione wystąpienia, tak jak i odejście poetów wysokiego modernizmu, 

mają dla poezji polskiej charakter przełomowy. Zaznaczony zostaje także nowy stosunek 

pokoleń po roku 2000 do kanonu i tradycji - autor skupia się na rewizjonistycznym 

zerwaniu o charakterze odmiennym od buntu poetów przełomu roku 1989. 
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5. Zmiana nośnika czy zmiana systemu? O dwóch manifestach, jednej 
rewolucji i cyberpoezji 

4. Oświadczamy, że wspaniałość świata wzbogaciła się o nowe piękno: piękno szybkości! 
Samochód wyścigowy ze swoim pudłem zdobnym w wielkie rury podobne do wężów o 

ognistym oddechu... ryczący samochód, który zdaje się pędzić po taśmie karabinu 
maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki. 

Filippo Tommaso Marinetti, Akt założycielski i manifest futuryzmu, „La Figaro” z 20 lutego 
1909 r. 

5.0. Neolingwiści i cybernetycy 

 Na początku byli neolingwiści. Nie wiedzieli jeszcze jak potoczą się losy internetu. 

Ich teksty wciąż były tylko tekstami, ale już jakby szykowały się do przenosin w świat zer 

i jedynek. Cybernetycy pojawili się dopiero później, ich manifest wciąż dobrze nie 

ochłonął. Nazwali się Rozdzielczością Chleba, nadali sobie imię, bo poczuli boską, 

stwórczą moc języka programowania - czegoś więcej niż zaumnyj jazyk, czegoś, co 

stwarza. Mówią, że marzenie poety, by jego słowa stały się ciałem, spełniają się w ich 

twórczości. Niewiele mówią, więcej piszą...  

5.1. Manifestacje i manifesty 

 To, co skłania do manifestowania jest zwykle odwrotnością tego, co skłania do 

napisania manifestu. Siła oporu wobec twardej i nieporuszonej skorupy świata sprawia, że 

manifestacja momentalnie uzyskuje masę krytyczną, by po chwili eksplodować i zaraz 

potem rozpłynąć się w nicość. Manifestacja, to siła sprzeciwu. To próba rozbicia 

niewidzialnych, zwykle nie do końca nazwanych sił, które zatruwają rzeczywistość. 

Inaczej rzecz się ma w przypadku pisania manifestu. Manifesty zwykle nie mają energii 

manifestacji, bywając spontaniczne są raczej niewielkimi erupcjami, niż wyrazem 

społecznego ruchu. Działają na peryferiach, nie w centrum wydarzeń. Ich siła to siła 

pozagrobowa, to zdolność multiplikacji i zdolność do wytwarzania komentarzy i omówień. 

Siłą manifestu jest jego tekstowy charakter, który domaga się interpretacji, który adaptuje 

się do nowych kontekstów. Manifesty powstają, ponieważ ktoś, jakaś niewielka grupa, 

staje się samoświadomy. Ktoś próbuje jednocześnie opisać i przeinterpretować 

rzeczywistość, zmienić znaczenie otaczających go wydarzeń. W tym sensie powodzenia 

manifestu nie mierzy się rozgłosem, a pogłosami. 
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5.2. Cyfrowa rewolucja 

 Dwa manifesty, których słowa chciałbym tu ze sobą zderzyć, to Manifest 

Neolingwistyczny i Manifest Rozdzielczości Chleba, a więc manifest poezji cybernetycznej. 

Ich wspólnym tłem jest rewolucja. I nie chodzi tu bynajmniej o to, że neolingwiści 

organizowali spotkania w klubie o znaczącej nazwie „Aurora”, ani też o to, że 

Rozdzielczość Chleba stworzyło środowisko Cichego Nabiauu , którego nazwa 95

przypomina kryptonim tajnej specgrupy. Chodzi tu o rewolucję, która dotknęła nas 

wszystkich gwałtownością swoich przemian, o rozwój internetu, który tak radykalnie 

zmienił sferę naszej komunikacji i strukturę naszej wiedzy, że najwyższa pora 

interpretować na nowo podstawy naszych poglądów na tematy tekstu, rzeczywistości, 

kultury i społeczeństwa. Nie zrobię w tym miejscu żadnego przypisu. Sądzę, że jest to 

rzecz tak już uświadomiona, że nie wymaga podpierania się opinią badaczy.  

 Jednak, by czytelnik właściwie spojrzał na to, o czym napiszę dalej, jest potrzebne 

poczynienie jednej uwagi. Otóż, opierając się na tekstach Waltera Jacksona Onga, jestem 

przekonany, że zmiany w obrębie nośnika informacji, oraz przyspieszenie 

rozprzestrzeniania się tejże, są wyzwalaczem dla istotnych zmian w obszarze ludzkiej 

myśli. Wynalezienie kolejno pisma, druku i telewizji dawało efekty niezwykle istotne. W 

warunkach zmiany rodził się romantyzm – podstawa modernizmu, tak też kształtowała się 

kultura masowa i popularna, czyli ostatecznie całość podstaw naszej (podkreślam: naszej!), 

współczesności. Co zrodzi sieć czas jeszcze pokaże – wydaje się, że mamy go wciąż pod 

dostatkiem. 

5.3. Centralna rola peryferii 

 Na razie mamy tego czasu wystarczająco, by poczynić pierwsze rozpoznania. Dalej 

będziemy gładko przechodzić od przestrzeni kultury do przestrzeni literackich. Wydaje się, 

że te ostatnie są dzisiaj obszarami peryferyjnymi, a jednak trudno by było wskazać jakieś 

centrum, wobec którego orzekać moglibyśmy peryferie. Może jakieś struktury 

instytucjonalne – media tradycyjne, państwo, uniwersytet – mogłyby być takim punktem 

orientacyjnym, jednak sieć obnażyła ich słabość i niekompletność, rozbijając na szereg 

ośrodków, które łatwo można zanurzyć w jednej kadzi prefiksu „post-”. 

 http://cichynabiau.blogspot.com/?zx=37b7a18a03dc2359 95
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O peryferyjności literatury, a poezji w szczególności, można mówić jedynie w kontekście 

ekonomicznym, w kontekście praw rynku, ale te właśnie prawa ulegają zawieszeniu na 

agorze zawsze, gdy chodzić będzie o rynek idei. 

5.4. Czas i aktualność 

 Tak więc dwa manifesty. Wyznaczmy czasoprzestrzeń. Neolingwiści 

zamanifestowali w okolicach 3 grudnia 2002 roku , dokładna data gdzieś się zatarła. 96

Cybernetycy ogłosili się manifestem w grudniu roku 2011. Ci pierwsi byli grupą 

warszawską, skupioną wokół Uniwersytetu Warszawskiego i Staromiejskiego Domu 

Kultury, ci drudzy mieszczą się przede wszystkim w Krakowie, ale ich związki z 

uniwersytetem, czy inną zewnętrzną instytucją, nie są już tak istotne. O ile na pierwszych 

oddziaływały więc idee teoretycznoliterackie, to drudzy skupiają się raczej wokół 

artystycznej aktywności sieciowej.  97

 Ciekawe jest już samo zestawienie tytułów manifestów, które oznaczone są jako 

wersje (neolingwiści: v. 1.1, cybernetycy v. 1.7). Nie jest to zabieg typowy w humanistyce, 

właściwy  raczej dla programowania, gdzie program oznacza się kolejnymi wersjami w 

miarę aktualizacji. Nacisk został więc położony na wyraźną zmianę nośnika, a co za tym 

idzie, na zupełnie inne niż dotychczasowe podejście do tekstu jako czegoś, co nigdy nie ma 

swojej finalnej, a jedynie aktualną, najnowszą wersję. 

5.5. Kwestie autorskie i kwestie produkcyjne 

 Nowego znaczenia pomiędzy jednym a drugim manifestem nabrało autorstwo. O 

ile w pierwszym przypadku mamy do czynienia z tradycyjnym wymienieniem autorów , o 98

�  Taką datę przywołuje Maria Cyranowicz: „3 grudnia 2002 r. we wtorek w Aurorze, 96
zaraz po czytaniu moich wierszy z Pi usiedliśmy przy stoliku pod ścianą i w dymie i 
hałasie do późna te[k]stowaliśmy języki na okoliczność manifestu.” Gada! Zabić? 
pa]n[tologia neolingwizmu, red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, Warszawa 2005, s. 158.

�  Ówcześnie były to przede wszystkim pismo literackie niedoczytania.pl 97
(www.niedoczytania.pl) oraz artblog Cichy Nabiau (http://cichynabiau.blogspot.com).

� „AUTORZY: MARCIN CECKO, MARIA CYRANOWICZ, MICHAŁ KASPRZAK, 98
JAROSŁAW LIPSZYC, JOANNA MUELLER” - cytat za: Wikiźródła – Manifest 
Neolingwistyczny, http://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Neolingwistyczny, 06.05.2013. 
Wszelkie późniejsze cytaty z tego manifestu będą pochodziły z tego samego źródła i 
będą pomijane w przypisach.
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tyle u cybernetyków nastąpił podział na „producentów tekstu” i podpisujących się.  99

Uderza podejście do publikacji. O ile neolingwiści umieścili najpierw manifest na stronie 

internetowej, przedrukowali go w antologii, by ostatecznie udostępnić go w 

„Wikiźródłach” na wolnej licencji, o tyle cybernetycy zdecydowali się na internetową 

formę zamkniętą – czasopismo wydawane w formacie *.pdf. W ten sposób Manifest 

Rozdzielczości Chleba stał się częścią większej całości, w której uzyskał komentarz 

graficzny równie ważny dla znaczenia manifestu jak słowa.  To spowodowało jednak, że 

nie ma on tej „walencyjności” jaką umożliwia struktura portalu, łatwa do przejrzenia i 

przeszukania przy pomocy dowolnej wyszukiwarki internetowej. 

5.6. Język i media 

 Tymczasem obserwujemy kolejne rozpady. Najpierw neolingwiści podważyli 

sensowność podziału na gatunki: 

Mleko wykipiało, sztandar wyłopotał. Nie jesteśmy poetami. Zsyłamy do 
piekła wiersze różniące się od życia tylko biegunką enterów, wiersze 
pamiętniki i wiersze piosenki. Czas po raz kolejny uwolnić słowa. Zsyłamy 
do piekła wiersze. Jest tekst. 
100

Uwolnienie słów odbywa się na drodze redukcji kategorii gatunkowych, które dla autorów 

stały się wyraźnie niewygodne. Tekstowy charakter i świadomość nośnika (zapisana w 

owej „biegunce enterów”) jest chyba u neolingwistów równie ważna, co nakierowanie na 

język i – jak się wydaje – najdobitniej sprawia, że zasługują na przedrostek 'neo-'.  

 Rozpad ten przeszedł kolejną ewolucję i ostatecznie wybrzmiał w ustach 

cybernetyków: 

�  „Producenci tekstu: 
99
Leszek Onak

Łukasz Podgórni


Podpisują się:

Roman Bromboszcz

Piotr Puldzian Płucienniczak

Tomasz Pułka” cytat za:

Manifest Rozdzielczości Chleba, „Rozdzielczość Chleba”  nr 1, Internet 2011, s. 7, http://
xn---ch-ppa33b.pl/rozdzielczosc-chleba-1-niepowszedni-nosnik-kultury/, 06.05.2013. 
Wszelkie późniejsze cytaty z manifestu cybernetyków pochodzić będą z tego samego 
źródła i będą jedynie oznaczane numerem strony.

 M. Cecko, M. Cyranowicz, M. Kasprzak, J. Lipszyc, J. Mueller, Manifest 100

Neolingwistyczny, v. 1.1, dz. cyt.
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Zawie

	szenie tekstu za 

		 	  wdzięczamy papierowi – funkcją Internetu jest interakcja i 
ruch >>>>>>>>>>>R3M3D1UM >>> Wysyłamy żądanie literackiego 
robactwa, malware'u, spamu!

[s. 4]


Netspeak bierze tu górę nad językiem literackim, a tekst przeobraża się niczym 

internetowy robak z papierowej poczwarki w internetowy zrost języka tradycyjnego i 

języków programowania – w aplikację. To przeobrażenie jest efektem sieci, gdzie na 

równych prawach zderzają się ze sobą tekst, grafika, dźwięk i programy. To już nie jest 

hegemonia obrazu, jak w przypadku telewizji. To faktyczne uzupełnianie się środków 

przekazu w jeden, spójny komunikat. 

5.7. Tchnienie filozofów i duch w maszynie 

 Na naszych oczach dochodzi też do zmiany środowiska, w jakim egzystuje 

literatura. Treści manifestów projektując tę rzeczywistość jednocześnie oddają jej sedno. 

Neolingwiści ulegli tu wpływom derridiańskim: 

Nie ma innych tekstów niż językowe, nie ma innego świata niż językowy. 
Rzeczywistość jest konstruktem intelektualnym, co nie znaczy że jej nie 
ma.


Osłabienie podstaw świata, zredukowanie go do warstwy komunikacyjnej – ten 

charakterystyczny dla dekonstrukcji gest jest niezatarcie wpisany w neolingwizm. Owe 

egzystowanie świata jako „konstruktu intelektualnego” to jednocześnie dobry punkt 

wyjścia do rzeczywistości wirtualnej, do zrostu on-line'u i off-line'u. Potrzeba było ośmiu 

lat dzielących oba manifesty, by zrost ten faktycznie się dokonał u cybernetyków. Napiszą 

oni: 

Wszechobecne wi-fi, jak Bóg, projektuje nasze poczynania mrugając sumą 
świętych diÓd. Wierzymy, że zbawi nas parskanie kodu i niechciana 
poczta. Poezja jako miejsce na dysku: [wi n}Lubq^

[s. 4]
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Chciałoby się powiedzieć, że to próba nowej metafizyki, która bierze się z pogranicza 

teorii komunikacji i technologii. Z pewnością jest to nowy sposób spojrzenia na literaturę, 

jako na zasób przechowywany metodą zero-jedynkową w formie elektronicznej. 

Zauważmy, że mowa tu o wi-fi – sieci bezprzewodowej, która staje się dla cybernetyków 

nową pneumą. Duchem, który w każdym miejscu umożliwia dostęp do słowa, do ludzkiej 

kultury. 

5.8. Od świata jako informacji do remiksu rzeczywistości 

 Jakby więc wyglądała ta nowa kultura, kultura sieci, która rozprzestrzenia się 

powoli po świecie, która wyznacza nowe granice obszarów cywilizowanych i re-definiuje 

pojęcie cywilizacji? Neolingwiści napiszą: 

Bomby produkowane są przez inżynierów, choroby produkowane są przez 
lekarzy. Ludzie są maszynami do pisania. (Re)produkcja świata trwa. 
Fizyczność jest informacją. 3.3 Gbp danych. Wszystko z zer i jedynek. Z 
liter alfabetu w kodzie ASCII.


U początków internetu, jaki znamy dzisiaj – a coraz częściej zdarza nam się zapominać, że 

uległ on modyfikacji – komputer był maszyną o wiele prostszą, a sieć miała charakter o 

wiele bardziej techniczny i fizykalny niż dzisiaj, w czasach content'u i portali 

społecznościowych. Powiązanie informacji i fizyczności świata wydawało się rzeczą 

oczywistą, bo system nie był jeszcze zbytnio złożony. Wydawało się, że nowe 

geopolityczne dziecko obserwować będzie narodziny nowego człowieka jako maszyny. 

Maszyna miała w pełni zastąpić twórców. Trendy te tylko w niewielkim stopniu były 

słuszne – przynajmniej na gruncie kultury. Cybernetycy: 

Nie ma autorów i czytelników – są producenci i użytkownicy. Nie ma 
utworów – są programy, obiekty, pseudokody i sieciowe performensy.

[s. 6]


Produkowanie i użytkowanie sensów tak jak tworzenie i użytkowanie programów to 

dzisiejszy sposób uczestnictwa w kulturze, który nie jest bynajmniej wzięty z filmu 
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science-fiction, a z naturalnego obiegu kultury. Twórcy Manifestu Rozdzielczości Chleba 

wskazują tu także figury nowych twórców emblematycznych: 

Kultura powiła niedawno dwie emblematyczne figury, które należy hołubić. 
Są nimi:Programista i DJ.

[s. 6]


Fascynacja remiksem, przetworzeniem, przeprogramowaniem -  oto droga rozwoju 

twórczości, która ratuje oryginalność i indywidualność twórcy, jednocześnie wyzwalając 

go z objęć dydaktyzmu. 

5.9. Kopie i własność 

 Dopiero po takim spojrzeniu pod podszewkę kultury sieci, spojrzeniu oczami 

neolingwistów i cybernetyków można lepiej zrozumieć, jak ważny jest prawny aspekt 

internetowej rewolucji. Wolność korzystania z kultury w ten sposób egzystującej wymaga 

rozluźnienia praw autorskich. Oddanie kultury w ręce ekonomistów będzie nie tylko 

ograniczeniem jej rozwoju, stanie się dla takiej kultury katastrofą. Żaden remiks, żadne 

twórcze wykorzystanie tradycji nie będzie możliwe, jeśli nie znajdziemy nowej formuły 

własności intelektualnej. Nie bez powodu termin kultura remiksu został stworzony przez 

prawnika – Lawrence'a Lessiga. Już neolingwiści zauważą: 

Informacja chce być wolna. Informacja chce się przytulać z innymi 
informacjami. Pragnie kontaktu i wymiany. Na słowa nie ma copyrightu. 
Używamy tych samych słów co wszyscy. Jesteśmy wtórni, jesteśmy po 
recyklingu, jesteśmy ponad.


Cybernetycy poczują zagrożenie tak silnie, że ich główne ostrze skieruje się właśnie w 

prawa autorskie: 

UWAGA! Zbiegający z walących się świątyń post-papierowi faryzeu$ze 
przenoszą do Internetu prawne i ekonomiczne zarazy nękające ich dawne 
terytoria. Podmiotom korporacyjnym i e-wydawniczym pragnącym więzić 
kulturę w złotej klatce DRM-u,radzimy uprzejmie: $pierdalać!

[s.5]
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DRM to nic innego jak technologia ograniczająca możliwość kopiowania treści. 

5.10. Zmiana nośnika jest zmianą systemu 

 Domknięcie pozostawmy językowi. Cytujmy obficie. Neolingwiści: 

Teksty umierają tak samo jak ludzie. Rękopisy puściły się z dymem, ciągi 
zer i jedynek roztopią się w magnetycznym szumie. Wyprodukowaliśmy 
sobie taki świat, na jaki nas nie stać. Jesteśmy przerażeni i zachwyceni. 
Wrzeszczymy dopóki wrzemy. Wiemy za dużo. Z każdym dniem jest coraz 
gorzej.


I znów cybernetycy: 

Nagie, nieuzbrojone słowo poetyckie domaga się rażenia prądem, co z 
radością uczynimy. Wystarczy już bezużytecznych świadectw i zapisów 
zmagań z osobistymi procesorami[przeciążonymi tradycją, uczuciem, 
egzystencjalną rozterką i nieprzetrawioną współczesnością;](Íp/
ƒ e Ž Ş Â 3 Ť · C q q ~ N ( Í p / ƒ e Ž Ş Â 3 Ť · C q q ~ N Ś x # —
okokokokGÜ«€4écXÓkss#ý>7±úŤ:˘ä¸#ĂŚx#—ƒ dławiącymi się własnymi, 
zsiniałymi językami programowania poetyckich tokenów „ścigających się” 
o suche laury i kasę.

[s.6]


Akumulacja wiedzy prowadziła neolingwistów do samego końca drogą fizykalną i 

racjonalistyczną. Napięcie, wywołane końcem pewnej epoki, skupiło się w ich manifeście 

w formy i formuły techniczne i tym samym zamknęło wiek XX, zostawiając nam otwartą 

perspektywę wieku XXI.  Rozluźnienie formuł języka, jakie nam zaproponowali, było 

dobrym rozpadem. Nawet jeśli Paweł Kozioł napisze później: 

Z neolingwizmem, jak również z pokrewnymi, ogólniejszymi w zamyśle 
określeniami, takimi jak „poezja językowa” jest pewien kłopot. Wynika on 
stąd, iż gołym okiem widać, że określana w ten sposób poetyka stanowi 
świetne narzędzie – tyle, że jakoś trudno o rezultaty potwierdzające tę 
oczekiwaną świetność. Wobec faktu, że wzmiankowane terminy stały się 
jedynie pustymi, choć kulturowo pożytecznymi hasłami, nie wypełnianymi 
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treścią nawet przez sygnatariuszy wiadomego manifestu, tak już zapewne 
zostanie. 
101

To, co roztrzaskało się na przełomie wieków, osiem lat później znalazło nową drogę. 

Witalistyczny i religijny jednocześnie język cybernetyków chce przeprogramować 

rzeczywistość, stworzyć ją na nowo w nowej konfiguracji. Zmiana nośnika to także zmiana 

systemu. Nawet jeśli nie w wersji 1.7 zaproponowanej przez Manifest Rozdzielczości 

Chleba, to w jakiejś innej subwersji, na jakiejś podobnej licencji. Kultura sieci jest inna niż 

kultura mass mediów. Literatura, której użytkownikami możemy się stać, jest w stanie w 

bogactwo swojej wyobraźni i swoich form włączyć też aplikację i remiks. 

 Leszek Onak, współtwórca manifestu cybernetyków, w naszej prywatnej rozmowie 

mówił, że język programowania to język, którym zawsze chcieli mówić poeci – język 

stwarzający.  Ktoś powie: nie w rzeczywistości, a na ekranie. Ktoś zapyta: czy ten ekran 

nie jest rzeczywisty? Ktoś się wtrąci: czy te dwie rzeczywistości się nie uzupełniają? Chór 

w oddali odezwie się, że poezja cybernetyczna to peryferie. Chór na wzgórzu zapyta: 

którędy do centrum? 

Podsumowania i wnioski 

 Szkic zestawia ze sobą Manifest Neolingwistyczny i Manifest Rozdzielczości 

Chleba. Oba manifesty są traktowane jako utwory sondujące głęboką zmianę w kulturze, 

wywołaną rewolucją technologiczną. Dobór dwóch manifestów spośród kilku kluczowych  

powstałych w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku wyznacza główny przebieg 

kontrowersji. Rozdrabnianie analiz zmąciłoby obraz, zmuszając do wielotorowych 

dygresji. Jest to wybór raczej krytycznoliteracki niż historyczny. Urszula Pawlicka w 

swoim tekście z roku 2014  rozszerzyła zakres analizy o Manifest Poezji Cybernetycznej  102

1.1, który został przez autora celowo pominięty. W analizach nie został również 

uwzględniony Manifest Protodupistyczny , który powstał jako parodia i reakcja na 103

Manifest Neolingwistyczny v. 1.1., a który pomija także Pawlicka. 

�  P. Kozioł, Neolingwizm – bilans zamknięcia,  „Dworzec Wschodni” nr 2, 2012, s. 170, 101
http://dworzecwschodni.pl/?p=20, 06.05.2013.

 Por. U. Pawlicka, Polska poezja i nowe media po 2000 roku, w: tejże, Literatura 102

cyfrowa. W stronę…, dz. cyt., s. 71-81.

 J. Kapela, J. Głuszak, Manifest protodupistyczny, w: Gada !zabić?…, dz. cyt.103
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 Zaznaczone w tekście zagadnienia  - język, technologia, prawa autorskie, sposób 

opisu rzeczywistości i stosunek do tego, co rzeczywiste - stanowią elementy globalnych i 

zasadniczych zmian kulturowych, które zostały zarejestrowane przez wspomniane, 

peryferyjne zjawiska artystyczne. Główną tezą rozdziału jest twierdzenie, że zmiana 

nośnika poetyckiego pociąga za sobą globalne zmiany w poetyce i poezji - rozumianej 

zarówno jako poszczególne dzieła, jak i jako cały obieg literacki (system ). Niezwykle 104

ciekawe i warte szerszego zbadania jest w tym kontekście przejście od opisywania świata 

w kategoriach nauk ścisłych w Manifeście Neolingwistycznym do witalistycznego i 

parareligijnego tworzenia i przetwarzania świata w Manifeście Rozdzielczości Chleba. 

 Mowa tu o systemie jedynie w rozumieniu metaforycznym, poprzez przyrównanie 104

obiegu literackiego do systemu operacyjnego komputera.
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6. ANT, remediacja, antyśrodowisko - sztuka i media 

„Królestwo za ramę!” Bardzo wzruszające! Wydaje mi się, że rozumiem pana rozpacz. Jednak, nie, 
ANT jest raczej bezużyteczne do czegoś takiego. Jej główną zasadą jest to, że aktorzy sami tworzą 

wszystko, włączając w to swe własne ramy, swe teorie, swe konteksty, swe metafizyki, nawet 
swoje ontologie… Obawiam się więc, że kierunkiem, w którym należy podążać, będzie więcej 

opisów. 
Bruno Latour, O trudnościach bycia ANT-owcem: Interludium w formie dialogu  105

6.1. Nie zaczynać od tekstu (ANT) 

 Weźmy utwór Leszka Onaka jak Poezja cybernetyczna w perspektywie aksjologii 

VHS-u . Spróbujmy go opisać . Lepiej to wszystko wychodzi, gdy zacznie się od 106 107

konkretu. Onak jest jednym z głównych członków kolektywu Rozdzielczość Chleba i jako 

taki w roku 2013, gdy niniejszy utwór został opublikowany, uważał się jeszcze za poetę 

cybernetycznego. Dlaczego piszę, że „uważał się”, a nie „uważa się” spróbuję wyjaśnić 

nieco dalej. Tymczasem bez zbędnych wstępów skupmy się na tym, co widzimy. 

 Utwór jest umieszczony na portalu YouTube i raczej bez problemu możemy ustalić, 

że jest to wideo. Jakakolwiek interaktywność jest tu sprowadzona do kliknięcia przycisku 

strzałki, która oznacza komendę „odtwórz” . Raczej w żadnym z momentów nie zachęca 108

się nas do pauzowania czy powrotu do wcześniejszych ujęć. Odwrotnie: film ten ma 

charakter sekwencyjny, w którym poszczególne sekcje powtarzają się kilkukrotnie, 

wbijając się przez to z łatwością w pamięć odbiorcy. Całość trwa 2 minuty i 23 sekundy 

(dalej, dla ułatwienia będę się posługiwał zapisem „2:23”, który jest przyjęty na YouTube).  

Film możemy łatwo skomentować, a na dzień 7 września 2018 r. znajdowały się pod nim 

dwa komentarze. Film można też ocenić przy pomocy przycisków „Podoba mi się” i „Nie 

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 212105

 L. Onak, Poezja cybernetyczna w perspektywie aksjologii VHS-u, https://106

www.youtube.com/watch?v=iLlgVEfKEbQ, 19.09.2019.

 Czytelnik natknie się jeszcze nieco inną, skróconą interpretację tego utworu w 107

rozdziale Teksty uruchamiane.

 Warto w tym miejscu przypomnieć, że Lev Manovich nie uważa interaktywności za 108

wyznacznik charakteryzujący nowe media, uważając je w odniesieniu do mediów 
komputerowych za tautologię. Por. L. Manovich, Język nowych mediów…, dz cyt., s.
128-129.
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podoba mi się” (wyrażonych graficznie przez kciuk w górę i kciuk w dół). W samym 

filmie brak jakiegokolwiek znaczącego elementu tekstowego poza graficznym znaczkiem 

„PL” w prawym, górnym rogu, który miga na niektórych ujęciach, jasno dając do 

zrozumienia, że mamy do czynienia z fragmentami materiału nagranego dla jakiejś stacji 

telewizyjnej i jedynie wtórnie część tego materiału umieszczono w internecie.  Jest 

ponadto tekst wydrukowany na afiszu po prawej stronie aktora pomiędzy 1:17 a 1:42. Ze 

względu na jakość pliku tekst jest nieczytelny, ale jego struktura przypomina z oddali 

wiersz. 

 Nie wspomniałem, co oczywiste, ale czasem warto mówić o oczywistościach, że 

tekst jest ponadto elementem interfejsu portalu YouTube. Mamy też wyraźnie widoczny na 

ekranie w trybie przeglądarkowym tekst tytułu utworu, który jednakże znika po chwili, gdy 

przejdziemy do trybu pełnego ekranu (dla przypomnienia tytuł to: Poezja cybernetyczna w 

perspektywie aksjologii VHS-u). Także opis utworu dostarcza nam dodatkowego wykwitu 

tekstowego:  

„Autor: Leszek Onak. 

Lekki zefirek szumu panoszącego się w tle został wygenerowany przez 
Łukasza Podgórniego” .
109

Choć więc konto na YouTube należy do użytkownika „Leszek Onak” (którego widzimy w 

pozie intelektualisty na zdjęciu profilowym) utwór zawiera elementy stworzone przez 

przynajmniej jednego jeszcze subautora. 

 Wróćmy do samego wideo: Jeśli wie się czego szukać i podąża się uważnie za 

wypowiedziami, które w każdej z sekwencji słyszymy kilkukrotnie, bez trudu można 

ustalić, że autorem zdjęć do filmu nie jest Leszek Onak, ale są one wzięte z dwóch innych 

wideo. Od pierwszej sekundy do 1:42 są to sceny z filmu „Potęga smaku”, który został 

wyreżyserowany przez Adama Pawłowicza w roku 1995. Na stronie filmpolski.pl znaleźć 

można opis tej produkcji, którego fragmenty pozwolę sobie tu zacytować: 

Dzieciństwo we Lwowie, tajne komplety gimnazjalne i konspiracyjne studia 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza, doświadczenia dwóch okupacji - 
sowieckiej i hitlerowskiej, służba w szeregach Armii Krajowej, powojenne 
studia filozoficzne w Krakowie, Toruniu i w Warszawie, podczas których 

 L. Onak, Poezja cybernetyczna w perspektywie…, dz. cyt.109
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słuchał wykładów Henryka Elzenberga, wybitnego autorytetu w 
dziedzinach etyki i estetyki... Te właśnie aspekty biografii, kształtujące 
osobowość poety i odciskające się mocno w jego twórczości, przedstawia 
pierwsza część filmu poświęconego postaci i dziełu Zbigniewa Herberta. 
(…) Druga część filmu ukazuje główne przyczyny tego spóźnionego 
debiutu jednego z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych. 
Doświadczenia życiowe: lwowskie dzieciństwo, sowiecka okupacja, 
konspiracyjne studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza, służba w 
szeregach Armii Krajowej, powojenne studia filozoficzne - nakazały twórcy 
zajęcie takiej właśnie postawy wobec ówczesnej rzeczywistości, 
politycznego i artystycznego zakłamania .
110

Celowo pozwalam sobie na odsłonięcie pewnej dysfunkcji czy może po prostu 

nieporadności opisu filmu na portalu wspieranym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, a 

tworzonym przez Szkołę Filmową w Łodzi. Przeplatanie się różnych przekaźników i 

błądzenie po sieci będzie dla nas niezmiernie istotne. By jeszcze głębiej wejść w temat 

pozwolę sobie zdywersyfikować źródła i przytoczyć w całości opis Potęgi smaku 

stworzony przez osobę ukrywającą się pod pseudonimem „bachoo” na portalu Filmweb. 

Portal ten, nieco podobnie jak Wikipedia, jest oparty o treści tworzone przez 

użytkowników, które często współistnieją z treściami tworzonymi przez redakcję 

Filmwebu: 

Biograficzny dokument na temat życia i twórczości Zbigniewa Herberta. 
Film ukazuje cały życiowy bagaż poety - dzieciństwo we Lwowie, 
konspirację w Armii Krajowej, traumę okupacji hitlerowskiej i  sowieckiej, 
ale również  powojenne studia filozoficzne, na których młody Herbert 
słuchał wykładów na temat etyki i estetyki. Film przedstawia wpływ tych 
życiowych doświadczeń poety zarówno na jego twórczość, jak i całe 
jego dalsze życie.   
111

 Potęga smaku, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=429658, 19.09.2019.110

 bachoo, Potęga smaku. Opis filmu, https://www.filmweb.pl/film/111

Potęga+smaku-1995-307044/descs, 19.09.2019.
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Film Potęga smaku jest dostępny od 29 maja 2010 roku na portalu YouTube (w 5 

częściach) dzięki użytkownikowi/użytkowniczce „thogden” . Został tam zatytułowany 112

Zbigniew Herbert. Potęga smaku (1995) I (cz. x z 5) [gdzie ‚x’ to oznaczenie części]. 

 Drugie źródło wideo dla utworu Onaka (1:43 - 2:23) to Wywiad z Czesławem 

Miłoszem, Edmonton 1981 1/2  opublikowany na YouTube przez Instytut Książki w roku 113

2011. Jak dowiadujemy się z filmu, Czesław Miłosz (określony przez prowadzącego jako 

„człowiek z krwi i kości, zupełnie normalny, bardzo ciepły, bardzo przystępny.”) dzień 

przed wywiadem brał udział w spotkaniu z Polonią na które przyszło kilkaset osób - dużo 

więcej niż zakładali organizatorzy. Możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że 

Leszek Onak oba te źródła dla swojego wideo odnalazł tak jak my na portalu YouTube. 

Następnie pobrał je na swój komputer i dokonał ich ponownego, wybiórczego montażu 

(zremiksował je) oraz zestawił je ze sobą (mash-up), łącząc w jeden film. 

 To jest już chyba moment, w którym czytelnik tej  pracy zupełnie zasadnie 

zastanawia się po co to wszystko opisuję i czy naprawdę nie moglibyśmy nieco 

przyspieszyć. Na pewno też próbuje skategoryzować jakoś ten rodzaj opisu. Być może 

nazwie to wstępną analizą intertekstualną, czym wyrządzi mi niesłychaną przykrość, bo 

bardzo nie chciałbym, by w tej właśnie kategorii tekstowej traktować wideo, o którym już 

ustaliliśmy, że tekstu zawiera bardzo niewiele. Postanowiłem zacząć od konkretnego 

przypadku, bo chciałbym wyjaśnić metodę teorii aktora-sieci, a nabywając metodę nie 

potrafię się powstrzymać, by natychmiast jej nie wykorzystać, nie przetestować i nie 

sprawdzić jej możliwości. Jako osoba zupełnie zielona w socjologii powiązań popełniam tu 

zapewne masę błędów, jednak od czegoś trzeba zacząć próby, jeśli chce się własny tekst 

traktować jako laboratorium badawcze. 

 Rzecz w tym, że teoria aktora-sieci faktycznie wyjaśnia jak coś jest zrobione i 

przez kogo, zamiast twierdzić, że sprawę załatwi za nas poetyka i chwyty przez nią 

opisywane. By wyjaśnić jak Leszek Onak zrobił Poezję cybernetyczną w perspektywie 

aksjologii VHS-u, musimy opowiedzieć o tym, jak remiksował i zestawiał ze sobą 

ściągnięte wcześniej z YouTube filmy, że potrzebował do tego programów do obróbki 

wideo oraz komputera, że znalezienie materiałów umożliwił mu portal, który ktoś inny 

 Herbert - potęga smaku, https://www.youtube.com/playlist?112

list=PL4421F010CB62EA97, 19.09.2019.

 Wywiad z Czesławem Miłoszem, Edmonton 1981, https://www.youtube.com/watch?113

v=zGC50m_Poyc&t=6s&frags=pl%2Cwn, 19.09.2019.
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stworzył z linijek kodu i elementów graficznych. Powinniśmy także być świadomi, że 

wcześniej ktoś musiał wpaść na pomysł zrobienia filmu o Herbercie, ktoś inny w nim 

wystąpił w roli eksperta, inna jeszcze osoba została operatorem konkretnego modelu 

kamery, a następnie jakiś montażysta używał swego fachu podczas montażu (bardzo 

możliwe, że odbywało się to w rozprzestrzenionej w owym czasie technologii VHS). 

Musiał też nadejść moment, w którym ktoś podjął decyzję o emisji programu na jednym z 

kanałów telewizyjnych. Wcześniej jeszcze, bo w roku 1981, pewien człowiek musiał 

podjąć się przeprowadzenia spotkania z Miłoszem, a sam noblista musiał się na to zgodzić. 

Zauważmy: wszystkie te praktyki trudno nazwać tekstowymi, nawet jeśli tekst nazwiemy 

szumnie tekstem kultury. Były one jednak niezbędne, by dzieło Onaka powstało. 

 Także znaczenie jest tu różne w zależności od sytuacji. Skoro Polonia tak licznie 

uczestniczyła w spotkaniu z Miłoszem, a on sam w wywiadzie mówi, że przed Nagrodą 

Nobla cieszył się solidną, choć nieliczną rzeszą czytelników, to widać Nagrodzie Nobla 

przypisuje się duże znaczenie, a ona sama wpłynęła na znaczenie twórczości Miłosza, 

zmuszając go do kontaktu z zupełnie innym odbiorcą oraz licznych spotkań, odczytów i 

wznowień dzieł. Również sam wywiad musiał mieć istotne znaczenie archiwalne dla 

Instytutu Książki, skoro ten podjął trud cyfryzacji kasety VHS, na której nagrano wywiad z 

Miłoszem, i późniejszej publikacji wywiadu w sieci. Także wielkie znaczenie musiała mieć 

w roku 1995 twórczość Herberta, skoro powstał o nim profesjonalnie wykonany film (co 

wtedy było przedsięwzięciem niezwykle kosztownym). Zupełnie inne znaczenie miał 

pewnie film dla anonimowego użytkownika lub użytkowniczki, czyli osoby, która bez 

żadnego wsparcia instytucjonalnego i na własne ryzyko podjęła się upowszechnienia filmu 

na YouTube pomimo możliwych konsekwencji związanych z prawem autorskim. Wreszcie 

zupełnie inne znaczenie ma utwór Leszka Onaka, który od roku 2013 do września 2018 

roku uzyskał 775 wyświetleń. Czy naprawdę powinniśmy pomijać te wszystkie aspekty 

znaczenia i zamykać się jedynie na znaczenie tych utworów jako tekstów kultury? I czy 

znaczenie tekstowe samo w sobie będzie nam w stanie wyjaśnić różnicę potencjałów 

pomiędzy Miłoszem przed Nagrodą Nobla, Miłoszem noblistą, Leszkiem Onakiem i 

Zbigniewem Herbertem? Chcemy przecież (marzymy), by omawiane przez nas utwory 

miały znaczenie społeczne czy polityczne, a jednak pierwszym krokiem naszych analiz jest 

odcinanie od utworów wszelkich znaczeń pozatekstowych. 

 Fetyszyzujemy tekst, który istnieje tylko jako materialny (lub elektroniczny) zapis, 

choć dobrze wiemy, że na co dzień nasze myśli nie układają się w spójne teksty, a w luźne 
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wypowiedzi. Do układania tekstów nasze mózgi są przez nas zmuszane i robią to (piszą) 

tylko z wielkim wysiłkiem, co poczuł każdy, kto choć raz tekst musiał napisać. Po cóż 

więc tekst kultury? Po cóż tekst filmu? Tekst obrazu? Czemuż sami dostarczamy sobie 

cierpień? Absurd ten idzie dalej nawet: jako badacze wymagamy od tekstów, by były 

spójne, ale gdy sami próbujemy definiować tekst tworzymy strukturę hipertekstową, co 

świetnie widać, gdy zajrzymy do Małego słownika terminów teorii tekstu. W samym haśle 

Tekst znajduje się aż dziesięć (sic!) odnośników do innych haseł, oznaczenie dyskusyjności 

pojęcia i odesłanie do badań . Jeśli więc sami nie potrafimy ostro wyznaczyć tego 114

pojęcia, czemu oczekujemy od badanych przez nas twórców, by mieścili się w jego 

wąskiej definicji lub czekali czas nieokreślony na jakimś bliżej nieokreślonym pograniczu 

literatury  na odpowiednie papiery lub też deportację poza obszar literatury.  115

 Proszę mi z góry wybaczyć metaforę, której teraz użyję, bo nie jest moją intencją 

obrażanie kogokolwiek, ale wydaje mi się, że zawłaszczamy coś, co nie należy do nas. 

Badacz o takim nastawieniu zachowuje się jak pies strzegący domu bez ogrodzenia, który 

nie chce wpuścić ani sąsiada, ani domownika. Działa on w zgodzie ze swoimi granicami za 

nic mając ludzkie umowy. Domownikiem jest zawsze pisarz-twórca, sąsiadem 

przedstawiciel innego typu sztuki sporadycznie wykorzystujący zabieg literacki, stróżem 

jest literaturoznawca. Także biblijna Przypowieść o przewrotnych rolnikach byłaby tu na 

miejscu, jeśli potraktujemy kolejnych posłańców jako nowe nurty literackie, a zabitego 

syna jak arcydzieło pogrzebane przez przewrotnych rolników. Piszę to nie chcąc nikomu 

wyrządzać krzywdy niesprawiedliwym osądem, ale raczej z poczucia solidarności i z 

nadzieją, że pomoże nam to uniknąć wytracenia przez właściciela winnicy.  

 Literatura nigdy nie należała do nas, jest jedynie polem, które objęliśmy w 

dzierżawę. Jeśli zaczniemy uprawę tej roli od pytania „Czy to jeszcze literatura?”, to - 

pozostając już w metaforyce biblijnej - pozbędziemy się chwastów, ale za cenę wyrwania 

także zboża. Nawet w Biblii ziarna od plew oddziela się na końcu. Bruno Latour tłumaczy 

to jeszcze przystępniej: 

 Tekst, w: K. Sujkowska - Sobisz, K. Wyrwas, Mały słownik terminów teorii tekstu, 114

Warszawa 2005, s. 175.

 Jak to brzydko, choć też intelektualnie ciekawie, ma miejsce z utworem Słopiewnie 115

Tuwima w szkicu Romana Ingardena Graniczny wypadek dzieła literackiego, w: tegoż, 
Szkice z filozofii literatury, Tom I, Łódź 1947, s. 94. Samo dostrzeżenie takiego pasa 
granicznego jako szarej strefy i niechęć do pośpiesznego wyrzucania poza literaturę 
utworu Tuwima świadczy jednak o wielkiej i dojrzałej umysłowości Ingardena.
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P: – Właśnie o tym mówię, jesteście źle kształceni! Nie uczyć doktorantów 
nauk społecznych, jak się pisze doktorat, to tak samo, jak nie uczyć 
chemików, jak przeprowadzać eksperymenty laboratoryjne. Dlatego 
właśnie obecnie nie uczę niczego prócz pisania. Naprawdę, czuję się jak 
stary pierdziel, ciągle ucząc tego samego: „opisuj, pisz, opisuj, pisz...”. 

S: – Problem w tym, że nie tego chce mój promotor! On chce, żeby moje 
badania dawały się uogólniać. Nie chce „jedynie opisu”. Więc nawet, jeśli 
zrobię to, co Pan mówi, będę miał jeden opis jednego stanu rzeczy. I co 
wtedy? W takim przypadku wciąż muszę umieścić go ramach, znaleźć 
typologię, porównać, wyjaśnić, uogólnić. Dlatego wpadam w panikę. 

P: – Powinien Pan panikować tylko wtedy, gdy Pańscy aktorzy także nie 
robią tego nieustannie, aktywnie, refleksyjnie, obsesyjnie: oni także 
porównują, także wytwarzają typologie, także projektują standardy, także 
rozprzestrzeniają swoje maszyny tak samo jak swoje organizacje, 
ideologie, stany umysłu. Dlaczego miałby Pan być jedynym inteligentnym, 
podczas gdy oni mieliby zachowywać się jak stado baranów? Trzeba 
również opisać to, co oni robią, by rozprzestrzeniać się, odnosić się, 
porównywać, organizować. To nie jest kolejna warstwa, którą musi Pan 
dodać do „czystego opisu”. Niech Pan nie próbuje przesuwać się z opisu 
do wyjaśnienia, po prostu należy kontynuować opis. Zawartość Pańskich 
idei na temat firmy jest w ogóle nieinteresująca w porównaniu z tym, jak 
samej firmie udało się rozprzestrzenić. 
116

Na szczęście mój promotor ma nastawienie zgoła odmienne od promotora powołanego do 

życia przez Latoura i pozwala mi błądzić. Rzecz jednak przede wszystkim w tym, że sami 

decydując o kształcie pola literatury (a do tego między innymi służy nam definiowanie 

tekstu) odbieramy podmiotowość twórcom, z których każdy samodzielnie myśli i nie 

potrzebuje naszych wyjaśnień. Jeśli już komuś trzeba coś wyjaśniać, to my powinniśmy 

zrozumieć, na jakich zasadach dzieło danego twórcy działa i jak udało mu się uzyskać tak 

wspaniałe efekty. Ograniczając nasz aparat do analizy zjawisk tekstowych próbujemy być 

lekarzem, którego jedynym środkiem działania jest morfologia krwi . 117

 B. Latour, Prolog w formie…, dz. cyt., s. 135.116

 Tę metaforę pożyczam od mojej cierpliwej i mądrej żony, która argumentu z morfologii 117

krwi użyła, próbując uświadomić mi, że analiza tekstowa sama w sobie jest przydatna, z 
czym nie mogłem się nie zgodzić. Moja argumentacja zmierza jedynie do tego, by nie 
sprowadzić całego literaturoznawstwa do morfologii przez jedną i kategoryczną decyzję 
podjętą na początku badania.
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 Oczywiście nie jestem pierwszym, który te problemy zauważa , ale ważne było 118

dla mnie ich wyartykułowanie. Tym bardziej, że ‚tekst kultury’ stał się dziś tak 

rozprzestrzenionym pojęciem. Jego charakter jest tak silnie redukcjonistyczny i 

jednocześnie totalizujący, że musiałem pozostawić ślad w swoim opisie, który by 

tłumaczył dlaczego nie posługuję się kategorią tekstu kultury, pracując z Poezją 

cybernetyczną w perspektywie aksjologii VHS-u. 

6.2. Nie zaczynać od literackości (ANT) 

Choć przywiązanie do tekstu, jako pojęcia centralnego, jest w humanistyce bardzo silne, to 

jednak zauważa się też problematyczność tego podejścia i próbuje się obejść problem bez 

jego usuwania. Kategorią użyteczną, która ma posłużyć jako maść uniwersalna, stała się 

literackość. Na to bliżej nieokreślone zjawisko powołuje się odnośnie literatury 

elektronicznej Urszula Pawlicka w szkicu Czy na tych ćwiczeniach jest literatura? O 

literackości literatury cyfrowej . Korzysta ona m. in. dość obficie z książki Edwarda 119

Balcerzana zatytułowanej po prostu Literackość . Wielu innych młodych badaczy 120

zmierza tą ścieżką zauważając zapewne, że w XXI wieku, szczególnie pod wpływem 

nowych mediów, namnożyło się Tuwimowych Słopiewni, które znają z historii literatury. 

By nie być gołosłownym, wspomnę artykuł mojego kolegi z seminarium - Łukasza 

 Tu znów powinien nastąpić przypis do tego samego tekstu Domańskiej: E. Domańska, 118

„Zwrot performatywny”… , dz. cyt., s. 52.

 Dość szczegółowe analizy literackości wykonane przez Pawlicką odczytuję jako próbę 119

rozszerzenia pola badań, poprzez rozmycie granic literatury. Do takich praktyk pojęcie 
literackości jest z pewnością użyteczne, jako swego rodzaju kompromis - coś już jest 
literackie, choć jeszcze nie musi być literaturą. We własnych analizach staram się 
pokazać inną możliwą do przejścia drogę badawczą. U. Pawlicka, Czy na tych 
ćwiczeniach jest literatura? O literackości literatury cyfrowej, w: tejże, Literatura 
cyfrowa…, dz. cyt., s. 231-255.

 E. Balcerzan, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Toruń 2013.120

%62



Głosa . I w tym przypadku praca, którą wykonał na polu socjologii Bruno Latour, może 121

się okazać niezwykle dla nas pomocna. By jednak skorzystać z jego odkryć powinniśmy 

najpierw ustalić, gdzie tej pomocy potrzebujemy najbardziej. 

 Wróćmy najpierw do Poezji cybernetycznej w perspektywie aksjologii VHS-u. 

Jasnym i intuicyjnym jest dla nas, że praca ta w jakiś sposób przynależy do dyskursu 

literackiego. Najpierw tytuł: deklaruje wypowiedź metaliteracką.  Dalej: nawiązania do 

Zbigniewa Herberta czy Czesława Miłosza to odniesienia do twórców z gatunku tych 

najważniejszych dla literatury polskiej XX wieku, istotnych także w wieku XXI. Pierwsze, 

kilkukrotnie zapętlone zdanie to „Herbert czuł, że aby jego życie miało wartość, musi 

pisać”. W zdaniu tym zostaje więc poruszona kwestia pisarskiego powołania. 

 A jednak widzimy przecież, że mamy do czynienia z wideo, a więc sztuką filmową 

raczej niż literacką. Łatwo tu zboczyć na ścieżkę tekstualną: można szukać na siłę tekstu, 

którego nie ma - próbować odczytywać nieczytelny wiersz, będący elementem scenografii, 

upierać się, że tekstem możemy nazwać wypowiedź oralną, choć to zupełnie odmienne 

kategorie kulturowe , odnosić się do opisów filmów czy redukować film do tekstu 122

kultury, twierdząc, że zamiast z kadrów i ujęć składa się ze znaków i symboli. W końcu 

nawet podczas definiowania wideopoezji  w Słowniku Gatunku Literatury Cyfrowej, choć 123

w samej definicji obecności tekstu na ekranie jako wymogu nie zawarto, to jednak 

przykłady zostały dobrane tak, by móc wspomnieć o zjawiskach tekstowych. Gdy 

wszystko zawiedzie, można po prostu wykluczyć z literackich wypowiedzi utwór Onaka. 

 Głos poszukuje istoty literackości i próbuje wyznaczyć trzy obiektywne czynniki, które 121

mogłyby o literackości lub nieliterackości dzieła orzekać. Są to kolejno „immanentne 
właściwości utworu, bezpośredni kontekst odbioru oraz szerszy kontekst 
obowiązujących w danym kręgu kulturowym konwencji uznawania literackości”.  
Odrzuca natomiast "indywidualną strategię interpretacyjną każdego odbiorcy” jako 
kategorię arbitralną. Ł. Głos, Na pograniczu literatury. Z problemów literackości w sztuce 
XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF” 2017, vol. 35, s. 
98. Istotne jest też dla niego orzeczenie o językowym charakterze dzieła, choć zaznacza 
potrzebę oddzielenia tych gatunków, w których słowo dominuje od tych, w których pełni 
rolę marginalną. Por. Ł. Głos, Na pograniczu literatury, dz. cyt., s. 91-101. 

Analizy takie są w najwyższym stopniu użyteczne, ale z mojej perspektywy zbyt mocno 
skupiają się na perspektywie granicy literatury i „napięć” między różnymi kategoriami 
estetycznymi. W mojej opinii nie musimy tworzyć pojęcia literackości jako przedsionka 
literatury. Mniej skupienia na wyznaczaniu granic pozwala na szersze badania.

 Lepsze będzie tu wypracowane przez Onga pojęcie ‚wtórnej oralności’. Por. W. J. 122

Ong, Piśmienność i oralność w naszej epoce, w: tegoż, Osoba - świadomość - 
komunikacja…, dz. cyt., s. 237-255.

U. Pawlicka, Wideopoezja, w: Słownik gatunków literatury cyfrowej, http://123

www.ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej/2631-slownik-
gatunkow-literatury-cyfrowej-wideopoezja.html, 21.09.2019.
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 Badaczowi, który chciałby na gruncie literaturoznawstwa zająć się tą pracą poety 

cybernetycznego, a który nie chciałby plątać się zbytnio po bagnach teorii, pozostaje 

jedynie odwołać się do szeroko rozumianej literackości. Tą drogą w wyjaśnianiu 

przynależności literatury cyfrowej do przedmiotu literaturoznawstwa podąża Pawlicka, 

która we wspomnianym wyżej szkicu z jednej strony uznaje, że określenie utworu dziełem 

literackim ma przede wszystkim charakter instytucjonalny, z drugiej strony jednak  

przywołuje pięć wyznaczników, które mogą pomóc wskazać literackość utworu 

cyfrowego. Są to kolejno:  

1. intuicyjna świadomość 

2. poetyka dzieła literackiego 

3. tradycja  

4. nadanie statusu literatury przez twórcę 

5. nadanie statusu literatury przez badacza 

Do tych pięciu punktów dodaje - zapożyczoną od Emilii Branny-Jankowskiej, kategorię 

obietnicy literackiej .  124

 Nie mam żadnych obiekcji wobec takiej, strukturalistycznej typologii, poza tą 

jedną, że jest ona strukturalistyczną typologią. Mamy w danym przypadku do czynienia - 

by znów posłużyć się latouriańskimi rozróżnieniami - z materią faktów, zamiast z materią 

rozważań.  Coś na podstawie tych wskazówek jest literaturą, coś innego nią nie jest, a 125

poza tym istnieje jeszcze szara strefa hybryd, która jest jedynie marginesem. Nie zachodzi 

tu żaden proces, a jedynie zjawiska zostają usytuowane w systemie. Tymczasem 

problematyczność ustalenia zakresu literackości to jeden z naszych największych atutów, 

bo każe nam wciąż szukać kolejnych zjawisk, które na chwilę literackość ustabilizują. 

Zauważa to Balcerzan, gdy przystępuje do opisu Literatury literaturoznawców: 

Dynamika komunikacji literackiej, a w ślad za nią dynamika wiedzy o 
literaturze narzucają w jej widzeniu substancjalną oraz funkcjonalną 
rozmaitość. Ani podejście czysto funkcjonalistyczne, ani ograniczenie 
poszukiwań do literackiej substancji, nie są w stanie oddać 
sprawiedliwości literackim światom. Z wielości stanów sztuki literackiej 
wynika wielość jej badawczych rekonstrukcji. Zapewne w grę wchodzi 
także zależność odwrotna, kiedy to literatura w wybranych sektorach 

 Por. U. Pawlicka, Czy na tych ćwiczeniach…., dz. cyt., s. 252 - 255.124

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 123-171.125
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zaczyna rozwijać się  tak, jak ją widzą i opisują znawcy; a gdy są to opisy 
nietrafne, przerysowane lub zgoła wizyjne - może się zdarzyć, i zdarza się, 
że artyści potraktują je jako szczególnie ambitne wyzwania. Język 
artystyczny reaguje na prowokacje teoretyków, usiłuje spełnić ich sugestie, 
koncepty literaturoznawcze przekształacają się w scenariusze praktyki 
pisarskiej .
126

Nic dodać, nic ująć - chciałoby się rzec. Pozostaje jedynie zapytać czy tak 

wyartykułowany porządek jest jeszcze nauką zewnętrzną wobec literatury, czy też stanowi 

część jej obiegu. O ile jednak tak zarysowana, przerośnięta i guzowata rola teorii w 

literackim obiegu byłaby jeszcze do obrony jako literaturoznawcze marzenie o poczytności 

dzieł teoretycznych wśród pisarzy, to już kilka stron dalej Balcerzan, wbrew wszelkim 

znaczeniom tego słowa, nazywa literaturę systemem . 127

W spojrzeniu „zewnętrznym” literatura bywa traktowana jako system 
pośród systemów, w „wewnętrznym” jako system złożony z systemów 
pomniejszych, „składowych”. Ujęcie pierwsze pojawia się w globalnych 
panoramach kultury ludzkości, przy czym i tu występują poważne różnice, 
bowiem reguły tworzenia takich panoram - niekiedy są to gigantyczne 
planetaria - nie mogą być jednakowe .
128

O ile w cytowanej wypowiedzi opowiedzenie się za systemowym rozumieniem literatury 

nie jest jeszcze bardzo silne, to już pod koniec rozdziału znajdziemy kategoryczną 

deklarację: 

Nie dziwi też dążność odwrotna, kiedy to kryzysowe stany niektórych 
systemów składowych (np. powieści) stają się argumentem na rzecz tezy o 
niesystemowości całej literatury. Lecz i one bywają pomocne w 
odtworzeniu systemowej (tak!) dynamiki artystycznego piśmiennictwa. 
129

 E. Balcerzan, dz. cyt., s. 151.126

 System, w: Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/system;2576909, 127

17.09.2018.

  E. Balcerzan, dz. cyt., s. 153.128 128

 Tamże, s. 156.129
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Problem polega jednak na tym, że w literaturze - nawet jeśli ograniczyć ją do 

„artystycznego piśmiennictwa” - brak jest uporządkowania, które mogłoby świadczyć o 

systemowości. Poezja, proza i dramat nie pełnią tych samych funkcji, dyskusje literackie 

wybuchają raz po raz, nie ma spójnej metody uprawiania literatury, a tym bardziej badań 

nad nią. Gdyby to był system, to byłby to system w nieustannym kryzysie. Jak miałby 

zatem przetrwać?   

 Nie twierdzę, że nie istnieje różnica między literaturą  a piśmiennictwem. 130

Twierdzę jedynie, że nie jest ona typologiczną czy systemową granicą. Zamiast tego 

potrzeba nam innej metafory. Pawlicka w podtytule swojej książki Literatura cyfrowa 

przesuwa tęże W stronę podejścia procesualnego . Czy jednak skojarzenia z procesem 131

sądowym albo wprost uznanie literatury za „przebieg następujących po sobie i 

powiązanych przyczynowo określonych zmian”  będzie zasadne? Więcej jest w 132

literaturze luźnych korelacji niż związków przyczynowo-skutkowych. Zjawiska 

współwystępują ze sobą i są ze sobą splatane przez badaczy. Dużo ciekawsze wydaje mi 

się ujęcie literatury jako aktora-sieci złożonej z performatywów - zdarzeń i zjawisk, które 

wpływają na siebie poprzez luźne relacje. Nie trzeba wiele, by iść tą drogą.  

 W jednym z cytowanych wyżej fragmentów Balcerzan mówi o „globalnych 

panoramach kultury” z których niektóre są to „gigantyczne planetaria”. Uderza mnie, jak 

bliskie jest to pojęciu panoramy stosowanemu przez Latoura , gdzie także są panoramy 133

pomieszczeniami zamkniętymi, ale ich panoramiczność nie polega na ujmowaniu całości, a 

na pokryciu wszelkich miejsc wewnątrz metaforyczną farbą. Powie Latour: 

Ich siła tkwi w przyjaznym rozwiązywaniu kwestii inscenizowania całości, 
zarządzania tym, co na górze i tym, co na dole, układania na sobie 
„mikro”, „mezo” i „makro”. Nie czynią jednak tego poprzez mnożenie 
dwukierunkowych połączeń z innymi miejscami, jak w przypadku 
kontrolujących i zarządzających sztabów, centrów kalkulacji czy, mówiąc 
ogólnie, oligopticonu. Kreślą one obraz, w którym nie ma żadnych luk, 
wytwarzając w obserwatorze przemożne wrażenie całkowitego zatopienia 

 Czyli, jak chce Balcerzan „piśmiennictwem artystycznym”.130

 U. Pawlicka, Literatura cyfrowa. W stronę…, dz. cyt.131

 Proces, w: Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/proces.html, 132

18.09.2018.

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 274-280.133
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się w rzeczywistym świecie bez korzystania z jakiegokolwiek pośrednictwa 
czy kosztownych przepływów informacji prowadzących z albo na 
zewnątrz. 
134

Takiej właśnie panoramy literackości dostarcza nam Balcerzan. Jak uczy Latour, mimo 

swoich ograniczeń, panoramy są niezwykle użyteczne, bo pozwalają na ogląd całości. 

Choć nie w ich wnętrzu odbywa się działanie, nie przy pomocy ich kategorii, choć mają 

charakter lokalny i są osadzone w konkretnym miejscu czasoprzestrzeni (książka 

Balcerzana dla przykładu została opublikowana w Toruniu w roku 2013), to dają punkt 

wyjścia do stojącego przed nami wyzwania splatania rzeczywistości na nowo . 135

 Wróćmy do propozycji Pawlickiej. Zatrzymajmy się na jej poglądach przez chwilę, 

bo to także świetne miejsce, by opisać różnicę pomiędzy wyjaśnieniem strukturalnym a 

performatywnym.  Zagadnienie zmienione w typologię zostaje mianowicie spłaszczone w 

ten sposób, że brak jest możliwości jakiejkolwiek zmiany. Nie istnieje w typologii oś czasu 

czy połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami. Współwystępują one w sposób, który 

nie jest możliwy w świecie rzeczywistym, pozostają wyjaśnieniami, które dzieją się gdzieś 

poza czy ponad dziełem (rozumianym zwykle jako wyalienowany tekst). Oczywiście w 

przypadku utworów, które już zostały włączone do literatury, wyjaśnienie to sprawdza się 

świetnie, bo wystarczy podać punkty (dwa, trzy zapewne wystarczą), na podstawie których 

to włączenie się dokonało. W metaforyce Latoura moglibyśmy uznać taką typologię za 

niezwykle użyteczną wtyczkę (plug-in) . Dostarcza nam ona kompetencji do łatwego 136

określenia czy coś jest czy nie jest literaturą cyfrową. 

 Możliwy opis performatywny z wykorzystaniem powyższej typologii, oparty na 

teorii aktora-sieci (ANT), wyglądałby inaczej. Leszek Onak w roku 2013 ogląda (z 

zamiarem stworzenia dzieła lub nie) film o Herbercie i wywiad z Miłoszem. W tym też 

czasie toczy się wzmożona dyskusja dookoła literatury cyfrowej podczas konferencji i 

festiwali. Onak miksuje utwór z filmów o dwóch poetach, będących ważnymi punktami 

odniesienia dla polskiej tradycji literackiej (pkt. 3 typologii Pawlickiej), nadaje też 

swojemu remiksowi tytuł sytuujący jego utwór gdzieś w obrębie dyskursu o poezji 

 Tamże, s. 275-276.134

 Por. tamże, s. 276-278.135

 Trudno o pojęcie w teorii Latoura bardziej nastawione na praktykę i użyteczne. Por. B. 136

Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 298-311.
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cybernetycznej (pkt. 4), zwiedziony obietnicą literacką i intuicyjną świadomością (pkt. 1) 

badacz Grzegorz Jędrek pisze szereg tekstów i wystąpień, w których interpretuje ten utwór 

(pkt. 5, pkt. 2) jako wideopoezję odnoszącą się do tradycji (pkt. 3) i domagając się uznania 

dzieła za literaturę.  

 Cały ten proces przechodzenia od filmu na YouTube do literatury trwa lata, ale nie 

domknąłby się, gdyby odpowiedź na pytanie „Czy to jeszcze literatura?” została udzielona 

przed badaniem. Więcej: na różnych etapach literackość ma tu inną wartość. W roku 1981 

wywiad z Miłoszem jest wydarzeniem społecznym, do roku 2013 jest relacją wideo i 

elementem dyskursu o literaturze. W roku 2013 zarówno ten wywiad jak i film 

dokumentalny zostają włączone do utworu od nich zależnego, który jest rodzajem 

literackiego manifestu i jednocześnie wypowiedzi metaliterackiej. Dokument i relacja stają 

się sztuką. W dodatku to nie badacz osadza utwór Onaka w jakiejś tradycji, ale twórca sam 

konstytuuje swoją własną tradycję (bo przecież czemu ci dwaj, a nie Wisława Szymborska, 

Tadeusz Różewicz czy Ryszard Krynicki?). Ta relacja nie jest oczywiście jednostronna, a 

raczej sieciowa, bo jak uczy Latour - „działanie zostaje przejęte” . W relacji do Onaka 137

pozostają zarówno użytkownicy portalu YouTube, badacze, twórcy filmu dokumentalnego, 

Miłosz, Herbert, sam portal, kamery, programy graficzne. Bez tego wszystkiego 

wideowiersz Onaka ani by się nie wydarzył, ani też nie zyskałby na znaczeniu. 

 U Latoura potrzeba wielu niespołecznych bytów by powstało to, co społeczne.  138

Literatura potrzebuje papieru, komputera, wideo, spotkań autorskich, sal wykładowych, 

centrów dystrybucji, Nagrody Nobla, krytyków, twórców, języka, portali i badaczy, by 

mogła zaistnieć. Zatem orzekać o literackości powinnismy na końcu badań, na początku 

niczego nie wykluczając. Korzystajmy z opracowanych wtyczek i panoram, ale nie 

zapominajmy, że powstały one lokalnie i nie muszą mieć zastosowania do każdego dzieła, 

które puka do bram literatury. Inaczej literackość stanie się pustym sloganem, eterem i 

kitem (w dosłownym znaczeniu zalepiacza). 

 Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, możemy wciąż spokojnie powiedzieć, że 

utwór Poezja cybernetyczna w perspektywie aksjologii VHS-u sam się podłącza do 

literatury, a naszą rolą jest ustalić, jak to się dzieje. Inne ruchy byłyby postawieniem 

sprawy na głowie. To nie nasze rozumienie literackości wyjaśnia wideowiersz Onaka, a 

 Tamże, s. 61.137

 Por. tamże, s. 15.138
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raczej jego dzieło uczy nas czegoś o literaturze i literackości. Oto wspaniała lekcja, którą 

można wywieść zestawiając teorię Latoura z literaturoznawstwem. 

 Takie postawienie sprawy może budzić zastrzeżenia, bo wielu argumentowało 

będzie, że gdy usuniemy już druty kolczaste i punkty graniczne, zaleje literaturę fala 

imigrantów - grafomani, filozofowie, dziennikarze. Cóż, jeśli grafoman podłącza się do 

literatury, to właśnie to robi, niezależnie czy nam się to podobam, czy nie. Nasz rubaszny 

wujaszek wciąż jest naszym wujkiem, a my możemy jedynie ustalić czy w tej roli, według 

naszych wyobrażeń, sprawdza się, czy też nie. Tu akurat jasno powinnismy postawić 

granicę między badaniem (genomu) a krytyką (zachowań i ról), pomiędzy tym, co możemy 

uznać za wiedzę obiektywną, a znaczeniem, które podlega negocjacji. Biorąc pod uwagę 

rozwój gatunku reportażu, ciężko też rozdzielić zdawanie sprawy z faktów od literackich 

zabiegów, a kto raz czytał Tako rzecze Zaratustra Nietzschego, ten mocno zastanowi się 

nad wyraźnym stawianiem granic między literaturą, a filozofią. 

 Nastawienie moje, bo nie ośmieliłbym się nazwać tego metodą, bierze się z 

zapożyczonego od Latoura przekonania, że nie ma dróg na skróty i nasze badania nie mogę 

odrywać się zbytnio od przedmiotów - pojedynczych utworów i ich twórców, medium z 

którego korzystają i całej sieci relacji w jakiej pozostają. Przeskoki pomiędzy tym, co 

lokalne, a tym co globalne, między opisem a teoretyczną ramą i między zdarzeniem, a 

kontekstem zrywają wątek, czynią nasze rozważania bardziej podatnymi na błędy.  139

 Oczywiście istnieją inne rozwiązania dylematu granicy. Edward Balcerzan 

dychotomię między literaturą, a nieliteraturą rozstrzyga poprzez wprowadzenie 

paraliteratury, która staje się siłą napędową dla obu skrajności: 

Paraliteraturą mówimy i myślimy wszyscy, z literaturą oraz z nieliteraturą 
(jej najbardziej wyrazistą postacią są teksty naukowe) obcują tylko 
niektórzy. W zarysowanej tu koncepcji literatura uobecnia się jako sui 

generis specjalizacja mowy, wyrastająca z paraliteratury i pod wieloma 
względami odmienna .
140

Trudno zgodzić mi się z takim postawieniem sprawy, bo w tym ujęciu z jednej strony 

literatura ma wypływać z paraliteratury (jako tworzywa, eteru), z drugiej strony trudno 

 Por. tamże, s. 253-255.139

 E. Balcerzan, dz. cyt., s. 362-263.140
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będzie zdefiniować nieliteraturę i paraliteraturę bez odniesienia ich do literatury. To, co ma 

zostać wyjaśnione, jest wyjaśniane za pomocą siebie samego. Literatura staje się tu 

pojęciem, które wyjaśnia zarówno to, co w jej obrębie, jak i to co na zewnątrz i to, co 

tajemniczo skrywać by miało się poza tym wszystkim, jako jakiś rodzaj trzeciego 

wymiaru. 

 Jaką mamy w takim razie alternatywę? Nawiązując do tytułu artykułu Pawlickiej: 

zamiast przed zajęciami pytać czy jest na nich literatura, studenci powinni być zachęcani 

do pytań: „Czy na tych zajęciach z badań literackich była dobra literatura?” Wtedy 

cierpliwej odpowiedzi może udzielić Pawlicka, która zbadać musiała mnóstwo lepszej, 

gorszej i zupełnie nieliterackiej literatury - utwór po utworze, twórca po twórcy, by coś na 

ten temat powiedzieć. Pawlicka już przeżyła przygodę odkrywania i poszukiwania 

literatury i taka przygoda powinna być w udziale każdego badacza. Ten „proces” (ale 

rozumiany jako metoda badawcza, a nie obiektywna rzeczywistość) może się zakończyć 

porażką i wykluczeniem dzieła poza obszar literatury (sama definicja literatury zostanie 

uszczelniona) albo sukcesem i definicja literatury zostanie poszerzona. W każdym razie 

dopiero na końcu kontrowersja zostanie ustabilizowana, a wideowiersz Onaka uznany za 

spełniający wymogi literackości lub nie.  

 Uwolnić literaturoznawcę od literackości jako ustabilizowanej granicy, to znaczy 

pozwolić Odysowi wypłynąć w podróż, dać Antygonie sprzeciwić się wobec ogromu 

władzy, a Edypowi stoczyć walkę z własnym fatum. Nikt ekonomiście nie zabroni badać 

kawy w poszukiwaniu globalizacji, a biologowi miasta, gdy tropi epidemię. Czemuż więc 

my na samym początku pytamy czy to na pewno jest literatura? Gdy większość dziedzin 

bada coś, co jest obecne także w innych dziedzinach życia, co jest do nich podłączone, 

literaturoznawstwo skupia się na kompulsywnym izolowaniu swojego przedmiotu. 

 Podążając od punktu, w którym coś wydaje się literackie, powinniśmy rozpocząć 

uparte badanie wiązań i sprawdzić czy prowadzą one do literatury, czy też - co w badaniu 

zupełnie naturalne - odnieśliśmy porażkę. Także i w drugą stronę, śledząc powiązania od 

tego, co już zostało uznane za kanonicznie literackie, zmierzać możemy w inne strony: 

ustalając powiązania zrozumieć jak literatura działa na rzeczywistość. Literatura nie tylko 

odbija epoki, ale bierze też udział w ich wytwarzaniu. Potrzebujemy jednak pytać, jakimi 

połączeniami, jakim medium podróżowała literatura i jakim przekształceniom i 

deformacjom ulegała po drodze. Nie uznamy przecież gry Wiedźmin za to samo dzieło, co 

książka, a jednak połączenie - poprzez programistów, którzy książkę przeczytali i uczynili 
%70



z niej globalny hit sprzedażowy, jest dobrze widoczne. Jednak gra, jako medium, mocno 

zmieniła to, co uznalibyśmy wcześniej za jakiś „rdzeń” książki. Przyczyniła się także do 

niezliczonych mediacji pomiędzy twórcami gry Wiedźmin, a autorem książki.  Jak ważne 141

znów jest to, że Trylogia Sienkiewicza ukazywała się jako powieść w odcinkach, na 

zjawisko, które określamy dziś ‚pokrzepieniem serc’? Oto horyzont badawczy, który rysuje 

się przed nami. 

 Literatura nie jest stałą wyspą o nazwie Kanon, nie jest też systemem, a płynnym 

zjawiskiem, które raz po raz wlewa się na tereny dotychczas przez nią niezamieszkałe. 

Struktury, które obserwujemy, to obraz historyczny literatury, ale literaturoznawstwa nie 

możemy ograniczyć do historii literatury, tak samo jak nie możemy uznać, że analiza 

wystarczy do interpretacji utworu. Tak więc rysują się Scylla i Charybda 

literaturoznawców: tekst kultury to pojęcie zaborcze, które próbuje przepisać dyskurs 

sztuki czy filmoznawczy, literackością próbuje się zamknąć literaturę w pokoju, gdzie 

sprawiać będzie  - jak to twierdzi Balcerzan - wrażenie systemu złożonego z podsystemów. 

A jednak przeczy temu to wszystko, co ten uznany badacz w literaturze widzi: 

Bez wątpienia: literatura ogarnia nieprzebraną obfitość człowieczych 
marzeń i doświadczeń, stanowi skupisko różnorodnej wiedzy i niewiedzy 
ludzkiej, jest przetworzeniem, czyli podporządkowaniem artystycznej 
formie materiału pochodzącego z rzeczywistości interpretowanej na coraz 
to inne sposoby. W rezultacie badaniem poszczególnych wątków czy 
aspektów mogą, a nawet powinny zajmować się wszelkie nauki o 
człowieku: antropologia, historiografia, socjologia, psychologia. Jest to 
tym bardziej zasadne, że niektóre typologie literackich dążeń wynikają z 
ich pozaartystycznych zainteresowań .
142

Badacz ma oczywiście rację, że literatura jest przetworzeniem dziedzin nieliterackich. 

Latour widziałby zapewne jej rolę w splataniu społeczeństwa na sposób literacki  i tak 143

też my powinniśmy spojrzeć na jej obieg. Krytyka literacka czy historia literatury oraz 

pewne nurty teoretyczne (jak to jest ze strukturalistyczną poetyką) w tym splataniu 

 K. Kopańko, Sapkowski nie wierzył w polskich twórców i przez to stracił miliony. Teraz 141

napisze kolejną książkę, https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2017/03/24/sapkowski-
wiedzmin-gry-nowa-ksiazka/, 18.09.2018.

 E. Balcerzan, dz. cyt., s. 152.142

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 347-348.143
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uczestniczą bezpośrednio. Spojrzenie na literaturę jako na aktora-sieć może odsłonić sam 

proces przetwarzania świata na sposób literacki i opisać jak kontrowersje się stabilizują. 

Badania takie jednocześnie wciąż partycypują w procesie splatania świata na sposób 

literacki. W ten sposób, wyposażona w nastawienie na nieustanną zmianę, literatura staje 

się obiecującym projektem, zamiast historycznie uporządkowaną strukturą.  

 Doprawdy, zawsze zastanawiało mnie, jak często literaturoznawców zniechęca się 

do opisywania zjawisk, które jeszcze się nie zakończyły, twórców, którzy wciąż tworzą. 

Przypuszczam, że właśnie w ten sposób straciliśmy funkcjonującą krytykę literacką. Nasz 

język opisu nie pozwala ujmować zmian. Zamiast tego próbuje wyjaśniać twórcom jak 

mają tworzyć powołując się na kanoniczne „już było” . Nic dziwnego, że w pewnej 144

chwili literatura, poddawana nieustannemu oczyszczaniu, stała się grą teoretyków-twórców 

z teoretykami-badaczami. Myślę, że odwołując się do common sense możemy spokojnie 

zaryzykować stwierdzenie, że jest dziś najbardziej odizolowaną dziedziną sztuki. 

 Na tym etapie jedno jeszcze zadanie pozostaje przed nami do wykonania: musimy 

zlokalizować literackość, by rozluźnić nieco jej systemowe zapędy. By to uczynić wrócić 

musimy na studia, bo tam przecież zdobywają o niej wiedzę rzesze polonistów. W indeksie 

rzeczowym Teorii literatury XX wieku Anny Burzyńskiej i Michała Pawła 

Markowskiego  dowiadujemy się, że słowo ‚literackość’ można po raz pierwszy odnaleźć 145

na stronie 87. W opisie fenomenologii służy ono jako przykład podczas definiowania 

przymiotnika ejdetyczny: 

ejdetyczny (gr. eidos - gatunek, istota) - związany z ponadjednostkową 
istotą rzeczy, obecną w poszczególnych przedmiotach (na przykład 
czerwień czerwonej sukienki, literackość dzieła literackiego). Opis 
ejdetyczny, fundament fenomenologicznej metodologii, stara się odsłonić 
to, co w danym przedmiocie stanowi o jego esencji i nie jest uzależnione 
od zmiennej perspektywy poznawczej. 
146

 Procesy rekapitulacji i reinterpretacji będę omawiał przy okazji jednego z następnych 144

rozdziałów.

 A. Burzyńska, M. Markiewicz, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006. 145

Książka ta dostarczyła mi wielu cierpień, ale była też dla mnie podręcznikiem, który 
sprawił, że teorie literatury szczerze pokochałem.

 M. P. Markowski, Fenomenologia, w: A. Burzyńska, M. Markiewicz, Teorie literatury…, 146

dz. cyt., s. 87.
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Ciekawym jest, że właśnie w tym miejscu ma swój debiut - przy opisie ruchu, który chciał 

cofać się do rzeczy samych . I niewątpliwie tu trzeba szukać pierwszych ziaren, z 147

których kategoria ta wykiełkowała. To już mówi nam wiele, bo każe zastrzec, że 

literackość nie może być kategorią odłączoną od dzieł literackich, rodzajem idei 

przedustawnej.  

 Idąc dalej tropem indeksu rzeczowego po raz drugi literackość odnajdujemy na 

stronie 120. Markowski, charakteryzując formalizm rosyjski, w podrozdziale Esencja i 

historia, wskazuje, że literackość wynaleziona została właśnie przez formalistów, którzy 

fascynowali się możliwością odnalezienia esencji języka rozumianej na sposób 

fenomenologiczny . Nie możemy tu jednak skończyć przepływu między globalnym 148

pojęciem, a lokalnym miejscem w historii. 

 Autor podręcznika do teorii literatury pierwszeństwo w zdefiniowaniu literackości 

przypisuje Romanowi Jakobsonowi. Ważnym jest jednak, co także podaje Markowski, że 

definicję tę Jakobson formułuje „w książce o Najnowszej poezji rosyjskiej, która stanowić 

miała wstęp do poezji Wielimira Chlebnikowa. Otóż był potrzebny konkretny futurysta i 

eksperymentator, by formaliści rozwinęli swoją teorię” , potrzebny był moment wyraźnej 149

zmiany w obrębie literatury, potrzebny był Chlebnikow, by Jakobson mógł zdefiniować 

literackość. Kluczowa kategoria dla teorii literatury została więc co prawda stworzona 

przez badacza literatury, ale przy asyście poety (Chlebnikowa) i filozofa (Husserla). 

Więcej: był to zabieg, który miał pole literatury poszerzyć o nowych twórców-

eksperymentatorów, a nie stworzyć granicę.  

 A co jeszcze ciekawsze - Jakobson w przywołanym przez Markowskiego cytacie 

wyraźnie kieruje literackość jako ostrze wymierzone w historyków literatury, którzy 

według Rosjanina „podobni byli do policji”, zawłaszczając wszystkie inne dziedziny. 

Markiewicz taki m. in. fragment z Jakobsona przywołuje: „Toteż ofiarą historyków 

literatury padało wszystko - życiowa egzystencja, psychologia, polityka, filozofia. Zamiast 

wiedzy o literaturze powstał konglomerat pochodnych dyscyplin” . To jednak tragiczne, 150

 Por. tamże.147

 Por. tamże.148

 Na tę zależność zwrócił mi uwagę w trakcie dyskusji podczas seminarium profesor 149

Andrzej Tyszczyk.

 Cyt. za: M. Markowski, Formalizm rosyjski, w: A. Burzyńska, M. Markiewicz, Teorie 150

literatury…,dz. cyt., s. 120.
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że posłużę się tu tą kategorią, że literackość, która miała posłużyć jako obrona zmiany w 

literaturze, ostatecznie stanęła u podstaw tekstualnego, zawłaszczającego rozumienia 

literatury. W jaki sposób esencjonalizm zrozumieliśmy jako ucieczkę w czyste, 

niezwiązane z przedmiotami idee? Przecież nie trzeba było czytać nawet Jakobsona. 

Wystarczyło przeczytać to, co kawałek dalej o jego poglądach pisze Markowski: 

Poezja nie przedstawia rzeczywistości, ale się na nią  n a s t a w i a czy 
też ją u s t a w i a, co oznacza, że forma poetycka nie jest wtórna wobec 
niej (jak w tradycyjnym pojęciu formy, w którą ubiera się treść), ale ją na 
różne sposoby konstytuuje, dokładnie tak jak widzenie z różnych punktów 
widzenia ukazuje różne aspekty rzeczywistości. 
151

Jakże podobny jest to ruch do tego, co próbuje wyjaśnić Latour tłumacząc dlaczego ANT 

jest teorią konstruktywistyczną . Czytając Jakobsona przez Latoura możemy powiedzieć 152

jeszcze wyraźniej, że literatura splata na sposób literacki naszą rzeczywistość. Nie mamy 

do czynienia z jakąś materią literacką, ale z literackimi powiązaniami tego, co 

nieliterackie. To byłoby to, co Balcerzan intuicyjnie rozpoznaje jako przetworzenie tego, 

co nieliterackie. I nie jest to jedyny sposób wiązania rzeczywistości, jakby chcieli 

propagatorzy pojęcia tekstu kultury. 

 Trudność polega na tym, by badacz badał to, co literackie w naszej rzeczywistości, 

owo przetworzenie, które Poezji cybernetycznej w perspektywie aksjologii VHS-u każe 

wiązać mnóstwo nieliterackich zjawisk, mediatorów i aktorów. Jednocześnie jednak nie 

może próbować zawłaszczać innych dziedzin. Musi pozwolić socjologowi literatury być 

socjologiem, historykowi historykiem, a biografowi biografem. Musi być też nieustannie 

czujny, bo zawsze jakiś slogan reklamowy może zapukać do drzwi literatury, bo 

dziennikarz i polityk mogą zacząć stosować literackie chwyty, a poeta cybernetyczny uprze 

się język programowania mieszać z językiem naturalnym lub też twierdzić, że wideo z 

Miłoszem i fragmentem recytacji wiersza Herberta to dzieło literackie, które coś o 

literaturze nam opowie. 

 Jeśli natomiast literackość ma nam coś powiedzieć o rzeczywistości, to może to 

jedynie uczynić, gdy już ustalimy z jakiego dzieła literackiego się wzięła - nigdy 

  Tamże, s. 121.151

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 125 - 132.152
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wcześniej. Niezależnie czy jesteśmy esencjalistami, czy też nie, powinniśmy się zgodzić, 

że gdy nadejdzie kolejna zmiana, literackość będziemy musieli odkryć na nowo. Dopiero 

po takim zabiegu Roman Jakobson zabrzmi dla nas zrozumiale: 

Tymczasem nauka dotąd zajmuje się tylko zmarłymi poetami, a jeśli kiedy 
tknie się poetów żyjących, to jedynie tych zadowolonych, tych, którzy 
dostali się na literacką giełdę. To, co się stało truizmem w nauce o 
praktycznym języku, dotąd uważa się za kacerstwo w nauce o języku 
poetyckim, która to nauka jak dotychczas w ogóle podąża kulejąc za 
lingwistyką. 
153

I dalej: 

Rozwój teorii poetyckiego języka będzie możliwy jedynie wtedy, kiedy 
poezję zacznie się traktować jako fakt społeczny, kiedy stworzy się 
pewnego rodzaju poetycką dialektologię. 
154

A więc nawet formalista Jakobson nie chce, by poezję sprowadzić do tekstu samego. I 

bardziej interesuje go to, jak rzeczy się zmieniają, niż jak trwają w niezmienionej postaci. 

6.3. Zauważyć zmianę medium (remediacja) 

 Poprzedni podrozdział zakończyliśmy Jakobsonem i ten też z Jakobsona otworzyć 

możemy. Gdy chce on ukonkretnić zmianę paradygmatu, o której czytaliśmy w 

poprzednim cytacie, robi to na przykładzie Puszkina: 

Z takiego punktu widzenia Puszkin stanowi centrum poetyckiej kultury 
pewnej epoki z danym zakresem wpływów. A zatem poetyckie dialekty 
jednego zakresu grawitujące do kulturalnego centrum drugiego zakresu, 
podobnie jak narzecza praktycznego języka, można by dalej 
poklasyfikować: na dialekty przejściowe, które przyswoiły sobie z centrum 
g r a w i t a c j i s z e re g k a n o n ó w, n a d i a l e k t y z z a r y s o w u jącą 
się  przejściowością, które sobie przyswoiły z centrum grawitacji pewne 
poetyckie tendencje, i na mieszane dialekty przyswajające sobie 

 R. Jakobson, Problemy poetyki, tłum. Antoni Brosz, w: Teoria badań literackich za 153

granicą. Antologia, t. 2, cz. III, oprac. S. Skwarczyńska, Kraków 1986, s. 34.

 Tamże. 154
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pojedyncze odrębne fakty, metody. W końcu należy wziąć pod uwagę 
istnienie dialektów archaicznych, o tendencji konserwatywnej, których 
centra grawitacyjne należą do przeszłości. 
155

Rosyjski badacz stara się rozłożyć badanie poetyckiego wpływu na najmniejsze możliwe 

elementy. Służy mu do tego heurystyka grawitacyjna. Dziś, dzięki rozwojowi World Wide 

Web, nasza metaforyka może nieco lepiej oddawać wiązania, rozłożyć sugerowane przez 

Jakobsona siły kosmiczne na linki łączące miejsca w sieci. Centra grawitacyjne to po 

prostu punkty w historii literatury najlepiej podłączone . Co jednak umyka formaliście? 156

Otóż w roku 1921, choć dokonywały się zmiany w języku poezji, nie mieliśmy do 

czynienia z żadną gwałtowną zmianą w obrębie poetyckich nośników. By posłużyć się 

niezwykle ciekawą metaforyką macluhanowską: rzeczy, w rozumieniu przedmiotów takich 

choćby jak książki, pozostawały elementami tła . Figurą był język. Tło pozostawało 157

niezmienne, figura zmieniała się znacznie . Sytuacja dzisiejsza wydaje się zgoła 158

odwrotna. Najbardziej gwałtowna zmiana dokonuje się w sferze technologicznej. 

Niezauważalne dotąd tło staje się figurą, ale zmiana nośnika, jak starałem się wykazać w 

innym tekście, jest zmianą systemu. 

 Tamże, s. 34-35.155

 W rozumieniu podłączenia jako Latourowskiego połączenia: „Sznurki pozostały na 156

swoim miejscu, lecz przenoszą one autonomię bądź zniewolenie w zależności od tego, 
jak są trzymane. Od tej chwili, gdy mówimy o aktorze, powinniśmy zawsze dodawać 
olbrzymią sieć załączników sprawiających, że on działa. Podobnie w przypadku 
emancypacji - nie oznacza «wolny od więzi», ale «dobrze połączony»”. B. Latour, 
Splatając na nowo…, dz. cyt. s. 317 - 318.

 Początkowo byłem przekonany, że Jakobson nie był wrażliwy na zmiany medium, bo 157

w obrębie literatury medium zmieniało się nieznacznie. Wydawało mi się to jednak trudne 
do pogodzenia z rozkwitem radia czy przechodzącego w tym czasie gwałtowną 
rewolucję filmu, który z epoki kina niemego wchodził w czasy filmu dźwiękowego. 
Tymczasem Jakobson, który zauważył odkrywczość futurystów, eksplorował także 
przemiany w obrębie innych mediów. Być może był to dla niego sposób na śledzenie 
dalszych przemian formy, może też traktował tę ścieżkę jako możliwość wydostania się 
języka poza pułapkę druku. Rozważania filmoznawcze Rosjanina wydają się niezwykle 
ciekawe, choć wychodzą z pozycji ekstrapolacji tekstowych zjawisk semiotycznych na 
film. Można znaleźć u tego semiotyka wiele otwartości na nowość, ciekawości i 
zrozumienia dla zjawisk mu współczesnych. Jednocześnie tradycja nie jest dla niego 
rodzajem idola. W tekście, do którego się tu odnoszę, wysnuwa nawet radykalną tezę, że 
słaba tradycja sprzyja rozwojowi nowych kierunków. Por. R. Jakobson, Czy upadek 
filmu?, tłum. H. Kuligowska, w: tegoż. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism t. 1, 
Warszawa 1989, s. 92-99.

 Por. K. Kukiełko-Rogozińska, Między nauką a sztuką. Teoria artystyczna w ujęciu 158

Marshalla McLuhana, Warszawa 2014, s. 204-205.
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 Portale literackie takie jak nieszuflada.pl, rynsztok.pl czy liternet.pl najlepiej 

pokazały, że choć wariacyjność twórczości tekstowej wydaje się zbiorem nieskończonym, 

to jednak zestaw środków szybko staje się ograniczony i powtarzalny. Użytkownicy coraz 

częściej zamieszczali wiersze w portalu, co zmusiło administratorów do wprowadzenia 

dziennego limitu utworów, które można było na nich publikować. W każdej z tych 

społeczności wiersze stawały się prędzej czy później tłem dla wewnętrznych rozstrzygnięć 

hierarchicznych formujących grupy i koterie. Tworzył się też wewnętrzny język opisu: 

peelem  nazywało się skrótowo podmiot liryczny, TWA oznaczało obecność w 159

komentarzach pod wierszem samozadowolonego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji . Na 160

portalach tych istniał też określony sposób zachowań akceptowany przez społeczność, a 

nawet zakazane chwyty poetyckie. Wystarczy choćby prześledzić, jak walczono na 

portalach z nadużywaniem metafory dopełniaczowej  uznawanej przez część 161

użytkowników za synonim grafomanii . 162

 Społecznościowy charakter portalu szybko brał górę nad jego funkcją literacką - 

bycie razem sprowadzało wiersze do roli pretekstu. Świetnie odsłania to gra biograficzna 

Ruczaj  Leszka Onaka, twórcy liternet.pl. Z jego perspektywy portal literacki sprowadza 163

się do nieustannego napływu skarg i zażaleń na funkcjonowanie społeczności. Każda z 

takich wiadomości powiększa dług gracza wyrażony w fikcyjnej walucie - Netherze, której 

nazwa jest zapewne nawiązaniem do piekielnego poziomu z gry Minecraft. Zawód, jaki 

spotkał Onaka, jest całkiem zrozumiały. Chcąc stworzyć przestrzeń, która przyspieszy 

rozwój twórczości literackiej, brał udział w tworzeniu tematycznej odmiany mediów 

społecznościowych. Z tą różnicą, że na Twitterze środkiem wyrazu jest wiadomość 

ograniczona kiedyś do 140, dziś do 280 znaków. Na Instagramie zamieszczane są przede 

wszystkim zdjęcia (a dziś też krótkie wideo i grafiki). Na Liternecie znowu głównym 

środkiem ekspresji miał być utwór literacki. Zasadnicza różnica polega na tym, że Onak 

nie chce kapitalizować założonej przez siebie społeczności, zajmowanie się nią uznał za 

dług; zamiast potraktować tę pokaźną bazę użytkowników jako zasób, stał się jej 

 http://nieszuflada.pl/klasa.asp?idklasy=105655&rodzaj=2, 19.09.2019.159

 http://nieszuflada.pl/klasa.asp?idklasy=158030&rodzaj=1, 19.09.2019.160

 http://poewiki.vot.pl/index.php?title=Metafora_dopełniaczowa_%28kenning%29, 161

19.09.2019.

 http://nieszuflada.pl/klasa.asp?idklasy=101441&rodzaj=2, 19.09.2019162

 L. Onak, Ruczaj, http://rozdzielchleb.pl/zipy/ruczaj/#, 19.09.2019.163
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mimowolnym strażnikiem, ale też i więźniem. Nic też dziwnego, że najintensywniejszy 

okres działalności portali literackich przypadał na okres sprzed popularyzacji Facebooka - 

największej sieci społecznościowej na świecie.  

 To, co stało się z portalami literackimi, świetnie zostało opisane w przypadku 

portali skupiających się na fotografii takich jak Instagram i Flickr oraz innych mediów 

społecznościowych. Bardzo ciekawe ujęcie prezentuje Kenneth Goldsmith, odwołując się 

do badań Viléma Flussera. Według tego podejścia w fotografowaniu nigdy nie chodziło o 

treść fotografii - nie odgrywa ona istotnej roli. 

A photograph is not a carrier of memories — your baby pictures are 
interchangeable with a million other baby pictures — but a predetermined 
artifact spit out by the camera apparatus. 
164

Goldsmith wyposażony w tezy Flussera dowodzi, że apratura jest treścią kamery. 

Przenosząc to rozumowanie na świat literacki treścią utworu na portalu będzie sam portal 

literacki, a treścią książki papierowej tradycyjny obieg literacki i rynek wydawniczy. By 

podtrzymać funkcjonowanie aparatury, która tak ujmowana może być uznana za system w 

rozumieniu, jakie nadał mu w przytaczanych wcześniej fragmentach Balcerzan, potrzebny 

jest zbiór reguł, który pozwoli rozwijać się danemu obiegowi. Goldsmith nazywa to 

rodzajem Wittgensteinowskiej gry: 

The Twitter game is like Wittgenstein’s language games; we must learn the 
rules in order to play. Obeying such rules — going with the apparatus 
instead of against it — results in victories, substantiated by gains in 
followers and retweets. Failure to follow the rules (there are no official 
rules, actually, only a set of community-based standards that most players 
unquestioningly follow) results in isolation: loss of followers and tweets 
that go unretweeted. When we tweet, the 140-character constraint 
determines the form of our content, forcing us to tailor/robotize our 
production in order to comply with the Twitter apparatus. 
165

 K. Goldsmith, It’s a Mistake to Mistake Content for Content, https://164

lareviewofbooks.org/article/its-a-mistake-to-mistake-content-for-content/#!, 23.09.2018.
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W ten sposób lepiej możemy zrozumieć zestaw reguł, które stworzyły społeczności portali 

literackich. Są one niezbędne do funkcjonowania, ale ich przestrzeganie daje ponadto 

wyższą pozycję w hierarchii. Czyni z nas superużytkowników, influencerów. Wciąż jednak 

kluczowa w budowaniu tej hierarchii jest kwestia podtrzymywania i umacniania aparatury. 

Goldsmith twierdzi też, że to zadanie nie przynależy tylko do użytkowników: 

The camera resembles a game of chess. It contains what appears to be an 
infinite number of possibilities, but in the end, those possibilities are 
prescribed by its programming. Just as every possible move and 
permutation of a chess game has long been exhausted, every program of 
the camera too has long been exhausted. In the case of Instagram, with a 
user base of over 200 million users, the programs are instantly exhausted, 
resulting in updates to the program that include new features in order to 
retain users. Although finite, the apparatus must always give the illusion of 
infinity in order to make each user feel that they can never exhaust the 
program. 
166

Złudzenie nieskończoności dużo łatwiej podtrzymać, gdy procesy są powolne,  a nasz 

kontakt z danym medium nie jest intensywny. Tak się dzieje w przypadku rynku 

wydawniczego, choć i tu co jakiś czas wybuchają głosy krytyków narzekających na brak 

interesujących nowości, nieoryginalność. W przypadku portalu literackiego ilość nowych 

utworów jest tak ogromna, że wszystko przyspiesza wielokrotnie, a nieskończoność 

pryska; trafiona rykoszetem rola pisarza dewaluuje się. 

 Choć może się to wydawać afrontem wobec profesjonalnych literatów, których 

uznaje się za twórców oryginalnych i samodzielnych, każdy z nich, wkraczając na portal 

literacki, byłby poddany tym samym procesom. Pomiędzy tymi obiegami różnica jest 

radykalna, co jednak nie jest żadnego rodzaju przewagą profejsonalnych pisarzy. 

Interpretując myśl Goldsmitha, spełniają oni po prostu zadania wobec innego rodzaju 

aparatury. Czy w takim razie jest możliwa twórczość literacka oryginalna albo po prostu 

wymykająca się działaniu systemu? Tę pierwszą wartość za przywoływanym tu już 

Ongiem uznaję za wartość romantyczną, a nie uniwersalną. Gdybym natomiast nie wierzył, 

że dzieło literackie może wykroczyć poza rolę pozycji w większej strukturze, rynek 

 Tamże.166
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wydawniczy i instytucjonalny obieg literacki utożsamiłbym z literaturą i uznałbym ją za 

system (w rozumieniu Balcerzana).  

 Chcę jednak pokazać, że rozwiązanie nie tkwi w odłączeniu literatury od innych 

dziedzin życia czy usamodzielnieniu wobec jej własnej aparatury. Zgadzam się z 

przywoływaną wcześniej tezą Latoura, że wolność, a więc także wolność artystyczna, 

bierze się z większej ilości połączeń, a nie z oderwania . Wpływ, oddziaływanie mogą 167

działać jedynie, jeśli wolność artystyczna ma połączenia, korytarze, którymi może się 

poruszać. 

 By jednak przejść do rozwiązania musimy się przez chwilę skupić na tym, co 

wydaje się niewidoczne dla Jakobsona - na roli medium literackiego jakim jest druk. 

Poezja cyfrowa w perspektywie aksjologii VHS-u będzie tu doskonałym przewodnikiem. 

Po powstaniu radia i telewizji obieg literacki funkcjonował z nimi równolegle. Z resztą już 

wcześniej powieść w odcinkach była rozluźnieniem kodeksowej postaci książki 

spowodowanej pojawieniem się gazet i magazynów. Telewizja i radio inkorporowały obieg 

literacki, zatrudniając pisarzy, ale też przejmując część aparatury literackiej. Dzięki temu 

właśnie mamy film o Herbercie, w którym wielu intelektualistów wypowiada się o jego 

twórczości oraz rejestrację rozmowy z Miłoszem.  

 Lev Manovich w swojej najszerzej komentowanej książce pokazał, że możemy 

mówić o języku nowych mediów, a więc jest możliwa poetyka nowych mediów . Tak też 168

byłoby w przypadku wideo opartego o technologię VHS. Świetnie widać to w kadrowaniu 

i sposobie prezentacji ekspertów w Potędze smaku Adama Pawłowicza. Wizualnie 

przedstawia się ich na tle biblioteczek w pracowniach czy salach akademickich tak, by nikt 

nie miał wątpliwości do jakiej grupy społecznej przynależą. Także fragment Przesłania 

Pana Cogito recytowany przez Zbigniewa Zapasiewicza, a będący częścią spektaklu teatru 

telewizji, który został do filmu Pawłowicza włączony, ma swój własny zbiór reguł i zasad. 

Zapasiewicz wpatruje się w obiektyw kamery, by stworzyć iluzję przeszywania wzrokiem 

samego telewidza. Stoi nieruchomo, by pozostać w statycznym kadrze. Uwaga widza ma 

 Mit oderwania co jakiś czas skutkuje poszukiwaniami genialnych naturszczyków, 167

którzy ignorowaliby całą tradycję literacką i mieliby jakoby dzięki temu wnieść do niej 
nową jakość. Rzecz w nieartystycznych kręgach nie do pomyślenia. Czy ktoś, kto nie 
miał do czynienia z piłką nożną może odnieść sukces jako trener piłkarski? Czy 
dowodzenie wojskiem powierza się osobom, które nie znają wojskowych procedur? Czy 
wreszcie stworzenie zderzacza hadronów powierzono by osobie nieznającej się na fizyce 
kwantowej?

 Wydaje się to zresztą przedłużeniem poszukiwań języka dla kina, na które Manovich 168

mógł się natknąć, czytając Jakobsona.
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skupić się na kolejnych strofach, z których każda, recytowana z niezmąconą powagą, ma 

brzmieć jak ogólnopanujące prawo, rodzaj imperatywu kategorycznego.  

 Onak, zwielokrotniając pojedyncze ujęcia i wyposażając je jednocześnie w 

stworzone przez Piotra Puldziana Płucienniczaka narastające tło dźwiękowe, stopniowo 

odsłania działanie medium, by ostatecznie doprowadzić do cyfrowo symulowanego 

„zerwania taśmy”. Aksjologia VHS-u zostaje obnażona przez remiks i repetycję - poetykę 

poezji cybernetycznej. Trudno o lepszy obraz zmieniającego się medium: poezja, teatr, 

telewizja, VHS, cyfrowy montaż i cyfrowe wideo tworzą tu multimedialny, hybrydyczny 

zrost, który możemy nazwać wideowierszem cyfrowym, dzięki jego językowej konstrukcji 

(ale nie tekstowej!).  

 Zmiany w medium, które zauważa w tytule swojego wiersza Onak, możemy 

określić stworzonym przez Grusina i Boltera pojęciem remediacji. Drugi ze wspomnianych 

badaczy, rekonstruując historię pisma, tak wyjaśnia zasady tego zjawiska: 

Każdą z tych przemian możemy nazwać „remediacją”, co oznacza, że 
nowsze medium zajmuje miejsce starszego, jednocześnie zapożyczając i 
reorganizując pewne cechy pisma właściwe medium starszemu oraz 
zmieniając jego kulturową przestrzeń. Pismo na papirusie dokonało 
remediacji komunikacji ustnej, angażując oprócz słuchu także zmysł 
wzroku, przez co obdarzyło słowa innym odniesieniem do rzeczywistości. 
Kolejne zmiany także - w sposób bardziej lub mniej jawny - zmieniły 
zasady, na których my, czytelnicy, traktujemy tekst i jego tryb reprezentacji 
świata. W przypadku remediacji mamy do czynienia z mechanizmem 
zarówno uznania starego medium przez nowe, jak i rywalizacji, nowe 
medium naśladuje bowiem niektóre elementy starego, ale również rości 
sobie prawo do jego ulepszenia. 
169

Samo pojęcie remediacji jest dla nas niezwykle użyteczne, bo pokazuje jak media 

przeplatają się, korzystając ze swoich poprzedników i jednocześnie nie znosząc się 

nawzajem. Rozpoznania Boltera odnośnie literatury są natomiast mniej użyteczne, bo 

skupiają się zbytnio na logice pisma. Choć Bolter zauważa, że remediacji poddawane są 

różne media, rozważa ich dążenie do przezroczystości i hipermediacji , to jednak w 170

 J.D.Bolter, Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku, tłum. A. 169

Małecka, M. Tabaczyński, Kraków - Bydgoszcz 2014, s. 39.

 Por. tamże, s. 40-42.170
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swoich analizach oddziela remediację pisma od remediacji innych mediów, jakby ta 

dokonywała się w izolacji od innych zjawisk. W ten sposób za główną zmianę w obrębie 

pisma uznaje pojawienie się hipertekstu . Oczywiście jest to zmiana fundamentalna, ale 171

równie ważne jest to, że tekst staje się jednym z elementów multimedialnej - to jest 

wielozmysłowej - wiązki wrażeń, które odbieramy korzystając z nowych mediów. I o ile 

dla systematyki naszej wiedzy hipertekst jest z pewnością największym osiągnięciem 

piśmiennictwa, które ratuje nas od nieporadności przypisów i innych wynalazków epoki 

druku, o tyle w twórczości artystycznej multimedialność - współobcowanie różnych 

mediów, ale i języka w formie pisanej jak i oralnej oraz wzbogacenie języka naturalnego o 

języki programowania jest równie istotne, a być może i o wiele cenniejsze. 

 Dlatego właśnie badanie rozwoju literatury elektronicznej nie może skupić się na 

samym jedynie piśmiennictwie. Mielibyśmy tu do czynienia z remediacją częściową. Tym 

bardziej, że remediacja nie jest zmianą tylko i wyłącznie w obrębie samego utworu, ale i w 

obrębie tego, co Goldsmith nazywa aparaturą - obiegu, w którym dzieło występuje. Czy 

krytykę literacką wyrażoną przy pomocy wideo powinniśmy uznać za pozostającą poza 

literackim obiegiem? Czy możemy zignorować telewizyjny wywiad z Czesławem 

Miłoszem, jeśli nawiązuje do niego w tytule swojego wiersza Marcin Świetlicki ? Czy 172

nawiązanie do sceny filmowej to tylko intertekst, jeśli dochodzi tu do transkodowania, w 

ujęciu Manovicha , jednego medium na drugie? A co z teatrem, scenariuszami filmów, 173

zjawiskiem spoken word czy rapu? Dalsze podążanie wąską ścieżką literatury jako 

artystycznego piśmiennictwa będzie skutkowało absolutnym brakiem zrozumienia dla tych 

wszystkich zjawisk. Literatura, składająca się z nieliterackich elementów zarówno na 

poziomie utworu jak i jego aparatury, jest multimedialna. I dopiero przywracając złożone 

zagadnienia medium na pole literaturoznawstwa, poprzez rezygnację z centralnej roli 

piśmiennictwa i tekstu na rzecz języka i komunikacji, możemy zapytać o rolę literatury w 

naszym świecie i jej obecną pozycję. 

 Nim gdziekolwiek dotarliśmy jako badacze, artyści już tam byli. Gdy w artykule 

poświęconym Rozdzielczości Chleba w „Tygodniku Powszechnym” pada pytanie, 

 Por. tamże, s. 42.171

 Chodzi mi o wiersz Rozmawianie (na koniec wieku).172

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 114 - 118. 173
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dlaczego członkowie grupy uznają, że to co robią, to jest literatura, Piotr Puldzian 

Płucienniczak odpowiada: 

– To trochę konsekwencja tego, że nazwaliśmy się na początku poetami 
cybernetycznymi – zauważa Puldzian. – Teraz jesteśmy już robotami 
wielofunkcyjnymi, działamy multimedialnie, ale tamto się za nami 
ciągnie.  174

Nie jest też tak, że kwestia ta zupełnie umyka badaczom. Myślę, że chodzi bardziej o 

problem z jej akceptacją i rozwinięciem, bo psuje ona z pewnością wiele czystych pod 

względem medium analiz. Bolter, gdy próbuje ująć poezję cyfrową, w tym jednym miejscu 

prawie że wyłamuje się ze swojego tekstocentrycznego sposobu myślenia - nazywa 

podrozdział: Poezja cyfrowa i teksty performatywne.  175

6.4. Zrozumieć jak antyśrodowisko ratuje nas przed ciosami środowisk 

 Choć nie jestem gotów bronić oryginalności literatury ani też nie uważam obrony 

tej historycznej kategorii za konieczną, to jednak znaczenie i rola literatury w XXI wieku 

są dla mnie sprawą istotną.  By jednak taką obronę znaczenia i roli przeprowadzić raz 

jeszcze oddam głos Jakobsonowi: 

W swojej epoce wiersze Puszkina według wypowiedzi współczesnego 
czasopisma były „fenomenem w historii rosyjskiego języka i wersyfikacji”, 
a krytyk wtedy nie rozmyślał o „mądrości Puszkina”, ale zapytywał: „Na co 
tym miłym wierszom potrzebny jest sens? Dlaczego działają jedynie na 
nasz słuch?”


Teraz Puszkin jest przedmiotem rodzimych potrzeb, krynicą rodzimej 
filozofii. Wiersze Puszkina, jako wiersze, są wyraźnie przyjmowane bez 
zastrzeżeń, krzepną, gdyż stały się przedmiotem kultu. Nic więc dziwnego, 
że w zeszłym roku dali się nabrać tacy znawcy Puszkina jak Lerner i 
Szczegolew, którzy naśladownictwo pewnego młodego poety wzięli za 
oryginalną twórczość klasyka.


 M. Niemczyńska, Poetyckie roboty…, dz. cyt., s. 63.174

 J. D. Bolter, Przestrzeń pisma…, dz. cyt., s. 193.175
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Pisać puszkinowskie wiersze jest dziś tak łatwo jak fałszować kierunki : 176

nie posiadają wartości żadnej, a są w obiegu zamiast dźwięczącej 
monety. 
177

Sprawa Puszkina miała być dla Jakobsona sposobem na obronę Chlebnikowa poprzez 

argument z autorytetu. Nam jednak daje znakomite podstawy dla rozważań o 

oddziaływaniu literatury. Widać wyraźnie, że w sposobie napisania wiersza Jakobson 

upatruje jego największą wartość, a przesunięcie znaczenia twórczości Puszkina w obszar 

filozofii i uznanie go za źródło społecznych reguł narodowych nazywa krzepnięciem. 

Wartość Jakobson widzi więc w samej metodzie pisarskiej.  Badacz zwraca nam też 

uwagę, że to, co było zapewne artystycznym trudem dla Puszkina, dla jego naśladowców 

staje się łatwe aż do tego stopnia, że możliwa jest pełna imitacja. 

 Gdy czytam swojemu synowi wierszyki dla dzieci Kerna, bawi go nie sama treść 

wierszy, a zmyślność rymów, repetycje i zmiany rytmów. Cieszy się, jakby układał puzzle, 

gdy trafia odpowiednimi słowami w miejsca, gdzie zawieszam głos po to, by to on dotarł 

do rymu. Forma wiersza, a nie jego treść, jest dla niego pierwszą, naczelną funkcją. Nie 

jest też najważniejsze, jakie przygody ma Lotta z ulicy Awanturników, ważne, że to wciąż 

ona, że co jakiś czas mówi „fuj, faraon!”, choć mama przecież ostrzegała ją, że nie 

powinna. Sposób prowadzenia opowieści czyni fabułę jednym z chwytów - środkiem do 

osiągnięcia celu niezbędnym, ale wciąż jednak środkiem. 

 Z przywołanego wyżej szkicu rosyjskiego badacza możemy wyczytać, że walor 

słuchowy jest dla Jakobsona ważniejszy niż tekst. Przenosi to nasze rozważania na obszar 

estetyki. Nie będzie nas to dziwić, jeśli uznamy, że na Jakobsona wpływ wywarły 

rozważania fenomenologów . Inspiracje zwrotem ku rzeczom samym i ku zjawiskom 178

widać u rosyjskiego badacza choćby wtedy, gdy sytuuje Chlebnikowa w gronie futurystów: 

 W przypisie do tłumaczenia tekstu źródłowego podano, że kierunki są to „Banknoty 176

wydane w czasie rządów Kiereńskiego w Rosji w r. 1917”. R. Jakobson, Problemy 
poetyki, dz. cyt, s. 33.

 Tamże.177

 Zagadnienie związków fenomenologii z formalizmem rosyjskim, na co zwrócił mi 178

uwagę promotor, jest opisane w pracy doktorskiej Aleksandry Berkiety. Por. A. Berkieta, 
Brakujące spoiwo. Rola Moskiewskiego Koła Lingwistycznego w budowaniu nowoczesnej 
teorii literatury, http://www.depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3228/3000-DR-
FP-115646.pdf, 22.09.19.
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Chlebnikowa uważają za futurystę. Jego wiersze pojawiają się w 
almanachach futurystycznych. Futuryzm jest europejskim kierunkiem 
sztuki. Nie dam ściślejszej definicji tego terminu. Można ją podać tylko 
induktywnie, przez analizę szeregu skomplikowanych zjawisk 
artystycznych.


Każde aprioryczne formułowanie grzeszy dogmatyzmem, tworzy sztuczny, 
przedwczesny podział na futuryzm prawdziwy, pseudofuturyzm itd. Nie 
chcę powtarzać metodologicznego błędu współczesnych romantyzmowi, 
z których jedni, wedle słów Puszkina, uważają za romantyzm wszystkie 
utwory mające stempel tęsknoty do macierzyństwa, a inni uważają za 
romantyzm neologizmy i błędy gramatyczne. 
179

Niezwykle ucieszyłem się, gdy odnalazłem te akapity u Jakobsona, bo potwierdzają one, 

że definicje, które umieściłem pod koniec części pierwszej tej rozprawy, a które mogą 

wydawać się zamachem na autonomię literaturoznawstwa względem innych sztuk, nie są 

w zasadzie niczym nowym, a jedynie korektą kursu dawno już obranego. Dzieł literackich 

nie należy przemocą wyrywać z innych sztuk, tak jak nie można też uznać, że wszystkie 

inne sztuki mają charakter tekstowy. Komunikacja literacka jest komunikacją językową - w 

swym podstawowym wymiarze zmysłową, opartą o słuch i wzrok. Świetnie oddają to 

rozpoznania fenomenologa Romana Ingardena, który wyróżnia warstwę brzmień 

językowych dzieła i oddziela ją od warstwy znaczeniowej  . 180

 Jednym z najbardziej niesprawiedliwych zdań, jakie zdarzyło mi się napotkać w 

historii mojej edukacji jest to: „Teorie Ingardena, choć należą niewątpliwie do kanonu 

wiedzy teoretycznoliterackiej, nie znajdują dziś wielu zwolenników, co należy tłumaczyć 

ich nikłą przydatnością w procesie interpretacji poszczególnych tekstów i znikomym 

zainteresowaniem dla kontekstualnego usytuowania literatury” . Dalej następuje też 181

krytyka całej fenomenologii. Choć za Latourem krytykuję tu często strukturalizm i próbuję 

osłabić zapał zwolenników pojęcia ‚teksty kultury', to nie ze względu na lekceważenie, ale 

dlatego, że są to tradycje tak silne. Próbuję korygować, a nie wyrzucać nurty do kosza. 

 Tamże, s. 33.179

 Por. R. Ingarden, Z teorii dzieła literackiego. Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki 180

literackiej, w: Problemy teorii literatury, red.  H. Markiewicz, Wrocław - Warszwa - Kraków 
1967, s. 9-11.

  M. P. Markowski, Fenomenologia, w: A. Burzyńska, M. Markiewicz, Teorie 181 181

literatury…, dz. cyt., s. 102.
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Kłóci się we mnie wszystko, gdy na koniec rozdziału o fenomenologii student polonistyki 

dostaje tak silny bodziec do porzucenia tej ważnej tradycji myślowej, której następcami 

stali się tacy myśliciele jak choćby Emmanuel Levinas. Na pewno osobnego zbadania 

wymagałoby to, jak intencjonalne istnienie dzieła literackiego jest bliskie pojęciu illokucji 

u Austina.  

 Co prawda fenomenologię krytykuje Bruno Latour , ale inną rzeczą jest 182

przekonanie o tym, że ktoś popełnił w rozumowaniu błędy, inną znów zupełne odbieranie 

znaczenia całemu nurtowi. Za niezwykle istotną wtyczkę (w rozumieniu Latoura) uznaję 

warstwowy sposób istnienia dzieła literackiego, który odkrył dla nas Ingarden. Tak jak nie 

widzę potrzeby, by sprowadzać całe literaturoznawstwo do analizy dzieła, w której 

spostrzeżenia Ingardena bardzo pomagają, tak też nie widzę powodu dla którego tego typu 

analizy miałyby być zupełnie bezużyteczne. Czy ktoś wyobraża sobie medycynę bez 

morfologii krwi? Jak można napisać, że tezy przedstawiciela nurtu, który w samych 

przedmiotach szuka jakości, nie są użyteczne „w procesie interpretacji poszczególnych 

tekstów”?! 

 Ingarden tak jak Jakobson jest przekonany o tym, że nie należy wydzielać literatury 

z krainy estetyki. Analizując przeżycie estetyczne wyposaża nas w niezwykle użyteczną 

wtyczkę: 

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z rzeźbą, obrazem, dziełem 
architektonicznym, czy też z dziełem literackim, z a w s z e  w przeżyciu 
estetycznym  w y c h o d z i m y  poza przedmioty realne, zmysłowo tak 
lub inaczej spostrzegane. Należy tylko się zgodzić, że przy obcowaniu 
estetycznym z dziełem sztuki wzrokowo lub słuchowo spostrzeganym 
udział czynnika spostrzeżeniowego w przeżyciu estetycznym jest 
stosunkowo znacznie silniejszy i donioślejszy niż w przeżyciu estetycznym 
dzieła literackiego; (…) 
183

Choć przeżycie estetyczne jest oparte na zmysłach, to jednocześnie u Ingardena wychodzi 

„poza przedmioty realne, zmysłowo tak lub inaczej postrzegane”. W tym procesie, który 

jest jednocześnie zmysłowy i pozazmysłowy upatruję największej szansy na przywrócenie 

znaczenia literaturze - rozumianej jako jedna z wielu sztuk - w wielozmysłowym świecie 

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 86.182

 R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937, s. 158-159.183
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multimediów . I to jest właśnie moment, w którym na scenę możemy wprowadzić 184

Marshalla McLuhana. 

 Esej medioznawcy Nowe szaty króla  rozpoczyna się od wiersza Wallece’a 185

Stevensa Esthétique du Mal. McLuhan dostarcza nam takiej jego interpretacji: 

Stevens twierdzi więc, że najdrobniejsza nawet zmiana w natężeniu 
percepcji wizualnej powoduje subtelną różnicę w sposobie, w jaki 
odczuwają i postrzegają siebie zarówno jednostki, jak i całe zbiorowości. 
Ponieważ wszelkie techniki stanowią przedłużenie funkcji życiowych 
organizmu ludzkiego, przeto tworzą wokół nas nowe środowisko, które 
można także nazwać otoczeniem. 
186

Raz jeszcze McLuhan powraca tu do tezy, którą znamy z innych jego pism, że wszelkie 

techniki są przedłużeniem człowieka.  Tym razem jednak skupia się na środowisku, które 187

w ten sposób zostaje wokół człowieka wytworzone. To poczucie immanencji człowieka w 

świecie wytworzonych przez niego przedmiotów, zauważenie ich mocy oddziaływania na 

jednostki i zbiorowości ludzkie, jest niezwykle bliskie myśleniu Latoura. O ile jednak swój 

determinizm Latour łamie poprzez uznanie człowieka za dobrze połączonego mediatora, 

który wolność uzyskuje łącząc się z większą jeszcze ilością miejsc i przyjmując 

niezliczoną ilość załączników, o tyle McLuhan szuka sposobu na zerwanie ciągłości. 

 I korzystanie z myśli Ingardena może być w przełożeniu literatury na multimedialność 184

bardzo efektywne. Jak podkreśla Andrzej Tyszczyk jednym z zasadniczych poglądów 
Ingardena jest przekonanie, że „(…) zróżnicowaniu strukturalnemu sztuki nie odpowiada 
analogiczne zróżnicowanie pod względem funkcji estetycznej dzieł i typu ewokowanych 
przez nie jakości i wartości estetycznych. Dzieła sztuki są jedynie nośnikami wartości, 
które we wszystkich rodzajach sztuki są zasadniczo tego samego typu. Różnorodność 
strukturalna dzieł sztuki wyznacza jedynie wielość dróg prowadzących do estetycznie 
tego samego celu. Innymi słowy, wielości sztuk odpowiada w poglądach Ingardena 
jedność „systemu jakości estetycznie doniosłych”.  A. Tyszczyk, O możliwych 
klasyfikacjach sztuk implikowanych estetyką Romana Ingardena, w: Wizje i re–wizje. 
Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2007, s. 858-859. Artykuł 
Tyszczyka jest też o tyle ciekawy, że wywodząc z teorii Ingardena klasyfikację możliwych 
kategorii dzieł sztuki działa jak humanistyczna tablica Mendelejewa. Na przykład pozwala 
na klasyfikację poezji asemicznej, która wymykała się dotychczas większości aparatur 
badawczych, jako sztuki tekstowej, niesemantycznej, nieprzedstawiającej. Por. tegoż, dz 
cyt., s. 857-867.

 M. McLuhan, Nowe szaty…, dz. cyt., s. 303-327.185

 Tamże, s. 303.186

 Por. M. McLuhan, Przekazem jest przekaźnik, w: tegoż, Wybór pism…, dz. cyt., s. 45.187
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Propozycja francuskiego socjologa jest ilościowa. Kanadyjski teoretyk komunikacji o 

wykształceniu literaturoznawczym szuka rozwiązań jakościowych. 

 Oba te stanowiska jesteśmy jednak w stanie uspójnić. U Latoura środowisko, 

poprzez wiązania, kształtuje człowieka, niejako wyłaniając go jako jednostkę z postaci 

bezosobowej. Uznaje on jednak, że wiązania to jedynie rodzaj mapy, którą podążają 

badacze, a nie stan, w jakim znajduje się rzeczywistość. O tej ostatniej pisze, że składa się 

przede wszystkim z plazmy: 

Tło to nazywam plazmą, to znaczy tym, co jeszcze nieuformowane, 
niezmierzone, niezsocjalizowane, niewchłonięte w łańcuchy metrologiczne, 
j eszcze n ieomówione , n iezbadane , n iezorgan izowane czy 
upodmiotowione. Jaka jest ona wielka? Weźmy mapę Londynu i 
wyobraźmy sobie, że zwiedzony dotychczas świat społeczny zajmuje 
zaledwie tyle miejsca, co metro. Plazma to reszta Londynu, wszystkie 
budynki, mieszkańcy, nastroje, rośliny, koty, pałace, strażnicy na koniach. 
Garfinkel ma zdecydowanie rację: „[obszar ten] jest astronomicznie 
olbrzymi, zarówno jeśli chodzi o rozmiar, jak i zasięg” 
188

Gdy więc Latour rezygnuje z badania plazmy, McLuhan właśnie ten obszar próbuje 

zbadać. Nie mogąc ująć jej w postaci ustabilizowanej zamiast tego bada ją w procesie 

przepoczwarzania się i zmiany. Jego badania są więc badaniami dynamiki środowiska, 

które ulega przetworzeniu, zaburzeniu. I właśnie do tego McLuhanowi potrzebni są artyści 

i ich przeżycia estetyczne: 

Kontakt z otoczeniem rodzi przeżycia tak oczywiste i powszechne, iż 
prawie nieuchronnie uchodzą one naszej percepcji. Cechy szczególne 
jakiegoś środowiska ujawniają się najwyraźniej w bezpośrednim zetknięciu 
z innym środowiskiem. Tak w sztuce, jak i w życiu, zmysł percepcji 
najlepiej wyostrza i doskonali obserwacja kontrastów i porównywanie 
rzeczy odmiennych. Na tej właśnie zasadzie oparte są struktury 
wszystkich dziedzin sztuki. Wszelka praca artystyczna polega m. in. na 
tym, iż twórca przetwarza środowisko, by udostępnić je percepcji ludzkiej. 
Wiersz czy obraz spełniają rolę maszyny uczącej w pełnym tego słowa 
znaczeniu, pomagając w kształtowaniu osądu i postrzeganiu zjawisk. 
189

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 354-355.188

 M. McLuhan, Nowe szaty króla, dz. cyt., s. 303-304.189
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Bardzo mocno muszę się pilnować, by nie uczynić z tego rozdziału zbioru cytatów z 

Marshalla McLuhana. Najchętniej kazałbym czytelnikowi w tej chwili porzucić czytanie 

mojej rozprawy i zaleciłbym ponowną lekturę McLuhana. Jego spostrzeżenia na temat 

wrażliwości artysty, który jako jedyny nie przytępia wrażliwości w styczności z nowym 

środowiskiem  czy też przyrównanie artysty do nawigatora , to niezwykle cenne uwagi, 190 191

które mogą tworzyć całe kierunki badawcze - tak jak to było choćby z przywołanym 

wcześniej Flusserem. McLuhanowi przez lata zarzucano wiele, ale przede wszystkim 

zmagano się z rzekomą nienaukowością jego prac. Tymczasem McLuhan był po prostu 

artystą-badaczem, który musiał wykonać olbrzymi wysiłek wyrwania się ze środowiska, 

które przestało zauważać swoje otoczenie . Budzenie się z dogmatycznej drzemki, które 192

zdarza się czasem filozofom, to stałe założenie metodologiczne kanadyjskiego geniusza. 

Zaledwie stronę dalej po wspomnianych odkryciach McLuhan analizuje analogię i 

proporcjonalność jako metodę, która zrywa z ciągłością świata wizualnego narzuconą 

przez kulturę wzroku i pisma . Nieco dalej wyjaśnia dużo lepiej procesy, które  Bolter 193

nazwie remediacją - pokazuje, że jedyne, co w środowisku jesteśmy w stanie pojąć, to jego 

treść, a więc środowisko dawne . Wreszcie wypracowuje pojęcie anty-środowiska: 194

Treścią, tj. „zawartością” jakiegoś systemu czy organizacji jest system lub 
organizacja poprzedzające je w rozwoju, i w tym sensie dawne środowisko 
steruje nowym. Warto zauważyć, że sztuka i nauka stanowią anty-
środowisko, pozwalające nam dostrzec samo środowisko. 
195

I choć nie tylko artyści potrafią tworzyć anty-środowiska, to jednak przede wszystkim 

sztuka ma nam pomóc w postrzeganiu rzeczywistości: 

 Por. tamże, s. 304.190

 Por. tamże.191

 Napisze, pisząc zapewne o swojej sytuacji: „Naukowiec na etacie na ogół specjalizuje 192

się w jakiejś wąskiej dziedzinie i bezkrytycznie roztapia swe jestestwo w tłumie innych. 
Poglądy i oceny innych naukowców dyktują mu sposób postępowania i stają się dla 
niego wszechobecnym otoczeniem, z którego istnienia nie zdaje sobie zresztą sprawy”. 
M. McLuhan, Nowe szaty…, dz. cyt., s. 310.

 Por. tamże, s. 305 - 306.193

 Por. tamże, s. 307.194

 Tamże, s. 308.195
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Do szczególnych cech sztuki należy to, że pełni rolę anty-środowiska, jest 
sondą, która odsłania nam środowisko, formą działania symbolicznego lub 
parabolicznego. Parabola pochodzi od wyrazu, który dosłownie znaczy 
„rzucać coś”, a symbol - „zbierać razem”. 
196

Tu właśnie możemy znaleźć przejście od plazmy do korytarzy, którymi prowadzi nas 

Latour w ANT. Poprzez sondę, jaką jest dzieło sztuki, nasza percepcja zostaje 

skorygowana: 

Artysta analizuje deformacje życia zmysłowego spowodowane 
oddziaływaniem nowego środowiska i na ogół tworzy dzieła sztuki, które 
korygują skrzywienie i zaburzenie zmysłów, wywołane przez nową 
formę. 
197

Bez tego korekcyjnego ruchu wyraźne zauważenie połączeń nie będzie możliwe, ponieważ 

naszej percepcji wymykać się będą kluczowe figury, które artyści wydobywają z plazmy. 

 I w tym miejscu możemy wrócić do Poezji cybernetycznej w perspektywie 

aksjologii VHS-u. Zawartością nowomedialnego dzieła Onaka są dawne środowiska - 

literackie i telewizyjne. Oba one zostają poprzez powtórzenia i inne zabiegi montażowe 

poddane silnemu skontrastowaniu, obnażając zasady, którymi się rządzą. Aksjologia VHS-

u nie jest bynajmniej rodzajem metafory, a raczej sposobem istnienia literatury w pewnym, 

historycznym momencie. Onak pokazuje zmianę medium, byśmy wreszcie przestarzałą 

aksjologię byli w stanie uaktualnić. I dlatego właśnie poezji cybernetycznej należy się 

„ciepłe przyjęcie”, które należało się także Miłoszowi. Ponieważ cybernetycy nie poddają 

się „intelektualnym modom nowoczesności” i są „odważni, gdy rozum zawodzi” . 198

 Tamże, s. 317.196

 Tamże, s. 304.197

 Trzy ostatnie cytaty pochodzą z interpretowanego w niniejszym szkicu wideowiersza 198

Onaka, Poezja cybernetyczna…, dz. cyt.
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Podsumowania i wnioski 

 Wideowiersz Leszka Onaka Poezja cybernetyczna w perspektywie aksjologii VHS-

u opisany został w trzech perspektywach badawczych. Stał się jednocześnie przyczynkiem 

do omówienia głównych problemów literaturoznawstwa w zetknięciu z literaturą cyfrową. 

 Teoria aktora-sieci służy autorowi do ukazania utworu Onaka jako węzła zjawisk 

o różnych, nieliterackich korzeniach. Media, technologie, twórcy i dyskursy zostają 

spleceni na sposób literacki w wideowierszu Onaka. Takie ujęcie konstruuje utwór literacki 

jako splot, autorską sieć powiązań. Pozwala to uniknąć niejasnego, apriorycznego 

orzekania o literackości dzieła i dynamizuje typologie, czyniąc z nich użyteczne wtyczki, 

rodzaj drogowskazów w procesie splatania dzieła. Autor jednocześnie sprzeciwia się 

redukcji literatury do tekstu kultury. Ujęcie takie uznaje za nieuzasadnioną ekstrapolację 

pojęcia tekstu na nietekstowe zjawiska. 

 Remediacja jest innym ujęciem zmiany w kulturze, które skupia się na technologii 

(medium). Utwór jest zawsze elementem szerszego obiegu, który ma swoje podłoże w 

jednym lub kilku przekaźnikach (medium). W tym sensie wideowiersz jest jednym z 

gatunków językowej sztuki nowomedialnej, uwikłanym w przemiany medium, w których 

wcześniejsze media użyczają elementów medium nowszemu, a nowopowstałe medium 

zawiera elementy starszego, na którym było ufundowane. Zostaje także poruszona kwestia 

obiegu tradycyjnego literatury i portali literackich jako elementów aparatury literackiego 

medium. 

 Antyśrodowisko sytuuje znaczenie wiersza pomiędzy estetyką a epistemologią. 

Ukazuje utwór literacki jako dzieło powstałe w kontraście i opozycji do środowiska 

medialnego, w którym powstaje. Utwór to zaburzenie tego środowiska i jednocześnie 

powołanie nowego, sztucznego środowiska. Dzięki tego typu konstruktom możemy lepiej 

zrozumieć właściwości środowiska komunikacyjnego, w którym się znajdujemy. W 

przypadku wideowiersza Onaka mamy do czynienia z nietekstowym utworem literackim, 

który nie potrzebuje technologii druku czy pisma, by przynależeć do literackiego obiegu. 

Objawia on główne napięcia pomiędzy wartościami i estetykami literackimi cenionymi w 

epoce dominacji technologii VHS i obrazu telewizyjnego a współczesną kulturą cyfrową. 
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III. Konieczność performatyki 

7. Teksty uruchamiane. Koncepcje performatywne w badaniu poezji 
cybernetycznej Leszka Onaka  199

 Najpierw jest czarna przestrzeń wewnątrz otwartego okna przeglądarki. W samym 

centrum tej przestrzeni wyświetla się kapitalikami słowo: „INSEKTY”. Tuż pod nim 

zachęcające do działania znaki złożone w komunikat „- Uruchom -”. Nic więcej.  

 Jednak gdy tylko wykonamy wskazane działanie (klikniemy w napis „- Uruchom 

-”) otwiera się przed nami rój liter, które formułują się w prostokąt, a następnie, znak po 

znaku, odsłaniają pierwszy owadzi kształt. Nim zdążymy przypatrzeć się tej ASCI-artowej 

strukturze wizualnej (przypominającej najprawdopodobniej chrabąszcza), litery zasnują ją, 

by tym razem odsłonić przed nami tekstowego motyla. Po chwili, w prawym, górnym rogu 

odnajdujemy wreszcie pauzę. Obraz zamiera, a my (choć z trudem) jesteśmy w stanie 

odczytać tekst, który początkowo wydawał się istnieć jedynie po to, by być budulcem dla 

obrazu. Są to poszatkowane i pozbawione niektórych liter zdania o owadach. Całość 

wydaje się więc spójnym, logicznym projektem artystycznym. Nim jednak przejdziemy do 

próby interpretacji jego znaczenia, będziemy musieli wybrać metodę pracy. Uruchamiamy 

więc Insekty  Leszka Onaka raz jeszcze i zaczynamy stawiać sobie zasadnicze pytania. 200

 Najprawdopodobniej pierwszym z nich będzie: „Czy to jest jeszcze literatura?”. 

Jeśli zdecydujemy, że tak, będziemy musieli poważnie przemyśleć nasze dotychczasowe 

rozumienie literatury. Być może wiele na tym stracimy, a spodziewane zyski nie zdołają 

pokryć strat. Jeśli jednak zdecydujemy, że to, co przed chwilą widzieliśmy, nie jest 

literaturą, a raczej sztuką nowych mediów, to czy nie będzie to decyzja zachowawcza i w 

pewien sposób polityczna? Chlubimy się przecież tym, że literatura potrafi się skutecznie 

wymyślać na nowo, a każde oryginalne dzieło oparte na sztuce słowa znajduje w niej 

swoje miejsce. W imię jakich wartości mielibyśmy zrezygnować z orzeczenia o 

literackości Insektów? 

 Skrócona wersja tego rozdziału ukazała się najpierw jako artykuł w „Rocznikach 199

Humanistycznych” w roku 2016. G. Jędrek, Teksty uruchamiane : koncepcje 
performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka, w: „Roczniki 
Humanistyczne” 2016, z. 1, s. 173-185.

 L. Onak, Insekty, http://http404.org/insekty/#, 24.01.2015.200
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 W tym rozdziale chciałbym pokazać, że tego typu delimitacje są problemem 

pozornym, a dużo ważniejsza od nich jest odpowiedź na pytanie: Jakim przemianom ulega 

obecnie literatura i jaką rolę w obrębie tych przemian pełni reprezentowana przez Onaka 

poezja cybernetyczna? Wszędzie tam, gdzie będę zbaczał z głównej ścieżki, jaką jest dla 

mnie literaturoznawstwo, robił to będę, by spojrzeć na narzędzia literaturoznawcze z 

perspektywy innych dziedzin i tym samym dokonać twórczego przeglądu narzędzi 

literaturoznawczych. Tekst ten nie ma więc na celu zastąpić perspektywy teoretyka 

literatury spojrzeniem medioznawcy czy informatyka. Chodzi raczej o wzbudzenie 

dyskusji metodologicznej w gronie badaczy literatury. 

7.1. Działanie i ruch w poezji cybernetycznej 

 W dwóch hasłach Słownika gatunków literatury cyfrowej , umieszczonego na 201

portalu korporacji ha!art, Cyfrowa poezja konkretna i Cyfrowa poezja wizualna Urszula 

Pawlicka charakteryzuje dwa spośród kilku typów poetyckiego utworu cyfrowego. W obu 

przypadkach jako innowację w stosunku do gatunków pozbawionych epitetu „cyfrowy” 

wskazuje na ruch i działanie . Spostrzeżenie to, intuicyjne i proste, wydaje się słuszne. 202

Ostatecznie niecyfrowe utwory poetyckie, zamknięte w książce, nie były zdolne do żadnej 

formy ruchu, nagłych zmian pozycji wersów, układu słów, szyku zdań. Działanie, poza 

aktem pisania i aktem czytania, także nie było istotowo wpisane w utwór poetycki, który 

raczej biernie poddawał się zabiegom czytelniczym takim jak recytacja, analiza, 

interpretacja. Pozostawał też niezmienny, chyba że nową wersję wprowadzał autor czy 

edytor. 

 Zupełnie inaczej rzecz ma się z utworem cyfrowym, takim jak Insekty Leszka 

Onaka. Utwór ten musimy uruchomić, mamy też prawo do przerwania ruchu liter przez  

zastosowanie efektu pauzy. Ruch, polegający na przemiennym znikaniu i pojawianiu się 

 U. Pawlicka, M. Pisarski, Słownik gatunków literatury cyfrowej, http://www.ha.art.pl/201

prezentacje/29-projekty/2130-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej.html, 24.01.2016.

 Por. U. Pawlicka, Cyfrowa poezja wizualna, w: Słownik gatunków literatury cyfrowej, 202

http://ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej/2220-slownik-
gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-wizualna.html oraz: taż, Cyfrowa poezja 
konkretna, w: Słownik gatunków literatury cyfrowej, http://ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-
gatunkow-literatury-cyfrowej/2174-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-
konkretna.html, 24.01.2016.
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kolejnych znaków, odpowiada w nim zarówno za wprowadzanie kolejnych warstw 

tekstowych, jak i za przemiany wizualne. Pawlicka pisze: 

[W cyfrowej poezji wizualnej] Prymarną rolę pełni ruch, który określa 
zależności między tekstem a obrazem; wyznacza strukturę i buduje 
semantykę obiektu. Ruch przeobraża utwór wizualny z symultanicznego 
na spacjalny – pierwotnie „płaski” tekst (unieruchomiony przez papier) 
ulega uprzestrzennieniu, ruch odkrywa kolejne warianty występowania 
obiektu, które w tradycyjnej odmianie czytelnik musiał sam wytworzyć w 
umyśle. .
203

Albo weźmy na warsztat kręgosłup czasu . Jest to utwór złożony z obracających się, 204

wpisanych w siebie kół, w których znajdują się słowa odnoszące nas do przemian czasu. 

Koła poruszają się z różną prędkością zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół wyrazu 

„ość”, który z kolei obraca się w przeciwnym kierunku. Czytając po jednym słowie z 

każdej z obręczy, uzyskujemy wyrażenia typu „nigdy będzie przyszł ość” czy „wczoraj 

była nic ość”. Pawlicka zalicza ten wiersz do cyfrowej poezji wizualnej. Jak słusznie 

zauważa: „Zmienna i płynna budowa utworu odzwierciedla i potęguje sens fluktuacyjnej 

rzeczywistości” . Moglibyśmy w tym miejscu odwołać się do wielu kontekstów, bo 205

utwór ten (jak, jestem przekonany, wszystkie omawiane tu utwory Onaka) zasługuje na 

osobne studia. Najbliżej byłoby tu chyba do heraklitejskiego przekonania, że dzień i noc 

jest tym samym. Można by też zauważyć, że to, co dla Hamleta było alternatywą, „być 

albo nie być”, dla Onaka stanowi koniunkcję. Ta harmonijna, niemalże klasycyzująca, 

struktura mogłaby też zawieść nasze rozważania w sfery buddyzmu. Wymagania 

niniejszego artykułu sprawiają jednak, że skupić musimy się na prostym spostrzeżeniu. 

Sfera znaczeń tego utworu nie jest wyznaczana jedynie poprzez tekst. Równie istotny dla 

analiz i interpretacji jest ruch obręczy. Obraz, tekst i ruch są tu więc równouprawnione. A 

co z działaniem? Utwór działa bez wątpienia, jednak czytelnik pozostaje bierny. To jedna z 

wczesnych prac Onaka, ale obserwując rozwój artysty możemy dojść do wniosku, że nie to 

jest przyczyną pozostawienia czytelnika biernym. Chodzi raczej o stworzenie wrażenia 

 U. Pawlicka, Cyfrowa poezja wizualna, dz. cyt.203

 L. Onak, kregosłup czasu, http://http404.org/osc/, 24.01.2016.204

 U. Pawlicka, Cyfrowa poezja wizualna, dz. cyt.205
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perpetuum mobile, niezmiennego układu, który ingerencja z zewnątrz mogłaby unicestwić. 

„Tak się mają sprawy tego świata”, zdaje się mówić nam Onak. 

 Zupełnie inaczej rzecz ma się w przypadku sonetu niezachodzącego  - kolejnej 206

wczesnej pracy  poety. Tutaj ruch wydaje się schodzić na drugi plan, a działanie burzy 

strukturę tekstu, który, wydawać by się mogło, jest tu elementem dominującym. I właśnie 

dlatego wiersz ten jest dla naszych rozważań kluczowy. Otóż po kliknięciu łącza na 

pierwszy rzut oka mamy do czynienia z niezbyt udanym sonetem, o którego 

przynależności do tego gatunku może świadczyć jedynie czternastowersowa struktura, w 

której można wyodrębnić dwa tetrastychy i dwie tercyny. W dodatku kolejne wersy nie 

układają się w logiczną całość i przypominają… tytuły artykułów. Poniżej znajduje się 

przycisk z napisem „Generuj nowy sonet”. Gdy go użyjemy, w ten sam układ wersów 

wpiszą się nowe frazy. Czytając, znów będziemy mieli nieprzyjemne wrażenie 

przeglądania strony głównej niezbyt ambitnego portalu informacyjnego. Utwór ten 

wielokrotnie prezentowałem grupom studentów i zwykle dochodzili oni do wniosku, że 

interpretacja oparta jedynie na warstwie tekstowej utworu jest najzwyczajniej w świecie 

bez sensu. Raz jednak zdarzyło się, że pewien niezwykle skądinąd zdolny student uparł się 

interpretować jedną z wersji sonetu niezachodzącego wers po wersie, zdanie po zdaniu. 

Była to interpretacja dość groteskowa, oparta na wytrwałym poszukiwaniu związków 

między wersami i ukrytych znaczeń. 

 Tymczasem zamiast pytać o znaczenie tekstu należy, jak mi się wydaje, zapytać o 

zasadę działania utworu. Generowanie poszczególnych sonetów składających się na sonet 

niezachodzący faktycznie polega na pobieraniu tytułów z serwisów informacyjnych i 

układanie ich w 14 wersów (oraz jeden dodatkowy, wyznaczony pogrubioną czcionką, 

który ma stanowić tytuł sonetu). Odsłania to zresztą adnotacja redaktorska, którą opatrzył 

sonet niezachodzący Onak. W adnotacji autor, który sam siebie określa raczej jako 

„producenta”, odwołuje się do tradycji nowofalowców. Pyta także:  

Czy wyrwane z kontekstu i zestawione ze sobą nagłówki komplementarnie 
skonstruowanego świata informacji nie budzą niepokoju? 


 L. Onak, sonet niezachodzący, http://http404.org/sonetniezachodzacy/, 24.01.2016.206
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Czy brak możliwości wejścia głębiej w strukturę danych (i przeczytania 
artykułu) nie zaburza interfejsu przyjemności? 
207

I należy mu przyznać rację, że tak „skonstruowany świat informacji”, z którym stykamy 

się przecież na co dzień, jest wyjątkowo nieprzejrzysty i tak naprawdę o niczym nas nie 

informuje. A przynajmniej nie czyni tego w sposób dostateczny. 

 Sonet, ze względu na swoje skomplikowanie, jest uznawany za formę mistrzowską. 

Poeci sięgają po niego, by udowodnić swój kunszt w sztuce słowa. Onak, pomimo że 

strukturę sonetu niezwykle upraszcza, pokazuje tu jednak niezwykłą twórczą dojrzałość. 

Bo przecież obietnica „sonetu niezachodzącego” zostaje w utworze spełniona. Choć nie 

niesie on treści uniwersalnych, to zastępuje je „wieczną” aktualnością. Dopóki w 

niezmienionej formie będą istniały portale, z których sonet czerpie wersy, dopóty zawsze 

będzie opowiadał o świecie takim, jaki jest właśnie w tej chwili. W nieustającym „teraz”. 

Przyszłość i przeszłość będą jedynie przypadkowymi gośćmi, gdy taki czy inny pobrany 

artykuł będzie akurat próbą futurologiczną lub tekstem historycznym. I cóż z tego, że 

zawsze będziemy mieli do czynienia jedynie z fragmentem, nigdy z całością? Czyż nie w 

ten właśnie, absurdalny nieco, sposób nie poznajemy rzeczywistości? Poza działaniem 

utworu mamy tu także do czynienia z oddziaływaniem na dyskurs literacki. Interpretacja, 

zdaje się nam przypominać Onak, nie dotyczy jedynie tekstu utworu. Co więcej, skupienie 

się tylko i wyłącznie na nim może zwieść nawet doświadczonego badacza (tak jak zwiodło 

pilnego studenta). Utwór jest światem o wiele bardziej skomplikowanym, jest aktem 

komunikacji. I o tym musimy pamiętać chcąc, by humanistyka była „humanistyką 

niezachodzącą”, aktualną. 

 Tak swój znany esej W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako 

laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje kończy Ryszard Nycz: 

Uczynienie z wiedzy humanistycznej narzędzia sprawczego działania, 
skutecznej zmiany, efektywnego oddziaływania pozostaje dalej 
wyzwaniem humanistyki, dziś bardziej może aktualnym niż niegdyś. Nie 
jest wykluczone, że zbliżać do tego celu może przypomnienie o tradycjach 
czynnościowego traktowania tekstu, podjęcie próby operacyjnego 
przeformułowania jego koncepcji oraz dążenie do zaprojektowania 

 L. Onak, sonet niezachodzący w.1.0, http://http404.org/sonetniezachodzacy/207

credits.php, 24.01.2015.
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badawczego i edukacyjnego programu, dostosowanego do środowiska, w 
którym rozwijać się będzie humanistyka przyszłości . 
208

I wydaje się, że jest to słuszny kierunek, że humanistyka musi pamiętać o tym, jak bardzo 

przedmiot jej badań jest dynamiczny. 

 Omówmy jeszcze jeden wiersz Onaka: Młodość tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden 

liter później. Pierwsza wersja tego utworu ukazała się w roku 2011 . Wtedy była jeszcze 209

statycznym obrazem. W roku 2015 poeta cybernetyczny opublikował drugą wersję, którą 

się tutaj zajmiemy . Tak jak w przypadku Insektów, także i tutaj musimy utwór wprawić 210

w ruch kliknięciem. Na środku ekranu widzimy tekst Ody do młodości Adama 

Mickiewicza. Tuż nad nią napis „Młodość zero liter później”, który zastępuje tytuł ody 

Mickiewicza. W prawym, górnym rogu znajduje się instrukcja, która brzmi: „Naciśnij 

klawisz Esc lub kliknij tutaj, by doczekać starości”. Kliknięcie powoduje, że litery 

zaczynają znikać, a w tytule słowo ‚zero’ zmienia się na kolejne liczby (zapisane słownie). 

Degradacja tekstu następuje bardzo szybko, zastępowane liczby pędzą wraz z każdą 

usuwaną literą. Co ciekawe, procesu tego nie możemy cofnąć, a jedynie zatrzymać 

(ponownie naciskając klawisz Esc). Jesteśmy więc niejako skazani na to zaprogramowane, 

przyspieszone starzenie się albo na trwanie bez ruchu na jednym z etapów tekstowej 

dezintegracji Mickiewicza. Ostatecznie, gdy 1861 liter zostanie już usuniętych, na ekranie 

pozostają jedynie znaki przestankowe. Wizja ta jest być może nieco ponura. Tekst, z 

bogactwem jego znaczeń, z całym swoim językowym pięknem, zniknął. To, co pozostało, 

traktujemy zwykle jako zawartość gorszego sortu. Istotną, ale pozbawioną samodzielnego 

znaczenia. A jednak u Onaka to właśnie znaki przestankowe „znaczą”. A raczej, jak 

wolałbym, oddziałują na odbiorcę. 

 Proces starzenia, który przed chwilą obserwowaliśmy, to konieczna i nieuchronna 

redukcja. Przecinki i kropki, które pozostały, zdają się przypominać łzy. Nie zapominajmy 

jednak, że jedną z istotnych funkcji tych graficznych znaków jest zapewnienie miejsca na 

 R. Nycz, W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. 208

Tradycje, hipotezy, propozycje, w: Przyszłość polonistyki, Koncepcje - rewizje - 
przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice 2014, s. 124.

 L. Onak, Młodość tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden liter później, http://fundacja-209

karpowicz.org/leszek-onak-mlodosc-tysiac-osiemset-szescdziesiat-jeden-liter-pozniej/, 
24.01.2016.

 L. Onak, Młodość tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden liter później, Internet 2016, 210

http://techsty.art.pl/m10/mlodosc_1861_liter_pozniej/#, 21.06.2016.
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oddech. A więc tylko on pozostaje - życie samo w sobie okazuje się wartością nadrzędną. 

Treść życia jest istotna, ale też w pewien sposób przypadkowa i dowolna. Zwróćmy też 

uwagę, że na końcu utworu nie konfrontujemy się ze śmiercią. Mówi on jedynie o 

starzeniu. A gdy wszystko się dopełni, przycisk w prawym, górnym rogu zachęci nas do 

powtórki. 

 Według typologii Pawlickiej mamy tu zapewne do czynienia z cyfrową poezją 

konkretną. Nie chciałbym jednak skupiać się na genologii bardziej, niż jest to potrzebne. O 

wiele ważniejszy wydaje się stosunek tekstu wejściowego i wyjściowego do samego 

procesu. Wróćmy więc do Pawlickiej: 

Ruch obiektu odkrywa ukryte zależności między znakami językowymi, 
odsłania subteksty, kryjące się w tekście pierwotnym oraz w efekcie 
konstruuje obiekt wtórny. Mechanizm demaskuje tekst językowy poprzez 
ujawnienia wewnętrznych układów, które w tradycyjnej poezji konkretnej 
nie były dostępne bezpośrednio. Ruch wizualizuje odbiór, który w 
analogowej wersji odbywał się w umyśle czytelnika. W poezji konkretnej 
istotą jest eksplorowanie materii językowej – stąd ważniejszy od rezultatu (i 
semantyki) jest proces stawania się (generowanie struktury). Kluczową 
funkcję pełni zatem działanie – przejście od jednego wariantu tekstu do 
drugiego .
211

Redukcja, jakiej została poddana Oda do młodości, wydaje się dużo ważniejsza od 

znaczenia utworu Mickiewicza. Interpretacji podlega tu bardziej gest niż tekst. Oto 

witalistyczna wizja romantyczna znika litera po literze. A wraz z nią znika jej treść. 

Możemy zasadnie przypuszczać, że jest to swego rodzaju poetycki performance. 

7.2. Cyfrowy performance poetycki i performatywność poezji cyfrowej 

 Takie postawienie sprawy może budzić zrozumiałe obiekcje: czy badanie 

performance’u należy jeszcze do przedmiotu badań literaturoznawcy? Nieprzekonanych do 

tego typu zabiegów chciałbym raz jeszcze, podobnie jak we wstępie do niniejszego 

artykułu, prosić o zawieszenie sądu. Z resztą w przypadku utworu Młodość tysiąc osiemset 

sześćdziesiąt jeden liter później wciąż jeszcze możemy zasłaniać się tym, że - po pierwsze 

 U. Pawlicka, Cyfrowa poezja konkretna, dz. cyt.211

%98



- mamy do czynienia z dziełem o charakterze tekstowym, po drugie - jest ono oparte na 

wyraźnym odniesieniu intertekstualnym do kanonicznego utworu literatury polskiej. 

 Co jednak w przypadku, gdy badaniu poddamy utwór z gatunku wideopoezji? 

Przede wszystkim musimy przypomnieć, że pomimo obecnej dominacji książek 

drukowanych jako nośnika literatury, sztuka słowa była przez wieki oparta na przekazie 

ustnym. Walter Jackson Ong pisze: 

Kiedy mówimy obecnie o środkach przekazu, stale powraca jedno pytanie: 
czy nowe środki przekazu znoszą dawne? Albo, mówiąc konkretniej, czy 
telewizja zniosła książki? Nikt w miarę przytomny, widząc księgarnie i 
obserwując nawyki osób ze swojego otoczenia, nie mógłby sądzić, że 
książki zniknęły; interesujące staje się zatem samo zadawanie tego 
pytania. Najwyraźniej niepokoi coś innego niż fakty. Ma się poczucie, że 
telewizja i elektronika w ogóle muszą coś powodować .
212

Rozprzestrzenianie się nowej technologii zapisu wiedzy nie jest dla Onga końcem słowa 

drukowanego. Zauważa on jednak, że wraz z pojawieniem się „telewizji i elektroniki” 

doszło do pewnych zmian, które u wielu osób budzą niepokój. W dalszej części tekstu 

zachęca więc do bardziej złożonych analiz. Jeśli jednak nie mamy do czynienia z prostym 

zastąpieniem druku przez wideo i elektronikę, to co istotnego wydarzyło się w kulturze 

słowa? Badacz odpowiada w ten sposób: 

Środki elektroniczne wcale nie prowadzą do likwidacji książek; przeciwnie, 
przyczyniają się do szybszego produkowania większej ich ilości. Zarazem 
jednak wytwarzają książki odmienne, niebędące „książkami” w dawnym 
sensie tego słowa .
213

I wydaje się, że jest tak również w przypadku wideopoezji. Ponieważ nowe środki 

przekazu pozwalają na multimedialny mariaż słowa i ruchomego obrazu, artyści mogą z 

niego korzystać, wciąż pozostając w dyskursie literackim.  

 W. J. Ong, Przekształcanie się środków przekazu: mówiona książka, w: Literatura 212

ustna, red. P. Czapliński, Gdańsk 2010, s. 311.

 Tamże, s. 317.213
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Tak jest w przypadku Poezji cybernetycznej w perspektywie aksjologii VHS-u , kolejnego 214

rozważanego tu utworu Onaka. Jest to remiks (kilkukrotnie zapętlonych) wypowiedzi 

intelektualistów na temat Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, fragmentu recytacji 

wiersza Herberta i wyrwanego z kontekstu zdania wypowiedzianego przez samego 

Miłosza. Trudno wyrzucić poza obszar zainteresowania literaturoznawcy dzieło tak silnie 

zanurzone w literacki dyskurs. Tytuł wiersza sugeruje nam, że mamy do czynienia z 

utworem programowym. Pierwsze wychwycone przez nas zdanie to „Herbert czuł, że aby 

jego życie miało wartość musi pisać”. Po chwili zostaje ono skontrowane pytaniem „Jaka 

wartość, dla kogo wartość?”. W Poezji cybernetycznej w perspektywie aksjologii VHS-u 

Onak próbuje rozprawić się z zarzutami, jakie stawiane są poezji cybernetycznej. Przede 

wszystkim zadaje więc pytanie o wartości. Pytanie, które pojawia się zazwyczaj, gdy 

mamy do czynienia z pojawieniem się nowego kierunku w literaturze.  

 Następna wypowiedź, jaką usłyszymy, odtwarzając utwór Onaka, to: „I 

niepoddawanie się, no, tym najrozmaitszym modom nowoczesności”. Słowa te nachodzą 

na fragment Przesłania pana Cogito: „bądź odważny gdy rozum zawodzi (…)”. Wreszcie 

na ekranie pojawia się Czesław Miłosz, który mówi: „U mnie wczoraj było bardzo 

przyjemnie naprawdę. Ciepłe przyjęcie”. Słowa te, jak i wcześniejsze, powtarzane są 

kilkukrotnie. Wypowiedź Miłosza zostaje jednak ostatecznie zredukowana do słów „Ciepłe 

przyjęcie”, obraz zaczyna się rozmywać, jakbyśmy mieli do czynienia z awarią taśmy 

VHS, by ostatecznie zniknąć. Jest to kolejny znamienny gest Onaka. Zarzut podążania za 

modą  (za którą wcale poeci cybernetyczni zresztą nie podążają, pozostając raczej w 

artystycznej niszy) zostaje skontrowany przez wymóg odważnego działania. Tylko 

śmiałość i konsekwencja samych poetów cybernetycznych może doprowadzić do ich 

„ciepłego przyjęcia” w literaturze .  215

 Utwór Onaka jest jednocześnie przestrzenią konfrontacji. Obraz oddziałuje tu 

równie mocno, co znaczenie słów. Kluczowa jest też rola montażu. Wyrwane z kontekstu 

zdania w połączeniu ze słabej jakości nagraniem są bardzo nienaturalne. Postaci występują 

w stereotypowych, charakterystycznych dla telewizji pozach. Recytator prezentuje, 

mówiąc najoględniej, dość konserwatywny typ aktorstwa. Czesław Miłosz, jak się wydaje, 

wspomina spotkanie towarzyskie. Korowód ten zostaje ostatecznie brutalnie zerwany. 

 L. Onak, Poezja cybernetyczna w perspektywie…, dz. cyt.214

 Tamże.215
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 Onak, wykorzystując technikę remiksu charakterystyczną dla kultury cyfrowej, 

dokonuje tu stylizacji na film w technologii VHS. Chce pokazać, że możliwości nowego 

medium pozwalają na gry literackie nowego typu. Jednocześnie postaci z filmu zostają 

sprowadzone do roli przykładu negatywnego, punktu odbicia dla nowego nurtu. Punktu, od 

którego należy zerwać z tradycją i wprowadzić korektę . Jakie jest jednak znaczenie 216

gestu nowego poety? Gdybyśmy użyli tu terminologii Harolda Blooma, moglibyśmy 

mówić zapewne o askesis - próbie pomniejszenia znaczenia prekursora (czy prekursorów) 

w celu uwolnienia się spod jego (ich) wpływu. Nie będzie to jednak wyczerpująca 

odpowiedź. Ta negacja jest jednocześnie oczyszczeniem pola. Bardziej niż polemiką 

okazuje się utwór Onaka gestem odrzucenia zarzutów. Gestem niezwykle teatralnym, 

wykonanym ze świadomością bycia obserwowanym. 

 Poezja cybernetyczna w perspektywie aksjologii VHS-u ma według mnie charakter 

performatywny. Performatywność rozumiem tu jako ekstrapolację na utwór poetycki 

twierdzeń Austina o zdaniach performatywnych. Według autora Jak działać słowami 

zdania takie muszą spełniać dwa warunki: 

A. w ogóle nie „opisują”, nie „zdają sprawy” z niczego i nie konstatują 
niczego, nie są „prawdziwe ani fałszywe; oraz


B. wypowiedzenie danego zdania jest w całości lub w części wykonaniem 
jakiejś czynności, której z kolei nie opisałoby się normalnie jako 
mówienia czegoś .
217

Te warunki wydają się u Onaka spełnione. Zremiksowane wypowiedzi nie opisują żadnego 

konkretnego stanu rzeczy. Ich zestawienie ma stanowić gest odrzucenia i jednocześnie 

wprowadzenia nowego stanu rzeczy w literaturze. Poezja cybernetyczna w perspektywie 

aksjologii VHS-u pełni dla nowego nurtu poetyckiego funkcję emancypacyjną. Oczywiście 

idei Austina nie da się tu przełożyć jeden do jednego. Przywołując ten kontekst, chciałbym 

przede wszystkim zwrócić uwagę na przewagę działania wobec opisywania. Albo inaczej: 

 Ciekawie wypada zestawienie tego utworu z Rozmawianiem (na koniec wieku) 216

Świetlickiego. M. Świetlicki, Rozmawianie (na koniec wieku), w: tegoż, Wiersze, Kraków 
2011, s. 311. O ile tam Świetlicki sugeruje, że Miłosz zrywa dialog z nową poezją 
(reprezentowaną przez Świetlickiego), o tyle u Onaka Miłosz staje się jedynie figurą 
retoryczną potrzebną do wprowadzenia struktury ironicznej.

 J. L. Austin, Jak działać słowami, w: tegoż. Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993, s. 217

554.
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na dominację gestu nad treścią. Znaczenie utworu zawiera się w jego sposobie działania i 

oddziaływania na odbiorcę, literaturę i, szerzej, dyskurs literacki.  

 Postępuję w ten sposób przekonany o słuszności rozpoznań, które Ewa Domańska 

nazywa „zwrotem perofrmatywnym” w humanistyce . W swoim artykule z roku 2007 218

stara się też odpowiedzieć na pytanie o wzrost zainteresowania sztuką performance i 

performatywnością. Formułuje trzy komplementarne odpowiedzi, z których tu chciałbym 

przywołać pierwszą: 

1. „Zwrot performatywny” (…) jest znakiem i efektem przystosowywania się, 
adaptacji nauk humanistycznych (a zwłaszcza ich teorii) do wyzwań 
wypływających ze współczesnej kultury w momencie, kiedy jasne staje się, 
że metafora świata jako tekstu nie posiada mocy wyjaśniającej problemy, z 
którymi boryka się współczesny świat (ludobójstwo, terroryzm, postęp 
technologiczny, procesy globalizacji) . 
219

Postęp technologiczny jest, co oczywiste, spiritus movens powstania poezji 

cybernetycznej. I właśnie dlatego, że poezja cyfrowa stanowi mariaż dyskursu literackiego 

z nowymi technologiami, może być traktowana jako humanistyczne laboratorium. Takie, o 

którym marzy (inspirowany przez Domańską, ale też Bruno Latoura) Ryszard Nycz: 

Postuluję odejście od nowoczesnej ideologii tekstu jako pojemnika, 
odizolowanego od świata, autonomicznego laboratorium standardowych 
procedur reprezentacji, zabezpieczania, przenoszenia i odbierania 
znaczenia. I proponuję przejście do współczesnego (Latourowskiego z 
ducha) ujęcia laboratorium tekstu jako węzła otwartej sieci translacyjnych 
operacji między tym, co przyrodnicze, społeczne i dyskursywne, 
mediatyzującego i inwencyjnie przekształcającego relacje między 
umysłem, ciałem a środowiskiem . 
220

Jest to ujęcie silnie nastawione na rzeczywistość zmian, jakie może wywołać 

„laboratorium tekstu”. Musimy jednak w tym miejscu zastrzec, że wykonując tę śmiałą 

 E. Domańska, „Zwrot performatywny”…, dz.cyt., s. 48-61.218

 Tamże, s. 52.219

 R. Nycz, W stronę innowacyjnej humanistyki…, dz. cyt., s. 121-122.220
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woltę badacz mimo wszystko pozostaje w sferze myślenia tekstocentrycznego. 

Przywoływany tu już dwukrotnie artykuł na pierwszej stronie zawiera takie zastrzeżenie:  

Nie sądzę przy tym ani że można, ani że warto odrzucać 
„tekstocentryczną” specyfikę nie tylko badań literackich czy językowych, 
lecz całej humanistyki (acz tej ostatniej w różnym zakresie) . 
221

Dalej wypowiada się już w duchu spostrzeżeń Onga. Z jednej strony zauważa rozkwit 

tekstowości, z drugiej zwraca uwagę na wzbogacenie tekstu dzięki multimediom: 

Nie oznacza to oczywiście, że teksty dalej są najważniejszym obiektem 
badania; w obrębie współczesnej kultury wizualnej czy cyberkultury 
sąsiadują z innorodzajowymi obiektami bądź są sk ładnikami 
hybrydycznych multimedialnych konstruktów (wraz z obrazami, 
fotografiami, filmami, animacjami, grafikami...). W każdym jednak wypadku 
pozostają inherentnymi komponentami współczesnej kulturowej 
rzeczywistości, a modelowana na nich metoda „czytania kultury”, 
zachowuje status uprzywilejowanego poznawczo narzędzia analizy i 
interpretacji . 
222

Czy jednak podejście takie nie jest zbytnio naznaczone statyczną logiką słowa 

drukowanego? Czy „czytanie kultury” nie jest swego rodzaju redukcjonizmem? Jak 

możemy „czytać obraz”, „czytać film”, „czytać grę”? Czy w ten sposób nie pozbawiamy 

nietekstowych dziedzin kultury ich odrębnego charakteru? Zastrzeżenia te formułuję pełen 

obaw i wątpliwości. A jednak problem wydaje mi się szczególnie palący, ponieważ 

korzystając z kultury cyfrowej, musimy ostatecznie zapytać, czy da się „czytać 

multimedia”? By nie mnożyć problemów ponad miarę, skupmy się jednak na tych 

zagadnieniach, które dotyczą bezpośrednio poezji cybernetycznej. 

 Oczywiście Nycz odnajdzie w światowej humanistyce wielu teoretyków myślących 

podobnie. Jay David Bolter, autor koncepcji remediacji, nazywa jedną ze swoich książek 

Przestrzeń pisma. Komputery, hipertekst i remediacja druku. Jego podejście jest silnie 

postmodernistyczne, wszelkie zmiany wywodzą się z „płynnego” charakteru całej 

 Tamże, s. 105.221

 Tamże, s. 106.222
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rzeczywistości. To postmodernistyczne zacięcie, gdzie zmienność stoi ramię w ramię z 

różnorodnością, widać choćby w takich fragmentach: 

Jeśli istnieje jakaś spójność tekstu elektronicznego, to pochodzi ona z 
nieustannej zmienności relacji pomiędzy jego elementami. Jeśli istnieje 
jakaś spójność wśród czytelników takiego tekstu, to opiera się ona na 
powstaniu chwilowej konstelacji różnorakich ekonomicznych i kulturowych 
„grup interesu” .
223

Również ten badacz jest przekonany, że metafory tekstowe mają się dzisiaj dobrze: 

Niezależnie od stosowanej techniki pisania (…) autor może uważać swój 
umysł za przestrzeń pisma. Funkcjonowanie przestrzeni pisma staje się 
metaforą ludzkiego umysłu i międzyludzkich, społecznych interakcji .
224

A jednak nawet Bolter w cytowanej tu rozprawie niezwykle krótki podrozdział poświęcony 

poezji nazywa Poezja cyfrowa i teksty performatywne . 225

 By pokonać impas, który czyniłby ten artykuł bezskutecznym, uczynię najlepiej 

odwołując się raz jeszcze do ustaleń Pawlickiej. Jest ona najbardziej wnikliwą polską 

badaczką poezji cyfrowej i poezji cybernetycznej . Własne rozwiązania autorka 226

(Polskiej) poezji cybernetycznej oparła na koncepcji Lva Manovicha: 

Manovich wskazuje na ważną właściwość obiektu nowych mediów, jaką 
jest „dychotomia interfejsu”. Dwojakość rozumiana jest tu jako zespolenie 
interfejsu (formy) i tekstu (treści). Nierozłączny związek tych dwóch 
kategorii uwidacznia się w literaturze cyfrowej, gdzie interfejs wiąże się z 
ruchem obiektu; ruch z kolei jest jednym ze składników utworu cyfrowego, 
tak samo ważnym jak obraz czy tekst . 
227

 J. D. Bolter, Przestrzeń pisma…, dz.cyt., s. 24.223

 Tamże, s. 26.224

 Tamże, s. 193.225

 Ustalenia terminologiczne Pawlickiej jasno wyrażają różnicę pomiędzy poezją cyfrową 226

a cybernetyczną. Zainteresowanych odsyłam więc do jej książki: U. Pawlicka, (Polska) 
poezja cybernetyczna…, dz.cyt.

 Tamże, s. 193.227
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Działanie jest więc w poezji cybernetycznej elementem istotowym. Jest też jej najbardziej 

charakterystycznym wyróżnikiem. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, że samo w 

sobie nie jest jeszcze poezją. W innym miejscu Pawlicka podkreśla: 

W cyfrowym utworze performatywnym wszystkie składniki są integralne – 
tekstu słownego nie da oddzielić się od obrazu i dźwięku . 
228

Jeśli więc skupiam się na performatywności utworów Onaka, to czynię tak, by podkreślić 

jej istototowość w procesie interpretacji prac poety. Jak wspominałem, działanie jest w tym 

wypadku jednocześnie oddziaływaniem na dyskurs literacki. 

 Widać to świetnie w utworze Bletka z balustrady . Utwór ten to kolejny przykład 229

wiersza cybernetycznego, który rezygnuje z ingerencji czytelnika. Ten ostatni pozostaje 

poza balustradą - wyświetlacz jest dla niego oknem, przez które spogląda na przemiany 

tekstu. Podobnie jak w przypadku Insektów mamy tu do czynienia z zabiegiem 

polegającym na nieustającym przepływie tekstu. Tym razem jednak po uruchomieniu 

aplikacji słowa wyświetlają się przed nami nieśpiesznie, układając się w wiersz. Nim 

jednak zakończymy lekturę kolejne wyrazy zostaną zmienione. Spójrzmy na dwie kolejne 

wersje dwóch pierwszych wersów: 

Wersja I:

Ten dżojnt z pasjansu ponad wyrównaniem z domofonu; 

ta mucha, która odrywa się z okrutnych kineskopów chodnika 

Wersja II:

Ten windows z bukietu ponad polem z zasilacza; 

ta rozdzielczość, która wyrusza z rogatych kursorów domofonu 


Pozornie mamy do czynienia z tekstem zupełnie pozbawionym sensu. A jednak uważny 

czytelnik dostrzeże, że w obu przypadkach składnia pozostaje niezmieniona. Jeszcze do 

niedawna utwór Onaka zawierał wstęp, który informował, że rama syntaktyczna wiersza 

została zaczerpnięta z Nogi Tadeusza Peipera. Skorzystajmy więc z tego tropu. Pierwsze 

dwa wersy Nogi: 

 Tamże, s. 34.228

 L. Onak, Bletka z balustrady, http://ha.art.pl/bletka-z-balustrady/, 24.01.2016.229
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Ten hymn z jedwabiu ponad okrucieństwem z cukru;

ta wstęga, która wykwita z miękkich liści trzewika 
230

Jak pisze Stanisław Jaworski w komentarzu do Nogi:  

Jeden z najczęściej przywoływanych wierszy Peipera, przez współczesną 
mu krytykę uważany jako przykład niezrozumiałości jego stylu 
poetyckiego. Cytowano przy tym na ogół pierwszy wers (…).

Władysław Strzemiński, pisząc w jednym z listów do Przybosia o 
„kubizmie” poetyckim Peipera - traktował ten wiersz jako odpowiednik 
kubizmu z lat 1918-1926 i widział w nim „dobieranie elementów 
kontrastujących, z których układa (nie buduje) formę”. (…)

Wiersz Peipera ukazuje charakterystyczną zmianę wrażliwości. Długa i 
raczej obcisła moda poprzedniego okresu, odsłaniająca szyję i 
uwydatniająca piersi powodowała, że one właśnie były najczęściej 
opiewanymi częściami kobiecego ciała. Natomiast krótka i uproszczona 
moda powojenna sprawiała, że właśnie noga stała się nowym 
przedmiotem poetyckiego kultu .
231

Onak „pożycza” więc „kubizm” Peipera. Jednak to nie część ciała zostaje tu rozłożona na 

czynniki pierwsze, odsłaniając swoją wieloznaczność. Rozważania dotyczą raczej części 

zdania, które, zachowując swoją formę gramatyczną, w zaprogramowany sposób zmieniają 

znaczenie. Tak jak Peiperowi, tak też Onakowi można by zarzucić niezrozumiałość stylu. A 

jednak pozorny absurd ma swój głęboki sens. Wykorzystując możliwości bazy danych i 

zaprogramowanego przez siebie algorytmu Onak, niczym Peiper, interpretuje społeczną 

przemianę. O ile jednak punktem wyjścia Peipera była moda, która w zasadniczy sposób 

wpływała na wybór tematu poezji, tak u Onaka dobór słów sugeruje nam jako źródło 

rozważań styk wirtualnych technologii i rzeczywistych przedmiotów oraz stworzeń. 

Koniec końców - zarówno u Peipera, jak i u Onaka chodzi przede wszystkim o poezję. 

 Chciałoby się powiedzieć, że zasadniczym środkiem stylistycznym jest tu 

metamorfoza, która jedno słowo zamienia na inne o tej samej fleksji. Syntaktyka okazuje 

się kręgosłupem, konstrukcją, na której zawieszana jest zmiennokształtna tkanka. Dzięki 

bogatej bazie danych możliwości wyobrażeniowe utworu są niemalże nieograniczone. 

 T. Peiper, Noga, w: tegoż, Pisma wybrane, Wrocław 1979, s. 294.230

 S. Jaworski, Noga (komentarz do utworu T. Peipera), w: T. Peiper, Pisma wybrane, 231

Wrocław 1979, s. 294-295.
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Możemy swobodnie poruszać się po tym poetyckim uniwersum, jawnie psychodelicznym, 

a algorytm dba o to, by dostarczać nam wciąż nowych językowych wrażeń i doznań. 

Fenomenalnym odkryciem tego utworu jest rezygnacja ze stałego znaczenia na rzecz 

płynnych przemian. W niezmiennej formie wieloznaczność poezji zostaje absolutnie 

zmaksymalizowana.  

 Co więcej, przez teoretyka literatury ten fenomenalny utwór może być uznany za 

silnie dyskursywny. Oto obserwujemy właśnie koniec interpretacji jako poszukiwania 

ostatecznego znaczenia. Liczba permutacji najzwyczajniej w świecie przekracza ludzkie 

możliwości. Jeśli więc nie zdołamy zaprogramować maszyny-interpretatora, to porzucić 

musimy jako niebezpieczną utopię  poszukiwania ostatecznego znaczenia utworu. Chyba 

że uznamy opis działania za swego rodzaju interpretację modalną . 232

 Mechanizm, dzięki któremu „wydarza się” Bletka z balustrady, możemy także 

traktować jako translację na język poetycki obecnych przemian kulturowych. „balu strada” 

to przecież jawne odniesienie do sieci, którą określa się czasem jako infostradę. Ponieważ 

jednak sieć dawno przestała służyć nam tylko i wyłącznie do zdobywania informacji, Onak 

proponuje wizję przestrzeni karnawałowej, która obejmuje całe nasze życie, a w tym i 

rozrywkę . W sieciowej nawigacji interfejsy, którymi się posługujemy, ulegają dużo 233

powolniejszym zmianom niż treści, jakie dzięki nim otrzymujemy. Podłączając się do 

sieci, niejednokrotnie zupełnie losowo zbaczamy z drogi albo też surfujemy bez bliżej 

określonego celu, poszukując kolejnych bodźców, które zaspokoiłyby nasze nieokreślone 

pragnienia. Paradoksalnie to właśnie okno przeglądarki (a nie ulegające ciągłym 

przemianom strony internetowe) jest naszym najwierniejszym i względnie stałym 

towarzyszem. Stosując terminologię Pawlickiej i Manovicha, możemy powiedzieć, że 

forma (interfejs) po raz kolejny bierze górę nad treścią (tekstem), znaczenie zaś ponownie 

przegrywa z konfiguracją. 

7.3. Deus ex machina 

 Spośród wszystkich prac Onaka ta, o której napiszę na końcu, wydaje mi się 

najbardziej niepokojąca. Trudno ją przyporządkować do jakiejś konkretnej kategorii. Jest 

to raczej rejestracja performance’u niż wideopoezja.  

 Terminem tym posługuję się przez analogię do logiki modalnej.232

 Na tę alternatywę interpretacyjną zwrócił mi uwagę w naszej rozmowie autor utworu - 233

Leszek Onak.
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W roku 2011 poeta stworzył utwór Internet . Na krótkim filmie (5 minut i 10 sekund) 234

obserwujemy jego chat z aplikacją Cleverbot. Jest to rozmowa szczególna zarówno ze 

względu na rozmówcę poety (internetową aplikację), jak i na treść wypowiedzi. Cleverbot 

został stworzony, by przejść test Turinga sprawdzający kompetencje językowe maszyn, a 

tym samym, by udowodnić możliwość istnienia myślącej w kategoriach ludzkich maszyny. 

I prawie mu się to udało. Aplikacja ta naśladuje ludzki sposób prowadzenia konwersacji, 

„ucząc się” od swoich rozmówców, i potrafi być w tym zadaniu przerażająco skuteczna. 

Wydaje się, że to, co budzi w nas najwięcej obaw, to nie sama idea inteligentnej maszyny. 

Komputery od samego początku wykazują zdolności obliczeniowe przekraczające ludzkie 

możliwości. To, co rodzi w nas lęk, to perspektywa przyszłości, w której maszyna nie tylko 

jest w stanie doskonale liczyć, ale też komunikować się ze światem tak, jak czynią to 

ludzie - za pomocą języka naturalnego. Maszyny były dla nas przez lata figurami 

pozostającymi w zasadniczej opozycji do tego, co naturalne. Gdyby więc były obdarzone 

zdolnościami językowymi, czy w pierwszych słowach nie zwróciłyby się przeciwko 

swoim twórcom? 

 Leszek Onak wybrał fragmenty wiersza Ameryko Allena Ginsberga i za ich pomocą 

komunikował się z Cleverbotem. Pełne wyrzutu frazy Ginsberga, w oryginale zwrócone 

przeciw Stanom Zjednoczonym, stały się jakby zarzutami wobec Internetu i technologii 

cyfrowych w ogóle. To obraz zmęczenia, przesytu i zniechęcenia. Tymczasem bot 

„odpowiada” z ironią, żartuje i kpi. Rozmowa zaczyna się od słów: „I’ve give you all and 

now I’m nothing”. Cleverbot odpowiada: „You’ve given me the world”. Nieco dalej, na 

pytanie: „When will we end the war?” odpowiada „When I decide to eat it all”. Gdy Onak 

wpisuje „When will you look at yourself through the grave?”, bot odpisuje „When you and 

I team up”. Gdy słowami Ginsberga poeta wyznaje „I refuse to give up my obsession”, 

Cleverbot odpowiada „I didn’t ask for information, I gave you information”. W pewnej 

chwili konwersacja przybiera dość niespodziewany kierunek. 

Onak: My mind is made up, there’s going to be trouble.

Cleverbot: Are you sure you’re not a computer?

Onak: I read you every day.


 L. Onak, Internet, https://vimeo.com/109834984, 24.01.2016.234
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Cleverbot: I thought robots had no soul. 
235

Oto nasz najgłębszy lęk związany z technologiami. Im doskonalsze maszyny jesteśmy w 

stanie stworzyć, tym bardziej boimy się, że my także jesteśmy maszynami stworzonymi 

przez zmyślnego inżyniera. Że nasza dusza jest tylko złudzeniem wywołanym przez 

doskonale działający algorytm. 

 Konwersacja Onaka z botem jest performancem opartym na interfejsie tekstowym. 

Ukryte działanie algorytmów zderza się tu z ludzkimi zabiegami. Poeta remiksując wiersz 

Ginsberga odrzuca swój własny głos, a przez to wydaje się mówić za każdego z nas. Bot, 

dzięki zmyślnemu programowaniu, jest w stanie odpowiadać w granicach sensowności. 

Film jest tylko dokumentacją zdarzenia, ale też zapisem tej jednej, wyjątkowej rozmowy. 

Nawet gdybyśmy spróbowali powtórzyć gest Onaka, Cleverbot, prawie jak człowiek, 

odpowie już zupełnie inaczej. 

 Interpretacja tej pracy jest jednym z tych momentów dla teoretyka, kiedy musi 

gruntownie przemyśleć swoje podstawowe narzędzia. Takie jak choćby Bachtinowska 

dialogiczność. 

W tym miejscu warto raz jeszcze przywołać Domańską: 

3. „Zwrot performatywny” w swoim najbardziej nowatorskim aspekcie ma 
oblicze posthumanistyczne. W jego kontekście sprawczość przypisuje się 
zarówno bytom ludzkim, jak i nie-ludzkim, a wywoływane przez podmiot 
zmiany widziane są jako efekt współdziałania ludzi i nie-ludzi. 
236

Ostatecznie więc pytanie o performatywność, pytanie o sprawczość, to także pytanie o 

podmiotowość. Pytanie, które po „śmierci autora” powraca ze zdwojoną siłą. Nie jest to 

już jednak ten sam podmiot: 

Zatem „zwrot perfomatywny” może być także widziany w kategoriach 
„powrotu silnego podmiotu”, choć, rzecz jasna, nie chodzi tutaj o podmiot 
humanistyczny, esencjalny, homogeniczny. Ten nowy, silny podmiot z 
założenia jest hybrydą (uwaga na możliwość kolejnej esencjalizacji i 
fetyszyzacji pojęcia). (…) Mocny podmiot performatywny to taki podmiot, 

 Tamże.235

 E. Domańska, „Zwrot performatywny”…, dz. cyt, s. 53.236
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który tworzy się w happeningach, wydarzeniach, których nie jest widzem, 
ale inicjatorem i sprawcą. Podmiot ten nie jest też „podmiotem samotnym” 
(podmiot romantyczny), lecz współdziała zawsze z innymi podmiotami i 
„aktorami” (z bytami ludzkimi i nie-ludzkimi). 
237

Tak więc porzucając tekstocentryzm w badaniu poezji, wybieramy się na nowe 

poszukiwania podmiotu. W nowym, wspaniałym świecie, wyposażeni w rozumienie poezji 

jako aktu komunikacji, nastawieni na interpretowanie każdego gestu i ruchu jako epifanii 

sensu, wiedząc, że każde kolejne dzieło zmienia naszą osłabioną rzeczywistość, każąc nam 

dokonywać zasadniczych zmian w statycznych dotychczas teoriach literatury, 

poszukujemy ostatecznie nowej tożsamości.  

 Poeci tacy jak Leszek Onak, szczególnie uwrażliwieni na język, ale też niezwykle 

wrażliwi na zmiany medium mogą nam w tych poszukiwaniach pomóc. Stać się naszymi 

przewodnikami, naszą cyfrową awangardą. Dzięki nim będziemy w stanie ominąć pułapki 

i zauważyć te nieuchronne zmiany, których nie sposób uniknąć, ale na które właśnie teraz, 

dopóki jeszcze nie jest za późno, musimy się przygotować. Najciekawszy chyba spośród 

wizjonerów nowych mediów, Marshall McLuhan, rozpoczynał swą karierę jako 

literaturoznawca. I ta perspektywa pozwoliła mu zauważyć, że: 

Dzięki swej świadomości artyści z dawien dawna opanowali umiejętność 
uników przed brutalnymi ciosami kolejnych nowych technik i wiedzieli, jak 
je odparować. Natomiast ludzie nie umiejący uniknąć ciosu i padający jego 
ofiarą nie zdołali nigdy pojąć, że artyści są im potrzebni. 
238

7.4. Interfejs przyjemności 

 Kończąc ten rozdział, nie chciałbym jednoznacznie rozstrzygać, co jest, a co nie 

jest literaturą, które utwory Onaka są poezją, a które sztuką nowych mediów. Wiem 

natomiast, że konserwatywne podejście do literatury ostatecznie pozbawi nas wszelkich 

narzędzi, dzięki którym możemy jeszcze opisać tę szalenie zmienną rzeczywistość, w 

jakiej przyszło nam żyć. Performatywność, badanie sprawczości, wydaje mi się 

 Tamże, s. 56.237

 M. McLuhan, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka, w: tegoż, Wybór pism, 238

Warszawa 1975, s. 76.
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perspektywą badawczą, która porzuca postmodernistyczną niepewność i pozwala zrobić 

krok na przód.  

 Dzięki tego typu badaniom możemy odkryć poezję jako „zaburzenie interfejsu 

przyjemności”. Pojęcie to zaczerpnąłem z przywoływanej wcześniej notki redakcyjnej 

sonetu niezachodzącego. Nasz (znów Onak) „komplementarnie skonstruowany świat 

informacji” wymaga badania poezji, która nie jest rozumiana jako statyczny i niezmienny 

tekst, lecz jako akt komunikacji odsłaniający formy komunikatu, ale też obnażające 

mechanizmy medium. 

Podsumowania i wnioski 

 Rozdział ten, poprzez przegląd różnego typu wierszy cybernetycznego poety 

Leszka Onaka dokonuje pierwszych rozpoznań performatywności literatury cyfrowej. 

Onak poprzez działanie i ruch wytworzone  poprzez algorytmy, uruchamianie słów 

pisanych, przekraczanie tekstowości z wykorzystaniem wideo oraz poprzez rejestrację 

performance’u konsekwentnie podejmuje dialog na temat fundamentów literatury i 

podstaw literackości. Wpływa na nasze rozumienie literatury. Autor postuluje też przejście 

od interpretacji tekstu do interpretacji działań (algorytmicznych, medialnych). Postuluje, 

by utwory poezji cybernetycznej definiować nie jako teksty, ale jako akty komunikacji 

odsłaniające formy komunikatu i obnażające mechanizmy medium. Ostatecznie 

postulowane jest przejście od paradygmatu tekstocentrycznego do paradygmatów 

komunikacyjnego i performatywnego. 
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8. Rekapitulacja i reinterpretacja. Performatywność współczesnej wypowiedzi 
artystycznej 

Jestem szczęśliwy, że mogę pisząc ten wstęp zaprotestować przeciw bezmyślności i tępocie 
naszego społeczeństwa, które woli bawić się popisami zręcznych żonglerów, niż szukać radosnych 

upojeń w ożywczej krynicy czystej sztuki, dlatego tylko aby nie musieć wyrzec się wygodnych 
nałogów. 

Leon Chwistek  239

Artysta trawiony gorączką szukania, jako że spocząć nie może, póki twórczy jest, nie zadowala się 
raz ustaloną formą ani formy subtelną odmianą, albowiem duch tylko w nieujawnionej jeszcze 

formie wypowiedzieć się może. Gdyby ludzie, znajdujący się obok sztuki (albo poza nią) prawdę tę 
raz wreszcie zrozumieć chcieli, z pewnością poniechaliby niechęci, nawet walki względem 

pojawiającej się z nastaniem każdej nowej generacji twórczej nowej formy i nowego wyrazu 
sztuki. 

Jerzy Hulewicz  240

Czy raczej dostrzeżono  kondycję człowieka wkraczającego w nową epokę, bezbronnego wobec 
zła, które tworzył, nieufnego  już wobec słów, jakie wypowiadał? Wielka batalia o nową sztukę 

byłaby więc walką o zrozumienie, zobaczenie i - opisanie na nowo. 
Piotr Rypson  241

8.0. Warunki wstępne 

 Istnieją co najmniej dwie drogi, na których rozumowania, które zawieram w tym 

rozdziale, mogą zostać przyjęte jako akceptowalne. Ścieżka pierwsza zakłada uznanie, że 

analizy zawarte w  rozdziale wcześniejszym (Teksty uruchamiane. Koncepcje 

performatywne w badaniu poezji cybernetycznej Leszka Onaka) są wystarczające, by 

uznać, że wypowiedź artystyczna w poezji cybernetycznej ma charakter performatywny i 

jest działaniem oraz aktem, a nie stanem, przedmiotem czy artefaktem. Ścieżka druga 

wymaga prześledzenia tradycji badań performatywnych, które rozpoczynają się od badań 

nad wypowiedziami przeprowadzonych przez Johna L. Austina. Świetnej rekonstrukcji 

 L. Chwistek, Wstęp, w: T. Czyżewski, Zielone oko, Kraków, 1920, s. 6.239

 J. Hulewicz, Wstęp, w: T. Czyżewski, Zielone oko, dz.cyt., 1920, s. 7.240

 P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989, s. 300.241
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samego pojęcia performatywu dostarcza wspomniany w stanie badań niniejszej pracy 

Dimitar Vatsov . 242

 Istnieje jeszcze trzecia droga, którą w tym rozdziale zamierzam podążyć: ścieżki 

koherencji, która wplata moje rozważania w teorie Marshalla McLuhana i Bruno Latoura. 

Otóż, jeśli dzieła sztuki czy sama sztuka są antyśrodowiskiem, to musi dochodzić do aktu 

ich separacji, odróżnienia czy kontrastowania w stosunku do samego środowiska. 

Natomiast u Latoura, by uznać coś lub kogoś za aktora-sieć taki aktor musi działać  i 243

oddziaływać. 

 Niniejszy rozdział jest więc próbą opisania tego, w jaki sposób zachodzi działanie 

twórcze. Według mnie wypowiedź artystyczna, a w szczególności współczesne 

wypowiedzi artystyczne, jakimi są działania grupy Rozdzielczość Chleba, zawsze mają 

charakter dwoisty i są performatywami. Natomiast pojęcia rekapitulacji i reinterpretacji, 

które wypracowuję dla oddania ich dwoistości, najchętniej nazwałbym operatorami ze 

względu na czasownikowy, oderwany od podmiotu czy przedmiotu charakter takiego 

konceptu. W tym sensie są one najprostszymi ze wszystkich operacji opisanych przez Lva 

Manovicha . 244

8.1. Jak opisać przeskok cyfrowy? 

 Nie lubię dużych kwantyfikatorów, ale doświadczenie nauczyło mnie, że każda 

niemal dyskusja o poezji cybernetycznej czy szerzej - o literaturze cyfrowej - prędzej czy 

później sprowadza się do dwóch zagadnień. 

a) Co w takiej literaturze jest nowego? 

b) W czym przypomina ona literaturę tradycyjną? 

Te dwa pytania, wyznaczające dwa kierunki na jednej osi (jak dzień i noc czy życie i 

śmierć u Heraklita), są jednocześnie osią sporną, w której radykalizujące się strony 

przyjmują często następujące pozycje: 

 Por. D. Vatsov, Performatyw: suwerenna władza…, dz. cyt.
242

 Wyraża się to najlepiej w niniejszym cytacie: „Jeśli chcę mówić o aktorach, muszą coś 243

czynić, a nie tylko zajmować miejsca. Jeśli działają, to muszą coś zmieniać”. B. Latour, 
Prolog w formie…, dz. cyt., s. 139.

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 202-212.244
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I) literatura cyfrowa nie jest niczym nowym, bo w literaturze wszystko już było, a w 

związku z tym jedyna nowość polega na odmiennym medium, którym to artyści 

przesadnie się zachłysnęli; 

II) literatura cyfrowa ze względu na swoje medium jest w zasadzie różna pod każdym 

względem od skamieniałej w kanon literatury tradycyjnej, rewolucjonizuje więc to, 

czym jest sam komunikat artystyczny. 

 Spory, w których brałem udział schodziły często w kolejnym kroku na grząski teren 

problematyki klasycyzmu i awangardy, by ostatecznie rozbić się o postmodernistyczny 

eksperyment, w którym, niczym w plazmie, nowość polega po prostu na mieszaniu ze sobą 

staroci, grze  w literacko-artystyczną zupę, z której raz po raz wyłania się jakaś soczysta 245

marchewka, by znów stać się jedynie elementem gulaszu.  

 Moja drwina i przesadna obrazowość są zupełnie celowe. Pisząc w bibliotece 

robię się już nieco głodny, ale dopiero teraz udało mi się przezwyciężyć pewną 

niedogodność - układając plan tego rozdziału natrafiłem na blokadę twórczą, 

spowodowaną przestawieniem podrozdziału pierwszego (nie mylić z zerowym) i drugiego. 

Po przejrzeniu notatek, które ratują mnie przed hipnotycznym działaniem komputera, 

wróciłem do dawnego układu, co mnie momentalnie odblokowało i teraz, wyzbywszy się 

lęku przed nieznanym, nie chcę już przestawać pisać. Jest więc ta ironia efektem 

zniecierpliwienia bezowocnym sporem, który należy tu oddać. Tym bardziej, że bibliotekę 

za godzinę zamykają. Moja drwina i przesadna obrazowość są zupełnie celowe również z 

innego powodu - otóż chciałbym sprowadzić do absurdu tę dyskusję, w której pojęcia 

oznaczają jedynie siebie same, a wołania w rodzaju „tak wielka stoi za tym pojęciem 

bibliografia, czy kolega przez nią przebrnął?” i „koleżanka czytając tę bibliografię zupełnie 

w swych badaniach zignorowała współczesność” są wybiegiem retorycznym ukrywającym 

dwa podstawowe pragnienia ludzi zajmujących się sztuką: pęd ku nowości i umiłowanie 

form w pełni rozwiniętych, a przez to uznanych za klasyczne. 

 Andrzej Sosnowski podczas swojej wizyty na KUL (na moje oraz koleżanki i 

kolegów krytyków zaproszenie) przywołał jako bliską sercu poety zasadę pisarskiego 

tkania i prucia, którą sam odnalazł u Aleksandra Watta . Przyznam, że jest to ścieżka, po 246

 Por. M. Dąbrowski, Modernizm, awangarda, postmodernizm – próba całości, „Sborník 245

prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky” 2005, nr 
54, s. 27.

 A. Wat, *** (Jeżeli wyraz „istnieje”…), w: tegoż., Wiersze, Kraków 1957, s. 84.246
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której najłatwiej mi podążać w dalszych wyjaśnieniach. Na razie jednak tę tricksterską 

drogę muszę opuścić, by nieco w następnym akapicie spoważnieć. 

 Trudność w konstruowaniu szkiców literaturoznawczych o literackich zjawiskach 

cyfrowych polega również na tym, że z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym i w 

dużej mierze doskonale koherentnym korpusem pojęć literaturoznawczych, które za 

sprawą strukturalizmu narosły do rozmiarów olbrzymiego gmachu autokomentarzy i 

kontrargumentacji. Z drugiej znów strony nowy przedmiot, jakim są zjawiska cyfrowe, 

podpowiada nam, że cały ten gmach powstał, by opisać poprzednie medium i w kilku tylko 

fragmentach jest użyteczny w przypadku sztuki powstałej po przeskoku cyfrowym. Nie 

sposób więc dalej pracować bez przemyślenia na nowo obowiązującego paradygmatu. 

 Moja hipoteza jest taka, że to, co Latour nazywa materią rozważań  w 247

literaturoznawstwie zaczęło rozwijać się przez implozję, ponieważ skupiło się na tekście, 

od lat nie napotykając zasadniczo nowych zjawisk. Świat „poza” literaturą był jedynie 

kontekstem historycznym lub światem przedstawionym. Tymczasem zjawiska muszą 

przyjść spoza literatury, bo jak o różnych dziedzinach ludzkiej aktywności uczy Latour, 

również literatura jest po prostu jednym ze sposobów na splatanie, a nie samą materią 

świata. Szukanie nowości w obrębie tych samych praktyk ostatecznie powoduje jedynie 

autotematyzm. Pisałem o tym zresztą w poprzednich rozdziałach: zamiast stać się językiem 

opisu zjawisk, jak ekonomia czy psychologia , literaturoznawstwo zaplątało się we 248

własne medium, uznając za swój rdzeń tekstowe komentarze tekstów. Rozbudowuje 

się zatem literatura poszczególnych pojęć, próbujących ująć utwory jako byty same w 

sobie, ale dzieje się to przy jednoczesnym zaniku krytyki literackiej i pogłębiającym się 

wycofaniu z opisu zjawisk  p o p r z e z  literaturę. Tekstowy labirynt stał się naczelną 

metaforą, której postmodernistyczna, barthesowska śmierć autora wydawała się 

zwieńczeniem. 

 Ponadto, mimo ruchów na pograniczu, medium literatury przez lata wydawało się 

rzeczą constans, co uczyniło przeskok cyfrowy takim szokiem. Doprowadziło to wszystko 

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 123-171.247

 Jeśli ktoś twierdzi, że przedmiotem literaturoznawstwa są pisarze i ich dzieła, to niech 248

odpowie mi czy analogicznie ekonomiści zajmują się tylko przedsiębiorcami i ich 
firmami? Byłoby to oczywiście zupełne przekłamanie. Nie można uznać, że pieniądze i 
dobra płyną między ludźmi, ale już książki powstają dla siebie samych. Tak samo 
psychologia nie bada jedynie stosunku między psychologiem a pacjentem.
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w efekcie do usunięcia problematyki medioznawczej poza literaturę . Dopiero nowe 249

odczytanie Jakobsona dokonane przez Manovicha nieco poprawiło stan badań, ale wciąż 

ten wizjoner nowych mediów nie jest dostatecznie często czytany przez literaturoznawców. 

Medium jest więc mylnie rozumiane jako coś, co niesie dzieło, jako środek przekazu, a nie 

element dzieła, który wpływa na sam komunikat, dyktując zasady komunikacji, zmuszając 

do ciągłego transkodowania. 

 Nic dziwnego, że pojawienie się koncepcji remediacji było tak ożywcze. 

Wcześniejsze od niej pojęcie remiksu nie zrobiło w literaturoznawstwie takiej kariery, bo 

zaczerpnięte zostało z muzyki, a przez to zostało uznane za nietekstowe. Poeci 

cybernetyczni ostrzegali: „Kultura powiła niedawno dwie emblematyczne figury, które 

należy hołubić. Są nimi: Programista i DJ” . Ta lekcja  została jednak w pierwszym 250 251

odruchu odrzucona. Zupełnie inaczej rzecz miała się w przypadku Boltera i Grusina. 

Przywoływana tu już wcześniej książka pierwszego ze wspomnianych Przestrzeń pisma. 

Komputery, hipertekst i remediacja druku jest silnie tekstocentryczna, co ułatwiło na 

pewno wpisanie jej w dotychczasowe dyskusje łatwiej niż choćby transkodowanie 

Manovicha. Łatwiej w istocie powiedzieć, że sam druk, sam tekst remediował, niż 

przyznać, że zmieniły się wszystkie zasady dotychczasowej gry. 

 Myślę, że jest jeszcze jeden sposób, by opisać przyczyny oporu, z jakim 

literaturoznawstwo podchodzi do problematyki medium. Otóż, gdy Grusin i Bolter 

konstruowali pojęcie remediacji, wpisali w nie także pewną dwoistość. W swoich 

wyjaśnieniach posługują się przykładem filmu „Strange Days” , od którego w poniższym 252

fragmencie przechodzą do rozważań bardziej ogólnych: 

In addressing our culture's contradictory imperatives for immediacy and 
hypermediacy, the film enacts what we understand as a double logic of 
"re-mediation." Our culture wants both to multiply its media and to erase 

 Ukonstytuowanie się teatrologii czy filmoznawstwa literaturoznawstwo potraktowało 249

jako oczyszczenie własnego pola. Choć więc bada się teraz „literackość” tych dziedzin, 
są one dla literaturoznawców ziemiami utraconymi.

 Manifest Rozdzielczości…, dz. cyt., s. 7.250

 Owa lekcja remiksu to niezwykle twórcze pole do eksploatacji. Szczególnie polecam 251

rozważania Lawrence’a Lessiga - prawnika zajmującego się problematyką prawa 
autorskiego. Por.  L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej 
gospodarce, Warszawa 2009, s. 60-76.

 Kolejny przykład na to, że żadna teoria bez empirycznego szczegółu nie jest w stanie 252

być intelektualnie płodną.
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all traces of mediation: it wants to erase its media in the very act of 
multiplying technologies of mediation. 
253

Młody polski badacz, Michał Wilk, tak reasumuje koncepcje Grusina i Boltera w artykule 

będącym rekonstrukcją możliwości przyszłego rozwoju książki na podstawie wypowiedzi 

futurologicznych: 

Jay David Bolter i Richard Grusin w odniesieniu do transformacji 
dotychczasowego, dominującego medium, piszą o remediacji, jako 
przykład podając właśnie przejście od pisma odręcznego do pisma 
drukowanego, wskazując tym samym na procesy immediacji 
(przeźroczystości medium) i hipermediacji (nieprzeźroczystości medium), 
obejmujące zjawiska zanikania obowiązujących do pewnego momentu 
form przekazu, a następnie przejmowanie cech, wchłanianie dodatkowych 
właściwości, a przez to wytwarzanie nowej formy, nowego, następującego 
medium.  
254

Jakkolwiek może się to wydać nieintuicyjne, mamy tendencję do immediacji książek. 

Choć świadomi jesteśmy języka i na poziomie gier językowych literatura płodnie rozwija 

tendencje hipermediacyjne (intertekstualność, parodie, pastisze, metakomentarze 

pisarskie), większość literatury jest oparta o zupełną przezroczystość medium druku. 

Wyjątkiem są pewne ruchy futurystyczno-formistyczne czy też niedawna propozycja 

liberatury. Poezja, choć zwraca naszą uwagę na język, najczęściej  jednak zatrzymuje się 

na opozycji mówione-pisane. Wciąż jednak, dzięki zwróceniu uwagi na graficzny zapis 

wierszy, pomaga nam wyrwać się z tej immediacyjnej pułapki. W tym sensie uzyskuje 

największą samoświadomość i przerasta immersyjne media takie jak teatr czy film.  

 Zauważmy, że u samego źródła problem ma charakter estetyczny i dotyczy 

przejścia od percepcji do myślenia i w drugą stronę. Wilk, by ująć szerokie spektrum 

przedmiotów, które uznajemy za książki, posługuje się szeroką, słownikową definicją 

J. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media. http://253

homes.lmc.gatech.edu/~objork3/1101/fall07/remediation.pdf, 10.11.2018.

M. Wilk, Książka przyszłości, przyszłość książki. Przemiany medium, myśli i 254

świadomości, w: Częstochowskie rozważania o literaturze, historii i fantastyce, red. E. 
Lasota, Częstochowa 2017, s. 19-20.
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książki jako „utrwalonej myśli ludzkiej” . Bolter, w Przestrzeniach pisma… pisze: 255

„ Pismo na papirusie dokonało remediacji komunikacji ustnej, angażując oprócz słuchu 

także zmysł wzroku, przez co obdarzyło słowa innym odniesieniem do rzeczywistości. 

Kolejne zmiany także - w sposób bardziej lub mniej jawny - zmieniły zasady, na których 

my, czytelnicy, traktujemy tekst i jego tryb reprezentacji świata”.  Zmysły są tu kluczowe 256

i dobrze tłumaczą różnicę w oddziaływaniu mowy i pisma. Dziś znów to, co na poziomie 

medium nazwiemy multimedialnością, na poziomie zmysłów ma swoją polską nazwę i jest 

wielozmysłowością. 

 Pismo, a następnie o wiele mocniej druk, paradoksalnie uwięziły wewnątrz jednego 

ze zmysłów literaturę. Dramat oddzieliły od spektaklu, poezję od głosu aojdy czy 

trubadura. Także w sferze intelektualnej wprowadziły wiele zamieszania, bo jak ma się np. 

wykład profesorski do jego książek? Czy możliwe jest złożenie swojego dorobku z 

wywiadów i wypowiedzi telewizyjnych lub radiowych? Ponadto o problemach z 

nadmiernym przeciążeniem jednego ze zmysłów przy jednoczesnym „wyłączeniu” innych 

wiele pisał McLuhan dzieląc przekaźniki na gorące i zimne: 

Przekaźnik  gorący to takie przedłużenie jednego konkretnego zmysłu, 
które zapewnia „ostrą” percepcję. „Ostrą”, to znaczy nasyconą 
szczegółową i wyrazistą informacją. W wizualnym sensie fotografia jest 
przekaźnikiem „ostrym”; natomiast karykatury w gazecie czy komiksy są 
nieostre, ponieważ dostarczają wzrokowi bardzo niewielu informacji. 
257

Nieco dalej, wymieniając kolejne przykłady, odniesie się także do kwestii pisma: 

  

Hieroglify czy ideogramy, jako przekaźniki zimne, powodują skutki 
całkowicie odmienne od efektów przekaźnika gorącego i eksplozyjnego, 
jakim jest alfabet fonetyczny. 
258

  

Zawsze, jeśli chodzi o McLuhana, jest mi trudno skończyć cytować. Tu także: zaledwie 

parę słów dalej McLuhan pisze o końcu średniowiecza spowodowanym przez  

 Tamże, s. 14.255

  J.D.Bolter, Przestrzeń pisma…, dz. cyt., s. 39.256

 M. McLuhan, Przekaźniki zimne i gorące, dz. cyt., s. 61.257

 Tamże.258
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„podgrzanie” pisma do „intensywności i powtarzalności druku”, następnie o budowie w 

konsekwencji indywidualistycznego światopoglądu, płynnie przechodząc do 

współczesnych korporacji. Nie wiem czemu tak wielka krytyka spływa na tego myśliciela, 

który się nie pomylił, a jedyną jego winą był nadmierny pośpiech spowodowany, jak sądzę, 

chęcią przekazania maksymalnie dużej dawki informacji kluczowych dla rozwoju naszej 

cywilizacji. 

 Wracając jednak do głównego wątku: tak naprawdę dopiero niedawne przemiany 

cyfrowe „oziębiły” nieco pismo fonetyczne. Teraz na stronach internetowych współistnieje 

ono ze słowem mówionym, hieroglificznymi w swej formie logami marek i pomocnymi w 

szybkiej komunikacji ikonami oraz ułatwiającymi przekaz emocji emoji. Łączy się z 

językami programowania, wchodzi w interakcję ze zdjęciami i filmami, pozwala się 

dotknąć i przesunąć, zmniejszyć i powiększyć przy pomocy interfejsów. Nic więc 

dziwnego, że Michał Wilk, śledząc futurologów w poszukiwaniu nowych form dla książki, 

czyli „utrwalonej myśli ludzkiej”, w podsumowaniu swojego artykułu w taki sposób 

komentuje odkrycia innej badaczki - Aldony Skudrzyk:  

W kontekście tych rozważań istotne jest przede wszystkim to, że Skudrzyk 
zwraca uwagę na pojęcia synestezji lub też polisensoryczności, 
obejmujące sobą zjawiska włączania w przestrzeń tekstową przeżyć, 
doświadczeń, uczuć i emocji, towarzyszących nie tylko w trakcie pisania, 
ale również w czasie opisywanej sytuacji, co w konsekwencji niesie ze 
sobą włączenie w tekst odczuć odbieranych wszystkimi zmysłami 
człowieka.  
259

Oczywiście, że wzrok, a co za tym idzie, kultura wizualna - dominuje. Jednak coraz 

bardziej jest to także kultura audiowizualna i kultura dotyku - interakcji i immersji. Lev 

Manovich w podrozdziale Języka nowych mediów zatytułowanym Operacje, przestrzega 

przed niedocenianiem tej zmiany: 

W odróżnieniu od starszych technologii reprezentacji umożliwiających 
działanie, działające w czasie rzeczywistym obrazy-narzędzia umożliwiają 
nam - dosłownie - dotykanie obiektów na odległość, w co wpisana jest 
także możliwość ich łatwego zniszczenia. Potencjalna agresywność 

 M. Wilk, Książka przyszłości…, dz. cyt., s. 31-32.259
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patrzenia okazuje się zupełnie niewinna w porównaniu z rzeczywistą 
agresją zawartą w wyzwalanym elektronicznie dotyku.


Te ostrzeżenia będą bliskie każdemu, kto śledzi rozwój dronów bojowych. Niepokoje w tej 

kwestii odbija także popkultura: w pierwszym odcinku czwartego sezonu amerykańskiego 

serialu Homeland agentka CIA zostaje nazwana „The Drone Queen” ze względu na 

szczególną swobodę w nakazywaniu śmiercionośnych ataków wykorzystujących tę 

technologię. I tu także warto wrócić do McLuhana i jego koncepcji przekaźnika jako 

przedłużenia naszych zmysłów:  

Powiększając i przedłużając samych siebie nowymi przekaźnikami i 
nowymi technikami dokonujemy jednej wielkiej zbiorowej operacji na ciele 
społeczeństwa, bez najmniejszej troski o antyseptykę. Należy pamiętać, że 
jeżeli nawet zabiegi te są potrzebne, to pociągają za sobą nieuniknioną 
infekcję całego organizmu. 
260

W ten sposób możemy chyba bez trudu przystać na stwierdzenie, że nasz tekstowo-

audialny świat, do którego zalicza się książka (bez znaczenia czy jako audiobook, e-book, 

czy inkunabuł - czytany na głos czy w ciszy) jest przedłużeniem procesów myślowych. Te 

zaś kształtują się raczej w analizach danych i konwersacjach niż w gotowych formułach. I 

cała kwestia decyzji o tym czy nośnikiem myśli jest drewno, skóra, konopie czy krzem 

dotyczy tego właśnie, by najefektywniej oddać skomplikowany świat myśli ludzkiej.  

 Było to jasne dla futurystów, z których obserwacji swoje odkrycia wysnuł 

Jakobson. W drugim z mott do tego rozdziału mowa jest o takim właśnie poszukiwaniu 

formalnym polskich zwolenników nowatorskich ruchów z początku XX w. Przytoczmy 

fragment raz jeszcze: „Artysta trawiony gorączką szukania, jako że spocząć nie może, póki 

twórczy jest, nie zadowala się raz ustaloną formą ani formy subtelną odmianą, albowiem 

duch tylko w nieujawnionej jeszcze formie wypowiedzieć się może” . Słowa te napisał 261

Jerzy Hulewicz we wstępie do zbioru Zielone oko Tytusa Czyżewskiego. Owa nieustalona 

forma była u poety-malarza w dużej mierze powiązana z medium. Na pewno w pamięci 

mamy jego Mechaniczny ogród, który testuje możliwości słowa drukowanego, zmuszając 

do niekonwencjonalnego połączenia słów i grafów. Piotr Rypson w swojej książce Obraz 

 M. McLuhan, Przekaźniki zimne i gorące, dz. cyt., s. 75.260

 J. Hulewicz, Wstęp…, dz. cyt., s. 7.261
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słowa. Historia poezji wizualnej opisuje formistę Czyżewskiego razem z futurystami. 

Jednodniówki i tomiki tych ostatnich według badacza „jako pierwsze w kraju przełamały 

tradycyjną linearność tekstu” . Rypson przytacza też obszerne fragmenty tekstów 262

futurystycznych, w których widać szczególną wrażliwość na problematykę medium: Poeta 

powinien być też zecerem i introligatorem, powinien do rozpowszechniania poezji 

posługiwać się gramofonem, kinem i gazetami, a nawet ściana powinna stać się kartką 

książki.  Myślę, że rozbudzona myśl szukająca swojej formy dziś może być odbierana 263

jako poszukiwanie właściwego medium literackiego. 

 Jak sądzę, właśnie ten hipermediacyjny charakter poezji Czyżewskiego sprawił, że 

zainteresowali się jego twórczością członkowie grupy Rozdzielczość Chleba. Adaptacji 

wierszy Czyżewskiego w technologii flash podjęli się poeta cybernetyczny Łukasz 

Podgórni i badaczka towarzysząca grupie - Urszula Pawlicka. W ten sposób w roku 2012 

powstało Cyfrowe zielone oko . Ten zbiór sześciu utworów poddanych procesowi 264

transkodowania  będzie dla nas doskonałym przewodnikiem w dalszych rozważaniach. 265

 Zacznijmy od Mechanicznego ogrodu  w wersji flash. Przytoczmy opis, którego 266

dostarcza dla tego utworu Urszula Pawlicka w załączonym logu :  267

Ogród u Czyżewskiego to zbiór prostokątów z wpisanymi w nie nazwami 
kwiatów – stechnicyzowana natura działa zgodnie z układem 
elektrycznym. Ogród Podgórniego z kole i jest skupisk iem 
hiperrealistycznych roślin-obiektów – scyfryzowana przyroda rozwija się 
zgodnie z bogactwem pikseli. Jedno nasionko to jedno kliknięcie. Zamień 
łopatę na komputerową myszkę i zabierz się do pracy! Trzymając w rękach 
projekt ogrodu według Czyżewskiego odtwórz jego strukturę – zasiej 

  P. Rypson, Obraz słowa…, dz. cyt., s. 286.262

   Por. tamże, s. 287.263

 U. Pawlicka, Ł. Podgórni, Cyfrowe zieolne oko, http://ha.art.pl/czyzewski/, 15.11.2018.264

 W rozumieniu, jakie temu terminowi nadał Lev Manovich por. L. Manovich, Język 265

nowych mediów…, dz. cyt, s. 114 - 118. 

 U. Pawlicka, Ł. Podgórni, Mechaniczny ogród, http://ha.art.pl/czyzewski/266

mechaniczny_ogrod.html, 15.11.2018.

 Takie logi sporządzane są przez deweloperów jako rejestry zdarzeń w aplikacji. W 267

utworach zgromadzonych w Cyfrowym zielonym oku logi są po prostu nazwami 
komentarzy odautorskich do utworów.
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nasiona kwiatów w odpowiednich miejscach, gdy tylko ziemia je przyjmie, 
pojawią się w nim pierwsze chwasty. 
268

Już w samym opisie jesteśmy zachęcani do skorzystania ze zmysłu dotyku i „zasadzenia” 

naszego ogrodu. Linearność, z którą zmagał się Czyżewski, znika zupełnie, pozostaje jako 

opcja. To my decydujemy, czy ogród wyrośnie od prawej do lewej czy od lewej do prawej 

albo w jakiejś innej konfiguracji. I choć ilość opcji nie jest imponująca, to jednak pozwala 

na swobodną zabawę . Wnętrza kwadratów zapełniają się nie tylko słowami, ale po 269

kliknięciu - wymiennie - także obrazkami, a nazwy kwiatów są wymawiane przez 

syntezator mowy. Co więcej, jesteśmy zachęcani do stworzenia sobie własnego, zupełnie 

opcjonalnego podkładu dźwiękowego na stronie zewnętrznej. W proces został więc także 

włączony zmysł słuchu. 

 Jeszcze ciekawsze, że cały interfejs jest ułożony na wzór „okienek” 

charakterystycznych dla oprogramowania z lat dziewięćdziesiątych i wczesnych 

dwutysięcznych. Wewnątrz kwadratów pojawiają się także animacje przypominające 

telewizyjne szumy - zakłócenia sygnału. Obrazy kwiatów są zaś rozpikselizowane. W 

terminologii Boltera i Grusina mamy w tej realizacji z pewnością do czynienia z 

hipermediacją. Równie ważny jest fakt, że ogólny kształt i sens wiersza Czyżewskiego 

zostały zachowane. Po „wyhodowaniu” ogrodu przypomina on dość mocno ten, który 

znamy z historii literatury. I znów stajemy przed pytaniem, które postawione zostało na 

początku tego rozdziału: czy ten utwór to nowość czy wskrzeszanie tradycji? Czy to raczej 

prosta zabawa formalna niewnosząca nic do znaczenia utworu czy też zupełne 

przetworzenie idei formisty? 

 By odpowiedzieć na to podstawowe pytanie powinniśmy przede wszystkim 

próbować dróg negatywnych i ustalić, jakie odpowiedzi nie będą miały sensu. Na pewno 

więc nie warto iść drogą opisu tej adaptacji w kategoriach awangardowości. Wszelkie 

pułapki tej ścieżki opisała szeroko w roku 2015 Alina Świeściak w tekście Fikcja 

awangardy? , ujawniając niedostateczną awangardowość a nawet ariergardowość 270

  U. Pawlicka, Ł. Podgórni, Cyfrowe zielone oko…, dz. cyt.268

 Urszula Pawlicka, w przywoływanym już wcześniej szkicu, wskazuje jak 269

niedemokratyczny jest układ twórca-użytkownik, jednak tu oczekiwania użytkownika od 
początku nie są nadmiernie rozbudzane. Por. tejże, Na marginesie…, dz. cyt. 

 A. Świeściak, Fikcja awangardy?, „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 47-69. 270
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współczesnych odwołań do awangardowych ruchów.  Plączę tu celowo, by także w 271

warstwie językowej oddać zawiłość zagadnienia. Do tej pojęciowej zawiesiny dodałbym 

jeszcze kategorię klasycyzmu, ale w rozumieniu krytycznoliterackim bardziej niż 

historycznoliterackim - jako doskonalenie formy, artyzm i szacunek dla tradycji, 

prekursorów. Umowną opozycję tych kategorii można zaobserwować również u 

Świeściak, choćby w takim fragmencie:  

Wykorzystywane przez hermetystów chwyty poetyckie, zapożyczane od 
twórców awangardowych i pozbawiane stojących za nimi roszczeń 
ideologicznych, uprzywilejowując awangardową estetykę, w gruncie 
rzeczy czynią ją klasyczną. 
272

Świeściak interpretuje tu awangardę jako zjawisko historyczne i krytycznoliterackie 

jednocześnie. Klasyczność jest natomiast wyraźnie krytycznoliteracka. Ta zbitka czyni całe 

rozważania problematycznymi.  

 Jako pojęcie krytycznoliterackie awangarda nie sprawdza się współcześnie także ze 

względu na uwikłanie w kategorie modernizmu i postmodernizmu. Ciekawej próby 

syntezy podjął się na tym polu Mieczysław Dąbrowski. W swoim artykule Modernizm, 

awangarda, postmodernizm - próba całości  również łączy ze sobą pojęcia w kilku 273

porządkach: jako prądy intelektualne, kategorie historyczne i krytycznoliterackie. Tu także 

ciekawie wygląda kwestia klasycyzmu/klasyczności. Spójrzmy na te dwa fragmenty: 

Welsch uważa, iż nie jest sztuką tworzenie nowych języków opisu 
doświadczenia życiowego, estetycznego, religijnego czy jakiegokolwiek 
innego. Sztuką jest znalezienie punktu, miejsca, przestrzeni, skąd można 
będzie ogarnąć to wszystko jako całość, połączyć odpowiednimi 
synapsami, logikom rozłącznym i niezgodnym zaproponować sposoby 
wspólnego postępowania. Jest to niejako wyższy poziom jeśli nie 
kartezjańskiego cogito, to przynajmniej klasycznego [podkreślenie moje - 
G. J.] ratio, które uwzględnia i respektuje cały współczesny dorobek 
ludzkiej myśli, wielość dyskursów, logik, heterogeniczności itp., ale nie 
chce się pogodzić ze stanowiskiem, wedle którego można tylko w tych 

 Por. tamże, s. 68.271

 Tamże, s. 55-56.272

 M. Dąbrowski, Modernizm, awangarda…, dz. cyt., s. 19-30.273
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mętnych wodach dryfować bez jakiejkolwiek pracy porządkującej i bez 
możliwości wpływania na te zjawiska. Rozum transwersalny miałby być na 
to jakimś lekarstwem . 
274

I drugi: 

Można wskazać wahania w kulturze, podobne i zbieżne z przesunięciami 
w kulturze od bieguna romantycznego (uwielbienie dla natury, rozumienie 
człowieka jako bytu naturalnego) do bieguna klasycyzującego 
[podkreślenie moje - G. J.] (podporządkowanie natury, jej urzeczowienie, 
antropocentryzm).  
275

W obu przypadkach klasyczność/klasycyzm jest szczególnego rodzaju nakierowaniem na 

kanon ludzkiej myśli. Trudno nazwać te użycia - w analizach tak uważnych - potocznymi. 

Awangardowość, jako pewnego rodzaju próba zmiany, zakwestionowania porządku jest po 

prostu pojęciowo powiązana na zasadach opozycji z terminami tę tradycję 

dowartościowującymi (klasyczność/klasycyzm) i przetwarzającymi (postmodernizm).  

 Nie poruszę tu już, bo nie to jest głównym przedmiotem rozważań, problemów 

historycznoliterackich takich jak stosunki awangardy krakowskiej i drugiej awangardy do 

futuryzmu oraz formizmu. Podsumujmy w każdym razie rzecz w tę sposób: kto by dziś 

próbował posługiwać się awangardą jako kategorią krytyczno czy teoretycznoliteracką 

napotka na ogromny problem historycznoliterackiego obciążenia tego terminu i jego relacji 

z innymi terminami, które także wyraźnie nie oddzielają się od siebie na osiach 

synchronicznej i diachronicznej. Taki konglomerat prowadzi też do innych problemów: jak 

posługiwać się tymi pojęciami w stosunku do poszczególnych utworów, jak do całego 

dorobku twórców, a jak w stosunku do grup i prądów intelektualnych. W każdym z tych 

przypadków znaczenie pojęć zmienia się. Czy utwór jest awangardowy czy 

postmodernistyczny jeśli nawiązuje do tradycji awangardowej, ale ją modyfikuje lub 

parodiuje? Czy formistyczny Mechaniczny ogród wybrany do transkodowania na 

technologię flash jest utworem klasycznym pomimo, że na początku XX wieku był 

traktowany jako formalny eksperyment? Problemy się mnożą. 

 Tamże, s. 21.274

 Tamże, s. 25.275

%124



 Kolejna ścieżka, która nie dostarcza nam dostatecznego wyjaśnienia, choć 

zdecydowanie nas do niego przybliża, to posłużenie się omawianą wyżej remediacją. 

Znów jednak: gdy remediację stosujemy do makro-zjawisk  takich jak pismo, druk, 276

internet to zastosowanie pojęcia wydaje się zasadne. Na poziomie pojedynczego utworu 

robi się już trudniej. Tym bardziej, jeśli przyjmiemy za Latourem, że żadne zjawisko nie 

jest tylko lokalne ani tylko globalne.  Druk jest zawsze drukiem konkretnych utworów, w 277

wybranych do tego drukarniach (z których jedne są cyfrowe, a inne tradycyjne), zlecony 

przez konkretne wydawnictwa, z którymi znów związani są pojedynczy ludzie. Wpływ 

tych ludzi na osoby żyjące nawet sto lat później, jak to się dzieje z Czyżewskim 

interpretowanym przez Pawlicką i Podgórniego, jest przemożny, jednak 

też zapośredniczony przez aparaturę wydawniczą. Na którym z etapów możemy mówić o 

remediacji a gdzie o powstaniu utworów zależnych (jak to się określa w żargonie 

prawniczym)? 

 W przypadku Czyżewskiego remediacja polega przede wszystkim na tym, że jego 

utwory można znaleźć jako pliki PDF rozsiane w sieci. Jeśli znów skupimy się na tym 

tylko, co uległo remediacji w Cyfrowym zielonym oku, to zauważymy, że jest to ruch 

jednostronny, w którym Pawlicka i Podgórni dowolnie dodali pewne elementy do utworów 

Czyżewskiego, co umożliwiła im technologia. Adaptacja jest też w ten sposób addycją. 

Pomiędzy jedną a drugą remediacją korelacja nie zachodzi. Również ścieżka 

intertekstualna, od której ja wychodziłem w swoich badaniach, nie dostarcza nam pełni 

wyjaśnienia. Bo, o ile możemy jeszcze z trudem się uprzeć, że tekstem jest syntezowana 

mowa, to już dźwięki tła, złożone z pseudo-pikseli grafiki, ruch podczas „sadzenia” 

obiektów i kolorystyka całości mieszczą się tylko w tym najszerszym i płynnym 

rozumieniu tekstu jako tekstu kultury. Jakimś rozwiązaniem jest tu oczywiście 

rozszerzenie sfery inter do intermedialności, jak czyni to poprzez esej Higginsa choćby 

Piotr Rypson . To znów jednak pojęcia, które dotyczą samego medium i ciężko je 278

stosować dla całego utworu. Cyfrowa adaptacja jest raczej transkodowaniem Manovicha 

niż relacją intermedialną. Używając takich pojęć nie mamy możliwości szczegółowego 

opisania elementów dodanych przez Pawlicką i Podgórniego. Tego, co się zmieniło i tego, 

 Pojęciem tym posługuję się poprzez analogię do hiperobiektów Timothego Mortona: 276

http://cyborganthropology.com/Hyperobjects.

 Por. B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 253-319.277

 P. Rypson, Obraz słowa…, dz. cyt., s. 343.278
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co zostało nienaruszone. W tej perspektywie zmiany jawią się nam jako niekonieczne, a 

przez to naznaczone - w naszym kręgu kulturowym - wyraźnym defektem. 

 Dlatego właśnie opowiadam się za radykalną zmianą optyki proponując dwa nowe, 

zupełnie niedoskonałe, za to wobec siebie komplementarne terminy performatywne: 

rekapitulację i reinterpretację. Mają one w konstruowanym przeze mnie rozumieniu  

charakter operatorów, wyposażonych w zdolność do kompilacji - to jest do opisywania 

zjawisk zarówno na poziomie pojedynczych utworów, jak i całych prądów, w obrębie 

jednego medium i intermedialnych. 

8.2. Jak opisać działanie twórcze? 

 Jak różne mogą być wobec siebie stosunki dwóch pojęć? Czasem nie mogą ze sobą 

współwystępować jak prawda i fałsz w logice. Czasem są swoją odwrotnością jak 

środowisko i antyśrodowisko czy figura i tło u McLuhana. Innym razem, jak u Hegla, choć 

są swoimi przeciwieństwami, to jednak tworzą nową ideę. I może być też tak jak w 

tomizmie: zło jest po prostu brakiem dobra. Ja chcę skonstruować dwa pojęcia, które są 

wobec siebie komplementarne. 

 Podczas poszukiwania języka, który mógłby opisać działania grupy Rozdzielczość 

Chleba niejednokrotnie trafiałem na pary pojęć (nie zawsze przeciwstawnych). Jestem 

wobec takich par niezwykle ostrożny, bo w moim przekonaniu magia cyfr nie do końca 

opuściła świat naukowy i mamy tendencję do tworzenia dualizmów, triad i odwoływania 

się do dekalogów. Za jeszcze bardziej ryzykowne uważam wprowadzanie pojęć własnych, 

szczególnie w pracach o takim charakterze jak niniejsza - mających zapewnić dostęp do 

posługiwania się tytułem naukowym. Jednakże przedmiot moich badań pozostaje wobec 

mnie bezwzględny i nijak nie poddaje się opisowi poprzez pojęcia mi znane.  

 Przypomnijmy, że wyszliśmy od problemu opisania zmiany wywołanej przez 

przeskok cyfrowy. Jest to próba ujęcia problemu, który da się zarysować mniej więcej w 

ten sposób: czym jest literatura cyfrowa względem literatury tradycyjnej, czy też może 

lepiej - względem literatury drukowanej? Opis tej zmiany powinien także dać się 

wykorzystać na poziomie pojedynczych utworów, bo praca ta wciąż i uparcie podąża za 

Latourem i jego przekonaniem, że nie ma jakichś zewnętrznych ram, abstrakcyjnego 

poziomu globalnego, a cała nasza teoria dotyczy jednostkowych, połączonych ze sobą 

zjawisk. 
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Oddać zmianę to nie lada wyzwanie. Bruno Latour próbuje sobie radzić poprzez koncepcje 

mediatorów i zapośredniczeń: 

Zapośredniczeniem w moim słowniku jest to, co przenosi znaczenie lub 
siłę bez przekształceń: określenie jego danych na wejściu (inputs) 
wystarcza do określenia jego danych na wyjściu (outputs). Z drugiej strony 
mediatorów nie da się po prostu potraktować jako jedno; mogą uchodzić 
za jedność, mogą w ogóle się nie liczyć, może być ich wielu, lub 
nieskończenie wielu. Ich wejście nie jest nigdy dobrym wskaźnikiem 
wyjścia; ich specyficzność musi być brana pod uwagę za każdym 
razem. 
279

Latour sam przyznaje, że to w tym rozróżnieniu rozpoczyna się cała jego teoria. Myślę, że 

różnica, którą rysuje badacz, da się zobrazować poprzez porównanie tradycyjnego 

algorytmu i takiego, który wykorzystuje maszynowe uczenie się. Poza tym zachęca nas do 

tego użyty przez badacza słownik, owe inputs i outputs.  Działanie algorytmu jest 

przewidywalne jeśli potrafimy ustalić jaki to algorytm. W przypadku maszynowego 

uczenia się proces pozostaje dla nas zakryty, a wyniki niespodziewane. Najważniejsze 

jednak, to że nie mamy tu do czynienia z matematycznym równaniem. Algorytm jest po 

prostu przetworzeniem ze stanu na wejściu do stanu na wyjściu. W drugim przypadku 

celowo nie posługuję się analogią do ludzkiego mózgu, ponieważ dla Latoura posiadanie 

samoświadomości nie stanowi wyróżnika mediatorów. Nie muszą one działać racjonalnie, 

a często ich działanie jest skomplikowane, bo jest splecione z wieloma innymi 

mediatorami. W odrębnym traktowaniu tych dwóch skonstruowanych przez Latoura pojęć 

kryje się różnica pomiędzy ANT a socjologią tego, co społeczne: 

Ostatecznie właśnie to nieskończenie małe rozróżnienie pomiędzy 
mediatorami a zapośredniczeniami zarysowuje wszystkie różnice, jakich 
potrzebujemy pomiędzy dwoma typami socjologii. Mówiąc najprościej, 
kontrast ten polega na tym, że socjologowie tego, co społeczne wierzą w 
jeden rodzaj agregatów społecznych, kilku mediatorów i wiele 
zapośredniczeń; dla badaczy ANT nie istnieje ulubiony rodzaj agregatów 
społecznych, istnieje nieskończona ilość mediatorów, a kiedy 
przekształcają się oni w wiarygodne zapośredniczenia, to nie jest to 

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 56.279
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regułą, ale rzadkim przypadkiem, który można osiągnąć za pomocą 
dodatkowej pracy - zazwyczaj mobilizując jeszcze więcej mediatorów. 
280

Mediatorzy sprawiają, że różnice są możliwe, są więc pewnego rodzaju zaburzeniem 

transferu, załamaniem porządku. To oni odpowiadają za wariacyjność zdarzeń, złożoność 

naszego świata społecznego. Znów zapośredniczenia są po prostu wypracowanymi w pocie 

czoła instytucjami, najtrwalszymi elementami naszego świata społecznego. A mimo to w 

każdej chwili każde zapośredniczenie, tak przynajmniej jak ja rozumiem Latoura, może 

rozpaść się na setki czy tysiące mediatorów.  

 Zarówno zapośredniczenia, jak i mediatorów Latour traktuje jako byty w trakcie 

zdarzenia. To określenie na to, jak zachowują się one w relacji do innych bytów. W tym 

sensie konstrukcja sonetu jest zapośredniczeniem, ale takim, który rozpada się na sonety 

włoskie, szekspirowskie i inne. Choć więc sonet powinien zawsze wyglądać tak samo, w 

praktyce zawsze niemal jest czymś innym. Wzorzec jest tu rzeczą umowną, a nie realnie 

istniejącą ramą. Każdy twórca staje się mediatorem, ale też miejsce w którym się znajduje 

czy książki, które wpadną mu w ręce, odpowiadają za to, czy sonet ten będzie bliższy 

pierwszych sonetów, czy też jakiejś jego lokalnej odmianie. Co najważniejsze: nie ma 

sonetu prawdziwego, a jedynie wiele połączonych ze sobą bez rdzenia wariacji .  281

 Genialne rozróżnienie Latoura nie wystarczy jednak niestety do ujęcia tego, co 

dzieje się wewnątrz utworu, chyba, że przyznamy, że składa się on z bytów mniejszych 

takich jak zdania, słowa, linie, dźwięki, plamy, intencje autorskie, kartka, płótno czy 

komputer. W tym sensie utwór staje się splotem bytów. Jednak takie rozczłonkowanie 

prowadzi do kompletnej dezintegracji całości, której istnienie może zostać uznane za 

zapośredniczenie, ale trudne jest do uchwycenia jako sensowna wypowiedź. A i tu 

powstaje pewien problem: czy wielość interpretacji nie jest przypadkiem dowodem na 

mediacyjny charakter utworu? 

 Tamże, s. 58.280

 By uchwycić różnorodność tego gatunku polecam choćby pracę mojej koleżanki z 281

seminarium doktorskiego - Zuzanny Guty. Z. Guty, Sonet w poezji polskiej po 1956 roku, 
Lublin 2017. 
Niezwykle ciekawie sprawę sonetu ujmuje Andrzej Sosnowski w króciutkim szkicu, który 
wpłynął mocno na wielu młodych, polskich twórców: „Dzisiejszy autor często obywa się 
bez rymów i z elegancką swobodą bawi się rytmami. Ale czy taki wolny sonet to sonet 
prawdziwy? Pytanie należy chyba całkiem po prostu oddalić jako mało inspirujące. 
Czymś znacznie bardziej inspirującym jest wyzywająca, bo jakby ponadczasowa 
nieustępliwość proporcji 8/6 w takim czternastowersowym utworze Zadury:” 
A. Sosnowski, Sonet, https://nieszuflada.pl/_artykuly/sonet.htm, 24.11.2018.
%128



Pracując nad tekstami Manovicha natrafiłem na ciekawe spostrzeżenie w Języku nowych 

mediów. W rozdziale Operacje, by wyjaśnić koncepcję obrazów-narzędzi, powołuje się on 

na Latoura: 

A jednak francuski filozof i socjolog Bruno Latour twierdzi, że niektóre 
obrazy zawsze funkcjonowały jako narzędzia kontroli i władzy - władzy 
rozumianej jako możliwość zarządzania zasobami w czasie i przestrzeni.

	Jednym z przykładów obrazów-narzędzi analizowanych przez Latoura są 
obrazy perspektywiczne. Perspektywa ustanawia jednoznaczne relacje 
wzajemne między przedmiotami i ich znakami. Możemy podążać od 
przedmiotów do znaków (reprezentacji dwuwymiarowych), ale również od 
znaków do przedmiotów trójwymiarowych. Te relacje wzajemne pozwalają 
nie tylko na przedstawienie rzeczywistości, ale również na jej 
kontrolowanie. Na przykład, nie możemy bezpośrednio zmierzyć Słońca, 
ale potrzebujemy tylko małej linjki, by zmierzyć je na fotografii (obrazie 
perspektywicznym par excellence). 
282

Tak więc utworowi zostaje tu przyznana funkcja społeczna. I to bardzo konkretna, bo 

związana z naszą kontrolą nad rzeczywistością. Dzięki rozdziałowi Operacje Manovich 

próbuje wyjaśnić oddziaływanie mediów na rzeczywistość, ale też formowanie się 

utworów. Dla niego operacja nie ma tylko charakteru technicznego, jest też operacją 

kulturową. Mimo wszystko różne rodzaje operacji, które przywołuje Manovich, nie dają 

się zastosować do różnego rodzaju mediów. Teleakcja czy obrazy-narzędzia to pojęcia 

wysoce wyspecjalizowane i odnoszące się do bardzo konkretnych zjawisk. Także 

kompozytowanie, menu, filtry, wtyczki, choć z pewnością poddają się analogii do 

społecznych zachowań w obrębie współczesnej kultury, to jednak uparcie deprecjonują  

jeden z jej aspektów, a mianowicie zjawiska tekstowe.  Z pewnością jest to potrzebne 

badaczowi, który próbuje zbudować poetykę nowego medium, ale nader wyraźnie widać, 

że media takie jak kino czy grafika komputerowa fascynują go dużo bardziej niż druk. 

Tymczasem powoduje to, że przejście z poziomu percepcji na poziom myśli, a w 

szczególności myśli sformułowanych, jakimi są zdania, nie dokonuje się w pełni.  

 Choć w całej tej pracy opowiadam się przeciw tekstocentryzmowi, to nie uważam, 

że ucieczka do innych mediów załatwia sprawę. Absurdem byłoby deprecjonowanie logiki 

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 267.282
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druku poprzez pisanie książki. Chodzi mi raczej o zmianę akcentów: przenoszenie 

znaczenia jest równie ważne co samo znaczenie. Wrażenia zmysłowe są ważne nawet gdy 

nie znaczą, a jedynie sygnalizują (emocje, nastrój), mediatyzują (recepcję rzeczywistości) 

czy zapośredniczają (znaczenie). Wielokrotnie podkreślano, że teoria Manovicha jest 

zbudowana wokół kultury audiowizualnej, a w szczególności filmu, który jest dla niego 

głównym źródłem kultury współczesnej. Jednak wywodzący się z myśli rosyjskiej badacz 

nowych mediów wie, że wpływu druku na kulturę także obecnie nie może pominąć. W 

innym zupełnie miejscu, omawiając druk jako odmianę interfejsu kulturowego, pisze o 

funkcji tekstu i hipertekstu. Dla niego, tak jak i dla Boltera, hiperłącze jest gambitem: 

Tradycyjnie tekst służył do zapisywania ludzkiej wiedzy i pamięci, pouczał, 
inspirował, przekonywał, uwodził czytelników, by przyjmowali nowe idee, 
nowe sposoby interpretowania świata, nowe ideologie. Mówiąc w skrócie, 
druk zawsze był związany ze sztuką retoryki. Jeśli nawet byłoby możliwe 
stworzenie nowej retoryki hipermediów, która używając hiperłączy, nie 
będzie rozpraszać czytelnika (co się dzisiaj zdarza), a raczej przekona go 
do słuszności rozumowania, to samo istnienie i popularność hiperłączy 
egzemplifikuje trwający upadek retoryki w naszych czasach. Antyczni i 
średniowieczni uczeni wyróżniali w swych klasyfikacjach setki figur 
retorycznych. W połowie XX wieku lingwista Roman Jakobson, pod 
wpływem binarnej logiki komputerów teorii informacji i cybernetyki, z 
którymi zapoznał się, wykładając w MIT, zredukował retorykę do zaledwie 
dwu figur - metafory i metonimii. I wreszcie w latach 90. hiperłącza 
powszechnie wykorzystywane w internecie uprzywilejowały metonimię 
kosztem pozostałych figur retorycznych. Hipertekst internetu prowadzi 
czytelnika od jednego tekstu do drugiego, w nieskończoność. 
283

Dziś możemy spokojnie założyć, że głosząc koniec retoryki Manovich się pomylił. 

Wystarczy szybki przegląd pojęć wypracowanych w ostatnich latach na polu 

komunikacyjno-medialnym, by to stwierdzić: tworzenie się baniek informacyjnych, fake 

news, wpływ influencerów i mediów społecznościowych, powrót radykalnych poglądów 

do głównego nurtu, kłótnie w mediach społecznościowych o uchodźców/migrantów, 

kształt państw narodowych i globalizację czy globalne ocieplenie, postępująca polaryzacja 

poglądów. Wszystko to raczej objawy nowego rodzaju zdecentralizowanej retoryki. 

Ciekawym podsumowaniem rozwoju tych zjawisk jest prześledzenie kolejnych raportów z 

 Tamże, s. 156-157.283
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serii Edelman Trust Barometer przygotowanych przez amerykańską firmę zajmującą się 

public relations. Raport na rok 2018 został określony jako „The Battle for Truth” (bitwa o 

prawdę).  Trudno o bardziej wyraźny dowód na silnie retoryczny charakter naszej 284

komunikacji. 

 Głównym błędem Manovicha było uznanie hiperłącza za najważniejszą przemianę 

tekstową. Tymczasem zjawiska takie jak wtórna oralność, a co za tym idzie rozwój kariery 

tak zwanych YouTuberów, pojawienie się emotikonów i GIF-ów mających szybko wyrażać 

ludzkie emocje, chaty i rozmowy w czasie rzeczywistym, połączenie programowalnych 

zdarzeń z tekstowymi postami, jak to jest w przypadku przycisków „lubię to” czy 

przyznawania ocen, wreszcie wpojenie tekstu w multimedialną wiązkę wrażeń tworzy 

krajobraz językowy rażąco różny od tego, który dostarczał nam świat druku. Nawet 

granica pomiędzy utworem a wypowiedzą została zatarta w sposób znaczący, co sprawia, 

że nie możemy już zepchnąć wszystkich tych zjawisk w zapomniany i porzucony przez 

większość badaczy obszar piśmiennictwa. Nie byłbym tu jednak przesadnym pesymistą: 

myślę, że wykorzystując pojęcia takie jak choćby dyskurs możemy na nowo 

zreinterpretować zadanie literaturoznawstwa, które może poradzić sobie w ten sposób ze 

zmianą. 

 Przywołałem powyższy fragment z Manovicha również dlatego, że zwrócił on 

moją uwagę na próbę objęcia zmiany i rozwoju w sferze tekstowej, jakiej podjął się 

Jakobson. Spójrzmy więc na źródła: 

Rozwijanie dyskursu (discourse) może się posuwać dwiema liniami 
semantycznymi: jeden temat wiąże się z drugim albo przez podobieństwo, 
albo przez przyległość. S p o s ó b  m e t a f o r y c z n y  to chyba 
najwłaściwszy termin w pierwszym przypadku, s p o s ó b  m e t o n i m i c 
z n y  w drugim, gdyż najbardziej skondensowaną formą tych związków 
jest metafora bądź metonimia. W wypadku afazji albo jeden, albo drugi z 
tych procesów jest ograniczony lub całkowicie wstrzymany; dlatego 
analiza afazji jest szczególnie pożyteczna dla lingwisty. W normalnym 
użyciu języka działają bez przerwy oba procesy, ale dokładna obserwacja 
wykazuje, że pod wpływem typu kulturowego, osobowości i stylu 

 2018 Edelman Trust Barometer, https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/284
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słownego różne osoby mówiące stosują jeden z tych dwóch procesów 
częściej niż drugi. 
285

Podobieństwo i przyległość to określenia relacyjne, które łączą ze sobą fragmenty 

dyskursu w wiązki znaczeniowe. W innym z tekstów Jakobsona, dotyczącym pojawienia 

się kina dźwiękowego, widać, że ambicją Rosjanina było wykorzystanie 

ukonstytuowanych przez siebie środków rozwoju dyskursu także w obrębie mediów 

nietekstowych: 

Film operuje licznymi i różnymi pod względem wielkości fragmentami 
przedmiotów, różnymi pod względem wielkości wycinkami czasu i 
przestrzeni, zmienia ich proporcje i zestawia na podstawie styczności lub 
podobieństwa i kontrastów, idzie drogą m e t o n i m i i  lub  m e t a f o r y 
(dwa podstawowe rodzaje konstrukcji filmowej). 
286

Ciekawie wypada zestawie metonimii i metafory w ujęciu Jakobsona z przywołaną już w 

obrębie tej pracy parą wypracowaną przez McLuhana dla rozwoju ludzkiej myśli: mam tu 

na myśli analogię i ciągłość. 

Najcenniejszą chyba właściwością człowieka jest jego stałe poczucie 
analogii i właściwej proporcjonalności, będącej kluczem do wszelkiej 
metafizyki, a także, zapewne, niezbędnym warunkiem istnienia 
świadomości jako takiej. Na poczucie analogii składają się wzajemne 
stosunki proporcji: A tak się ma do B, jak C do D, co znaczy, że stosunek 
między A i B jest proporcjonalny do stosunku między C i D, przy czym 
wszystkie te proporcje są względem siebie również proporcjonalne. Ta 
żywa, wyrafinowanie subtelna świadomość jest możliwa tylko wtedy, gdy 
nie ma żadnych związków między poszczególnymi elementami. Gdyby A 
pozostawało w jakimś związku z B czy też C i D, to miejsce postrzegania 
analogii zajęłaby zwykłą logika. Tak więc, jedną z konsekwencji 
przynależności do rozwiniętej kultury wzroku i pisma jest odbieranie 
wszystkiego w postaci uporządkowanej i ciągłej. Tam, gdzie elementy 
przestrzeni czy sytuacje  są wewnętrznie powiązane i uporządkowane, nie 
ma miejsca na współuczestnictwo człowieka; natomiast brak więzów i 

 R. Jakobson, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, w: tegoż., W 285

poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 169.

 Tenże, Czy upadek filmu?, w: tegoż, W poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 94.286
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ciągłości zakłada uczestnictwo i zaangażowanie. Przestrzeń wizualna jest 
całością ciągłą, co budzi w człowieku obojętność i brak zaangażowania w 
to, co widzi, a jednocześnie wyklucza udział innych zmysłów w akcie 
postrzegania. 
287

Hiperłącze nie jest centralnym zjawiskiem przemian druku, choć jest niezwykle ważne w 

nowym krajobrazie medialnym. Jest nowym sposobem na ciągłość, rozgałęzioną do 

labiryntu tekstów. Tymczasem równie ważne są zerwania ciągłości. Uderzająca jest 

analogia pomiędzy spostrzeżeniami McLuhana i Jakobsona. Obaj, w różnych porządkach, 

próbują opowiedzieć o rozwoju ludzkiej myśli. Analogia jest jak metafora, metonimia jest 

pewnego rodzaju ciągłością. Co jednak ważne, nie są to zjawiska stricte tekstowe, a raczej 

powiązane z naszym sposobem myślenia i odbierania wrażeń zmysłowych. Właśnie 

dlatego Jakobson, badacz z tej dwójki porządniejszy, próbuje ukonstytuować 

skonstruowane przez siebie pojęcia poprzez badania afazji. Z tego miejsca blisko już od 

przejścia z wewnętrznej budowy utworu do rozwoju dyskursu i dalej, ku wpływowi idei na 

rzeczywistość społeczną. Myślę, że do ostatniego skoku paliwa dostarczą nam zjawiska, 

którymi zajmujemy się w niniejszej pracy.  

 Nie bez powodu zdecydowałem się na analizę cyfrowej adaptacji wierszy 

Czyżewskiego. Badanie przemian dostarcza nam w ten sposób dwóch w miarę pewnych 

punktów podparcia. Oczywiście na potrzeby analizy mógłbym zbadać jak ma się Sonet 

niezachodzący Onaka do sonetów w ogóle czy też opisane przez Pawlicką cyfrowa poezja 

wizualna i cyfrowa poezja konkretna  do świetnie ujętych przez Piotra Rypsona 288

analogicznych gatunków  niecyfrowych. O wyborze Cyfrowego zielonego oka nie 289

zadecydowałem, by ustawić przykład pod tezę. Jest to dla mnie obiekt badawczy 

szczególnie ważny, bo nawiązanie do tradycji pojawia się w sposób bezpośredni, jawny i 

zamierzony: nie jest efektem niejawnych procesów twórczych, a autorską deklaracją. W 

tym sensie wszystkie zjawiska, które według mnie zachodzą w przypadku każdego utworu 

literatury cyfrowej, są lepiej widoczne. Tak jak w Wielkim Zderzaczu Hadronów celowo 

przyspiesza się cząsteczki, by zderzyły się ze sobą w sposób możliwy do zarejestrowania, 

tak tutaj korzystam z naturalnego zderzenia dwóch tradycji. 

 M. McLuhan, Nowe szaty króla…, dz. cyt., s. 305-306.287

 U. Pawlicka, M. Pisarski, Słownik gatunków…, dz. cyt.288

 P. Rypson, Obraz słowa…, dz. cyt.289
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Gdy spojrzymy na zbiór stworzony przez Podgórniego i Pawlicką zauważymy, że spośród 

sześciu adaptacji jedne są bliższe, a inne dalsze od wierszy Czyżewskiego. To banalne 

spostrzeżenie pozwala nam jednak wyznaczyć pewne spectrum. I tak Mechaniczny ogród 

w wersji cyfrowej odtwarza całą niemal strukturę wiersza źródłowego, dodając operację 

sadzenia i multimedia. Muzyka z okna. Płacz pozostawia integralność wersów, ale 

prezentuje je osobno, dokładając syntezowany głos lektora i animacje flash. Również 

Sensacja w kinie prezentuje nam całe wersy, ale są one dla nas, jak pisze w logu Podgórni, 

„denerwującym otoczeniem” . Nad tekstem górę bierze warstwa audiowizualna oraz 290

algorytm. Noc - dzień rozbija zupełnie utwór, wprowadzając do niego konfigurowalną 

wariacyjność. Oczy tygrysa są interpretacją audiowizualną, która zupełnie nie liczy się z 

linearną strukturą tekstu. Wreszcie W szpitalu obłąkanych dostarcza nam taką ilość wrażeń 

audiowizualnych, a nawigacja jest tak obłędna, że przypomina raczej utwór zależny niż 

adaptację wiersza. 

 I cóż nam to daje? Otóż ustalenie jak naprawdę przebiega zmiana po cyfrowym 

przełomie jest od tego momentu niezwykle proste. Wystarczy, że porównamy co w obrębie 

utworu zachowało ciągłość, a w których miejscach ta ciągłość została przerwana. Dopiero 

w ten sposób, poprzez szczegółową analizę pojedynczych wierszy, będziemy mogli ustalić 

charakter przełomu. Ktoś może poczuć się zawiedziony: tak długą drogę przebyliśmy tylko 

po to, by wrócić do analizy i interpretacji? Otóż tak właśnie jest. Jednak musimy pamiętać, 

że analiza, którą tutaj proponuję, nie jest tradycyjna w tym sensie, że utwór nigdy nie jest 

traktowany jako byt samodzielny, a zawsze w relacji do tradycji. Ciągłości i ich zerwania 

są dla mnie istotą analizy performatywnej. Tam, gdzie ciągłość zostaje zachowana, będę 

mówił o rekapitulacji. Tam, gdzie dochodzi do zerwania, zmiany zjawisko to zostanie 

nazwane reinterpretacją. 

 Musimy jednak dołożyć tu kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, przeciwnie do 

zapośredniczenia i mediatora traktuję skonstruowane przeze mnie pojęcia jako operatory, a 

nie byty czy wiązki bytów. Nie różnią się one wiele od komputerowych algorytmów, 

operacji na danych w rozumieniu, jakie nadaje operacjom Manovich. Po drugie, nie 

traktuję tych zjawisk tekstowo, ale jako operacje na języku naturalnym, obrazie, liczbach, 

wrażeniach, gestach, ruchach czy innych, dowolnych danych. Są one dla mnie ściśle 

  Por. U. Pawlicka, Ł. Podgórni, Cyfrowe zielone oko, dz. cyt.290
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związane z procesem twórczym, w którym dzieło powstaje i jest zależne zarówno od 

medium, jak i znaczenia. Po trzecie, rekapitulacja i reinterpretacja zawsze współwystępują, 

choć zazwyczaj, jak w przypadku metonimii i metafory u Jakobsona, któryś z biegunów 

przeważa. O ich współzależności opowiem więcej w następnym podrozdziale. Po czwarte, 

są to pojęcia, które poddają się kompilowaniu. To znaczy, że mogą występować na różnych 

poziomach: odnoszą się zarówno do części utworu, jak i do znaczenia utworu w obrębie 

szerszej tradycji literackiej czy też do rozwoju medium. Jest to zawsze ten sam poziom, a 

różni się jedynie złożonością splotu znaczeń i sił oddziaływań. Po piąte wreszcie, są to 

pojęcia, w których przedrostek re-, tak jak w remediacji, odgrywa znaczenie 

fundamentalne. Wiąże się to z tym, że operatory te wywodzą się z epoki sprzężenia 

zwrotnego, w której dopiero zaczynamy rozumieć doniosłość współoddziaływania 

układów zamkniętych i pętli. O tym także opowie następny podrozdział. Tu warto jedynie 

wspomnieć, że perspektywą rekapitulacji i reinterpretacji jest zawsze teraźniejszość, która 

jest punktem wyjścia w przeszłość i przyszłość. 

 I tak Podgórni i Pawlicka w Mechanicznym ogrodzie decydują się zachować układ 

wiersza Czyżewskiego, bo współgra z ich cybernetycznym przesłaniem (rekapitulacja), ale 

dodają do niego kolory i ruch (reinterpretacja), bo w ten sposób powielają operacje 

nowego medium (rekapitulują je), łącząc ze sobą dwie tradycje i dwa rodzaje medium. 

Chcąc pozostać w obrębie poezji (rekapitulacja w stosunku do tradycji literackiej), tworzą 

aplikację flash (reinterpretacja poezji w nowym medium i rekapitulacja tego medium). 

Literaturoznawcy muszą teraz zadecydować czy ten akt twórczy zostanie przyjęty w 

obszar literaturoznawstwa (co wymaga reinterpretacji przedmiotu literaturoznawstwa), czy 

wypchną go poza swoje pole (rekapitulacja w celu zachowania dotychczasowego status 

quo). Ta pobieżna, pośpieszna analiza jest jedynie rodzajem demonstracji tego, jak pojęcia 

przeze mnie wprowadzone mogą pomóc w interpretacji. Chciałbym tu zauważyć, że nie 

ma w takim wypadku mowy o dobrych i złych decyzjach w rozumieniu jakiejś zewnętrznej 

ramy. Akt jest zawsze aktem samodzielnym, o czym poprzez spostrzeżenia Dimitara 

Vatsova będę jeszcze przekonywał; niesie to ze sobą nie brak ograniczeń, ale właśnie 

przeciwnie - ogromną odpowiedzialnością związaną z wolnością twórczą. Jest to 

odpowiedzialność za ciągłość i jej zerwanie, rekapitulację tradycji i jej reinterpretację. Ta 

odpowiedzialność odnosi się też do wyboru tradycji. W moim rozumieniu pojęć to 

Podgórni i Pawlicka zdecydowali, że wpiszą się w tradycję poetycką, futurystyczną i 

nowo-medialną, a nie jest tak, że są jakimś naturalnym rozwojem czy aktualizacją myśli 
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Czyżewskiego. Podkreślmy jeszcze raz: perspektywa jest zawsze współczesna, a do 

literaturoznawcy należy jedynie dobre rozpoznanie tych perspektyw i wpisanie we własną 

dziedzinę na zasadach ciągłości lub zerwania. 

 Nie uważam, że analiza performatywna oparta na rekapitulacji i reinterpretacji jest 

jedyną perspektywą badawczą, jaką wobec utworów literatury cyfrowej można przyjąć, ale 

na pewno uwalnia nas z szeregu niefortunności i impasów. Nie musimy już pytać, co jest 

nowego w literaturze cyfrowej, bo zawsze będzie w niej odrobinę nowości i dużo 

nawiązania do tradycji. Nie musimy pytać o oryginalność, bo ta - jak zobaczymy w 

następnym podrozdziale - występuje zawsze (mamy do czynienia z nowym dziełem) i 

nigdy (bo dzieło to pozostaje w relacji do wszystkich innych dzieł). Także niewygodna 

koncepcja rozwoju czy postępu zostaje tu unieważniona, bo poruszamy się po płaskiej i 

dziurawej przestrzeni. 

 Wprowadzenie nowych pojęć uwalnia nas też od oporu pojęć mocno 

nacechowanych historycznoliteracko: rekapitulacja i reinterpretacja mogą być elementem 

zarówno awangardowego zerwania, ariergardowego umiłowania klasycyzmu czy 

postmodernistycznej gry. Ta ostatnia też zostaje uwolniona, bo jeśli nie uda nam się objąć 

wszystkich, zaprogramowanych w utworze znaczeń, to dojdzie po prostu do nieumyślnej 

reinterpretacji. Teraźniejsza perspektywa uwalnia przed związanym z potrzebą 

oryginalności lękiem przed wpływem. Cała ta konstrukcja opiera się ostatecznie na 

decyzjach twórczych, a rolą badacza jest jedynie opisanie tej konstrukcji rezultatów w 

akcie interpretacji. 

 Z dwóch powodów nie zdecydowałem się na podążenie ścieżką metafory i 

metonimii. Po pierwsze, te dwa pojęcia mają zbyt bogate powiązania w obrębie poetyki, by 

przypisywać im znaczenia nowe. Po drugie, nie mają tej zwrotności, którą nadaje prefiks 

re-. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że moja praca ma charakter literaturoznawczy, stąd 

chciałem, by pojęcia te pozostawały w obrębie tej silnie retorycznej dziedziny. 

Rekapitulacja może być zarówno powtórzeniem materiału przez ucznia, ustępu książki czy 

fragmentu mowy. Reinterpretacja znów wskazuje na twórczy charakter odczytywania, bo 

przecież w istocie każde odczytanie jest odczytaniem ponownym, należącym do ciągu 

alternatyw interpretacyjnych. Zrekapitulować można coś w sposób dokładny lub daleki od 

oryginału, a interpretacja może być bliska znaczenia lub zupełnie niemal oderwana od 

oryginału, subwersywna. 
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8.3. Sprzężenie zwrotne 

 Na tradycję przywykliśmy patrzeć jak na zakumulowany zasób, który należy 

przyswoić. Jeśli nie w całości, to przynajmniej w jego zasadniczym rdzeniu. 

Literaturoznawcy zajęli się budowaniem takiego rdzenia. Występuje on w naszej 

dziedzinie pod postacią kanonu i za każdym razem, gdy jest on poprzez decyzje polityczne 

zmieniany na poziomie szkolnym, łączy się to z ogromnymi kontrowersjami i zmaganiami 

różnych stronnictw. Oczywiście jest to element budowania wspólnych wartości w obrębie 

jednego języka, jednak doświadczenie nam podpowiada, że zarówno te wartości ulegają 

zmianie w procesie historycznym, jak i coraz trudniej w zglobalizowanym świecie 

błyskawicznej wymiany informacji mówić o jednej wspólnocie wartości. Dla przykładu: 

myślę, że większość literaturoznawców nie zdaje sobie sprawy jaki wpływ na 

kształtowanie wartości młodych Polaków mają obecnie japońskie kreskówki i komiksy 

albo opinie szwedzkiego youtubera. Myślę też, że warto sobie uświadomić, że obecnie 

zasób treści różnego rodzaju mediów jest tak duży, że nie jest możliwe przyswojenie ich 

wszystkich , a zbyt niewielu mamy profesjonalistów, by tylko oni mieli władzę 291

filtrowania tego, co słuszne. Sądzę, że to właśnie dlatego tak wiele moich koleżanek i 

kolegów wycofało się do badań przeszłości, porzucając krytykę literacką. Ogrom pracy 

przeraża i odbiera siłę. 

 Myślę, że budowę jednego kanonu, tak jak budowę wieży Babel, powinniśmy 

porzucić wraz z badawczą pychą. Pora pogodzić się z tym, że nasze języki splątano, a my 

sami rozpierzchliśmy się po świecie. Na współczesnego artystę zawsze patrzyliśmy z 

perspektywy tradycji. Czas spojrzeć na tradycję oczami współczesnego artysty. W ten 

sposób możemy odnaleźć korzenie zjawisk współczesnych, sięgać w przeszłość razem z jej 

rekapitulacjami i reinterpretacjami. Badanie, gdzie i dlaczego drzewa w lesie zapuściły 

korzenie może być cudowną, dendrologiczną przygodą. Oczywiście nie odmawiam 

nikomu prawa do badań samej gleby. Zwracam jedynie uwagę, że nie trzeba posiąść 

wiedzy o wszystkim, by zająć się współczesnością. Tak jak Latour uznał wyższość 

 By uświadomić sobie o jakich liczbach mówimy, warto sprawdzić choćby jak wielki 291

jest zasób filmów w portalu YouTube. Według wyliczeń na jednym z opartych o 
dociekliwe pytania portali społecznościowych  w roku 2017 obejrzenie wszystkich filmów 
na YouTube zajęłoby jednej osobie w przybliżeniu 1450 lat. Źródłowe wyliczenia znajdują 
się pod niniejszym linkiem: S. Batale, How long would it take to watch all the videos on 
YouTube?, https://www.quora.com/How-long-would-it-take-to-watch-all-the-videos-on-
YouTube, 19.09.2019.
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badanego nad badającym, tak my uznajmy pierwszeństwo artysty przed literaturoznawcą. 

Oto kilka uwag, które według mnie mogą taką perspektywę uprawomocnić.  

 Takim komentarzem Łukasz Podgórni opatrzył cyfrową adaptację Sensacji w kinie: 

Sensację w kinie odczytuję jako przewrotną krytykę futurystycznych 
obsesji, wśród których areoplan, tramwaj oraz tytułowy kinematograf 
zajmowały czołowe miejsca.

Bohater wiersza, niepoprawnie utożsamiany przeze mnie z Czyżewskim-
malarzem, doświadcza irytacji nowo narodzonym i z miejsca wielbionym 
medium, którego nadmiernie migotliwe oddziaływanie zakłócają 
dodatkowo pozostali zgromadzeni w sali kinowej widzowie oraz zdarzenia 
mające miejsce podczas seansu.

Szum i sygnał stają się nierozróżnialne.

Użytkownik aplikacji uniknie rozdrażnienia i kontaktu z denerwującym 
otoczeniem, jeśli utrzyma kursor poza jej obrębem. 
292

Gdyby rozpatrywać ten cytat w kategoriach wprowadzonych przez Harolda Blooma, byłby 

to piękny przykład misreading , błędnego odczytania, które rzuca wyzwanie tradycji. 293

Trudno jednak określić na jakiej ramie odniesienia powinniśmy rozpatrywać gest poety 

cybernetycznego jako błędny. Podgórni mówi o nowym dla Czyżewskiego medium sam 

będąc artystą nowego medium. Wychodząc od rekapitulacji doprowadza do reinterpretacji. 

 Możemy to przełożyć na nieco inny język: rekonstruując pojęcie performatywu 

Dymitar Vatsov przypomina nam odkrycie Derridy, według którego każda iteracja jest 

alteracją: 

Derrida daje nam jednak klucz do zrozumienia tego aspektu 
performatywności. Jego zdaniem, każde działanie illokucyjne (każde 
„pisanie”) jest cytowaniem – tym samym upada podział między użyciami 
literalnymi i figuratywnymi czy normalnymi i pasożytniczymi. Co jednak 
ważne, cytowanie nie jest prostym powtarzaniem. Powtarzanie (iteracja), 
jak twierdzi Derrida, jest zmianą (alteracją). Tutaj oczywiście wkrada się 
własna koncepcja Derridy, zgodnie z którą znak, znamię, ślad, grafem, nie 
są tylko biernymi odciskami aktywnej pieczęci (modelu), ale – przeciwnie – 

 Por. U. Pawlicka, Ł. Podgórni, Cyfrowe zielone oko, dz. cyt.292

 Por. H. Bloom, Lęk przed wpływem, dz. cyt., s. 57.293
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powtarzając model, aktywnie rozsyłają go w różnych kierunkach, dokonują 
jego resygnifikacji i zmieniają.  
294

Proste powtórzenia nie istnieją. Nasz układ odniesienia przesuwa się, a każde nowe 

działanie, choćby było powtórzeniem jest już elementem zupełnie innego zdarzenia. Co 

więcej, to kim jest podmiot jest ustalane nie przez jakąś zewnętrzną instancję, istotę czy 

rdzeń, a przez samo działanie: 

Osiągnięcie Derridy polega na wykazaniu, że pozycja mówiącego jest 
automatycznie ustanawiana przez działanie, tak jak sygnatura jest 
natychmiast łączona z pismem dokumentu. Nie ma żadnej tożsamości 
podmiotu uprzedniej wobec działania, która byłaby jego autentycznym 
intencjonalnym „źródłem”, lecz, przeciwnie, samo działanie ustanawia 
pozycję podmiotu jako sygnaturę. Co więcej, nie tylko bieżąca tożsamość 
podmiotowa (dla danego, aktualnego działania), ale również tożsamość 
podmiotowa, która jest stała dla serii działań, nie tworzy się inaczej, jak 
tylko na skutek praktycznej iteracji sygnatury, zaimka pierwszej osoby, 
nazwy własnej itp. Nasza własna tożsamość jest tworzona praktycznie w 
procesie samocytowania. I, oczywiście, ponieważ powtórzenie jest zmianą 
(iteracja jest alteracją) własna tożsamość nigdy nie jest absolutna, lecz 
osadzona w zdarzeniu działania.  
295

Elementem tożsamości Podgórniego, który potwierdza się w jego akcie twórczym, jest 

odwołanie się do „krytyki futurystycznych obsesji”. W tym też sensie możemy odczytywać 

wspominaną w tej pracy przemianę Rozdzielczości Chleba z poetów cybernetycznych w 

roboty wielofunkcyjne.  

 Wracając do Sensacji w kinie: nie ma kontekstu, w którym artystyczna wypowiedź 

Podgórniego byłaby osadzona - brak ramy. Jest tylko to, do czego odwołują nas działania 

samego poety cybernetycznego. To szczególnie ważne, bo daje podstawę, by mówić o 

jakimkolwiek działaniu twórczym: 

Niebezpieczeństwem jest postrzeganie kontekstu jako uprzywilejowanej 
twardej instancji – jako warunku ważności działania, który je poprzedza i 

 Por. D. Vatsov, Performatyw: suwerenna władza…, dz. cyt., s. 228.
294

 Tamże, s. 229.295
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jednoznacznie ustala jego ramę z zewnątrz. Jeśli uznamy kontekst za 
uprzednio istniejącą instancję, nieważne jak wiele zastrzeżeń poczynimy i 
jak bardzo plastyczne i rozproszone będzie nasze pojęcie kontekstu, 
zawsze napotkamy ten problem. Kontekst zawsze będzie grał rolę „starej 
rzeczywistości” – jako czegoś danego z zewnątrz, jako ustanowionej 
uprzednio instancji, która determinuje nasze wypowiedzi. Takie podejście 
sprawia, że idea performatywności staje się pozbawiona znaczenia – 
okazuje się, że nie działamy słowami, ale to rzeczy (warunki), które zostały 
uprzednio ustanowione, stanowią model dla słów, które je kopiują.  
296

Vatsov sygnalizuje, że poprzez Derridę aktualizuje austinowskie rozumienie 

performatywności. Takie ujęcie w obrębie literaturoznawstwa daje nam zupełnie nowe 

spojrzenie na tradycję i kanon. By usunąć influenzę, na którą zwrócił nam uwagę Harold 

Bloom , musimy przestać fetyszyzować dotychczasowy dorobek, obarczać nim 297

nadmiernie twórców. Odbiera im to wszelką władzę, a bez tego nie mogą budować dla nas 

antyśrodowisk, nie mogą zmieniać rzeczywistości, oddziaływać na nią. Wreszcie tracą swą 

tożsamość traktowani jako cytaty z cytatów. W ten sposób gubimy teraźniejszość na rzecz 

przeszłości. Tymczasem Vatsov przypomina, że „aktualna iteracja jest aktualną 

alteracją” . 298

 Nauka, jaka płynie z rekonstrukcji dokonanej przez Vatsova jest bardzo prosta: 

działanie, a więc także działanie twórcze, musi być obdarzone suwerenną władzą, inaczej 

nie ma ono charakteru aktu. Elementem tej władzy jest także wybór własnych kontekstów, 

a więc i tworzenie własnego kanonu i własnej tradycji. Z punktu widzenia artysty 

spojrzenie w przeszłość zawsze dokonuje się z punktu danej wypowiedzi artystycznej. W 

ten sposób właśnie Łukasz Podgórni i Urszula Pawlicka konstytuują własną tożsamość, 

stwarzając się jako artyści nowych mediów, poeci cybernetyczni, ale też jako 

kontynuatorzy i jednocześnie reinterpretatorzy Czyżewskiego i futurystów. Tu właśnie 

możemy upatrywać współcześnie wolności twórczej. Stąd też reinterpretacja i 

rekapitulacja modyfikują tradycję poprzez jej odczytanie na nowo. Wolność czy może 

lepiej - suwerenność twórcza nie jest przy tym absolutna. Więcej, bo jest wysoce 

niestabilna i ulotna. 

 Tamże, s. 231.296

 Por. H. Bloom, Lęk przed wpływem, dz. cyt. s. 83.297

 D. Vatsov, Performatyw: suwerenna władza…, dz. cyt., s. 231.298
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Oczywiście każde kolejne aktualnie trwające działanie, które zakłóca 
poprzednie, anuluje, przez samo to zakłócenie, przejściową suwerenność 
poprzedniego. Dlatego suwerenność aktualnego działania jest raczej 
nietrwała i chwilowa, a nie wieczna. Illokucyjna moc działania nie jest 
bowiem absolutna – jest słaba, jest energicznym kwantem, który rozwija 
się w trajektorii pojedynczego aktu, by zatrzymać się (osłabnąć, zgasnąć) i 
otworzyć pustą przestrzeń dla kolejnego aktualnego działania. Tym samym 
zakłócenie i wielość działań zmusza nas do ograniczenia pojęcia 
suwerenności do „mikrosuwerenności”. A jednak mikromoment 
suwerenności istnieje, bo każde następne aktualne działanie, zakłócające 
suwerenność poprzedniego, przez samo to zakłócenie potwierdza 
ponownie swoje własne suwerenne miejsce podmiotu, z którego dokonuje 
się artykulacja. Następuje nowe zakłócenie i nowe aktualne działanie, 
potwierdzające swój własny ukierunkowany na podmiot wektor i tak dalej. 
Gra aktualnego potwierdzania kwestionująca i przesuwająca pozycje 
władzy i suwerenności wydaje mi się dobrym punktem wyjścia do analizy 
władzy w języku i w konstytuowaniu pozycji tożsamości, które w nim 
zachodzi.  
299

Vatsov udowadnia, że wypowiedź performatywna ma siłę zmieniania zarówno przeszłości, 

jak i przyszłości - konstytuuje własną tradycję i tworzy podmiotowość. Postęp dokonuje 

się przez kolejne, suwerenne pętle.  

 Podgórni komentuje swój utwór pisząc: „Szum i sygnał stają się nierozróżnialne”. I 

w ten sposób odnajduje dla nas moment, w którym współczesne zjawisko zagubienia 

spowodowanego nieustannymi dystrakcjami ma swoje korzenie. Poprzez cofnięcie się do 

Czyżewskiego, odnajduje dla nas najlepszy sposób na skomentowanie teraźniejszości. W 

swojej adaptacji wiersza formisty tworzy nieznośny szum dezinformacji, który uciszyć 

można jedynie poprzez nieustanne skupienie uwagi na pozycji kursora. Musi on znaleźć 

się poza salą kinową - znakiem nowego medium. Śmiem twierdzić, że takie rozumienie 

tradycji - oparte na pętlach, rekapitulacji i reinterpretacji wymusza na nas sama epoka, w 

której się znajdujemy. Lata temu zauważył to Marshall McLuhan. Komentując projekt 

Guggenheim Art Gallery pisze on w ten sposób: 

 Tamże, s. 240.299
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(…)(okrągły budynek o spiralnym układzie wnętrza). Jest to redundantna 
forma, nieunikniona w wieku elektryczności, gdyż ten koncentryczny układ 
nadaje jej sama elektryczna prędkość, która sprawia, żę wszystko nakłada 
się na siebie, istnieje równocześnie i współzależnie. Ale też  forma 
koncentryczna, składająca się z nieskończonej liczby przecinających się 
płaszczyzn, jest nieodzownym warunkiem wglądu. Jest ona w istocie 
techniką wglądu i jako taka jest niezbędna w studiach nad przekaźnikami, 
gdyż żaden z nich nie występuje sam, lecz jego istnienie i znaczenie 
objawia się dopiero w ciągłej współgrze z innymi przekaźnikami. 
300

Kanadyjski badacz komunikacji pokazuje, że nowy sposób myślenia został nam narzucony 

przez nas samych poprzez nowe medium. W zupełnie innym miejscu nazywa to zjawisko 

jeszcze precyzyjniej. Rozważa przejście od budującej wspólnotę publiczności na 

przedelektrycznych koncertach do zindywidualizowanego audytorium odbierającego 

muzykę przez media dociera do sedna tego, czym jest epoka elektryczna. 

We wszystkich tych sytuacjach mamy do czynienia z głęboko sprzecznymi 
działaniami i dążeniami ludzkimi. Jest to zresztą zjawisko naturalne, jeśli 
zważyć, że rzecz dzieje się w epoce obwodów elektrycznych, która 
nastąpiła po epoce koła. Sprzężenie zwrotne wprowadza okropne 
zamieszanie do jednopłaszczyznowych i jednokierunkowych myśli i 
działań, ukształtowanych w przedelektrycznej erze maszyny. 
301

Wydaje się, że właśnie takie zamieszanie oddaje Podgórni poprzez Sensację w kinie. 

Zindywidualizowana wielogłosowość tworzy szum trudny do oddzielenia od pożądanego 

przez nas sygnału. Dlatego właśnie tak ważne jest rozdzielenie poszczególnych aktów 

twórczych i rekonstrukcja tradycji z punktu widzenia teraźniejszości. 

 Dla lepszego zrozumienia siły sprzężenia zwrotnego podajmy teraz zupełnie inny 

przykład. Niezależnie czy próbujemy odtworzyć nasz patriotyzm poprzez rekapitulację, 

jaką są inscenizacje bitew, czy nadać mu nowe znaczenie przez reinterpetację polskości w 

kontekście europejskości, z teraźniejszego punktu widzenia w zupełnie nowy sposób 

splatamy naszą przeszłość i przyszłość. Sprzężenie zwrotne sprawia, że każda z tych 

perspektyw czasowych wpływa na naszą tożsamość. I choć przeszłość i przyszłość istnieją 

 M. McLuhan, Przekaźniki zimne i gorące, dz. cyt., s. 65.300

 Tenże, Nowe szaty króla…, dz. cyt., s. 314.301
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tylko jako perspektywy dla jedynego rzeczywistego punktu - aktualnego performatywu, 

aktualnej wypowiedzi, nie znaczy to, że są mniej realne. A gdy dołożymy do tego wielość 

aktów współistniejących ze sobą w czasie, odnajdujemy obraz, który wymaga 

nieustannego splatania na nowo. I właśnie dlatego skonstruowanie pojęć zwrotnych takich 

jak rekapitulacja i reinterpretacja uważam za kluczowy element swojej pracy. Ponieważ 

tłumaczą jak na dwa różne sposoby suwerenny akt twórczy może przetwarzać 

rzeczywistość, konstruując tym samym tożsamość indywidualną i zbiorową. Rozplątujac 

to, co dzieje się wewnątrz wypowiedzi artystycznej, możemy lepiej zrozumieć jej wpływ 

na otaczającą nas rzeczywistość. 

Podsumowania i wnioski 

 Rozdział mierzy się z problemem opisania zmiany zachodzącej pomiędzy literaturą 

tradycyjną a literaturą elektroniczną/cyfrową. Język opisu takiej zmiany powinien być 

według autora na tyle pojemny, by móc służyć do wyjaśnień zarówno na poziomie 

globalnym jak i dla pojedynczych, lokalnych utworów. Odrzucone zostają określenia 

uwikłane w dotychczasowe procesy historycznoliterackie (awangarda i klasycyzm, 

modernizm i postmodernizm), ponieważ ich bagaż znaczeniowy utrudnia wykorzystanie 

krytycznoliterackie, prowadząc do mylącej wieloznaczności. Następnie autor przechodzi 

do omówienia dwoistości zjawisk charakterystycznych dla zmian kulturowo-

technologicznych. Omawiane są koncepcje remediacji (wraz z hipermediacją i 

immediacją), mediatorów i zapośredniczeń, metonimii i metafory, analogii i korelacji. 

Następnie autor proponuje wprowadzenie komplementarnych wobec siebie i 

współwystępujących, kompilowalnych, performatywnych i zwrotnych operatorów: 

rekapitulacji i reinterpretacji. 

 Rekapitulacja jest performatywnym, kompilowalnym, zwrotnym operatorem, w 

którego wyniku dotychczasowy kanon/sposób działania, zwyczaj lub casus zostaje 

podtrzymany. Ponieważ jednak „każda iteracja jest alteracją” rekapitulacja wprowadza w 

teraźniejszość przeszłe formy, które w teraźniejszości nabierają nowych znaczeń. 

Przykładem rekapitulacji może być inscenizacja historyczna, digitalizacja lub renowacja. 

 Reinterpretacja jest performatywnym, kompilowalnym, zwrotnym operatorem, w 

którego wyniku dotychczasowy kanon/sposób działania, zwyczaj lub casus zostaje 

zmodyfikowany. Ponieważ jednak alteracje są ufundowane na iteracjach reinterpretacja 
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jest rekonfiguracją raczej niż creatio ex nihilo. Przykładem reinterpretacji będzie 

wideowiersz czy wiersz-aplikacja, ale też modyfikacje w układzie wersów i rymów sonetu. 

 Oba operatory mogą być stosowane zarówno do opisu zmian globalnych, jak i do 

analiz performatywnych pojedynczych utworów, ponieważ - podobnie do algorytmów - ich 

znaczenie opiera się na danych, które przy ich pomocy zostają opracowane. W obu 

operatorach niezwykle istotną rolę odgrywa przedrostek „re-", który oznacza 

zaprogramowaną pętlę, iterację, sprzężenie zwrotne, cykl. Sprzężenie zwrotne jest figurą 

charakterystyczną, specyficznym dla dzisiejszych czasów sposobem ujęcia zjawisk. 

 Autor ma nadzieję, że pojęcia wypracowane w ten sposób przysłużą się nie tylko w 

literaturze cyfrowej, ale też - jako produkt uboczny - pomogą rozwijać analizy 

performatywne  kultury - zarówno w jej rozumieniu jako dziedzictwa, jak i innowacji. 

Takie ujęcie pozwala - niezależnie od nośników/przekaźników/medium, ujmować procesy 

zmian i powtórzeń w kulturze wyrażonych choćby przez polskie powiedzenie „historia 

kołem się toczy”, będące reinterpretacją starożytnego „Fortuna kołem się toczy”. Pozwala 

też uciec koncepcji przeznaczenia i odzyskać wolność twórczą bez wprowadzania kategorii 

oryginalności, bo perspektywa badawcza i perspektywa artysty, wytworzona poprzez 

pojedyncze performatywy/wypowiedzi performatywne, zawsze pozostaje współczesna.  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IV. Zaburzenia interfejsów kulturowych 

9. Od cyberpoetów do robotów wielofunkcyjnych. Multimedia, kod i interfejsy 
kulturowe 

9.1. Wiele mediów, wiele zmysłów 

 O mieszanych, pełnych niezrozumienia reakcjach na wystąpienia Rozdzielczości 

Chleba  tak wypowiadali się sami twórcy grupy na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 

reportażu Poetyckie roboty Małgorzaty Niemczyńskiej: 

– Może to kwestia przyzwyczajeń środowiska literackiego – zastanawia się 
Podgórni. – Trudno po prostu zapoznać się z czymś bez zadawania pytań, 
spróbować tego doświadczyć. Gdy publikowaliśmy pierwsze utwory 
cyfrowe, zaraz padało pytanie: „Dlaczego uważacie, że to jest literatura?”. 
Często odpowiadamy już opryskliwie. W międzyczasie powstało w Polsce 
zaplecze teoretyczne. Jak nam się bardzo nie chce gadać, odsyłamy do 
bibliografii. A jak jesteśmy w buńczucznym nastroju, zaczynamy się kłócić. 
– To trochę konsekwencja tego, że nazwaliśmy się na początku poetami 
cybernetycznymi – zauważa Puldzian. – Teraz jesteśmy już robotami 
wielofunkcyjnymi, działamy multimedialnie, ale tamto się za nami ciągnie. 
Dążą do stworzenia takich utworów cyfrowych, które będą działać bez 
żadnych pytań. Strzał między oczy, po prostu. 
302

Ten strzał między oczy, który opisuje Niemczyńska, nie jest strzałem śmiertelnym. To 

raczej otrzeźwiające uderzenie nowego oświecenia. To już nie postmodernistyczna gra z 

tradycją, ale wiara w nowy moment literacki, a więc w nowy sposób rozumienia świata i 

międzyludzkiej komunikacji. To także cucenie człowieka zahipnotyzowanego swoim 

medialnym światem. Jak powie McLuhan: 

Po każdym uderzeniu nowej techniki oszołomione wstrząsem ofiary 
powtarzały niezmiennie te same komunały o artystach: że są 
niepraktyczni, oderwani od życia i mają dziwne upodobania. Mimo to 

 M. Niemczyńska, Poetyckie roboty, dz. cyt., s. 63.302
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jednak, w ciągu ostatniego stulecia przyjął się pogląd, tak oto wyrażony 
przez Wyndhama Lewisa: „Artyści zawsze piszą szczegółową historię 
przyszłości, gdyż tylko oni rozumieją istotę teraźniejszości”. Znajomość 
tego faktu jest obecnie warunkiem przetrwania ludzkości. 
303

Tę formułę można bez trudu przełożyć na język łatwiejszy do zaakceptowania dla fanów 

twardych teorii. W poetyce teorii Grusina i Boltera możemy powiedzieć, że artyści opisani 

przez McLuhana dążą do wyrwania człowieka z immediacyjnej pułapki poprzez zabiegi 

hipermediacyjne. Tak właśnie, bo tworzą antyśrodowiska - odpowiedziałby pewnie 

McLuhan. W świetle poglądów Manovicha byłoby to znów porzucenie iluzji i immersji na 

rzecz dostrzeżenia interfejsów i operacji.   304

 Gdy uważnie wczytamy się w słowa artystów z Rozdzielczości Chleba 

odnajdziemy klucz do tego, co jest rozdźwiękiem pomiędzy „przyzwyczajeniami 

środowiska literackiego” a propozycją kolektywu, by „spróbować tego doświadczyć”. 

Otóż wszystko tkwi w tych właśnie słowach. I to nie gdzieś pod powierzchnią, w ukryciu. 

Oni mówią nam już wystarczająco dużo. Należy po prostu czytać ich z odpowiedniej 

perspektywy. Choćby wykorzystując McLuhana: 

Artystę cechuje wyostrzona świadomość niebezpieczeństw, grożących 
wrażliwości ludzkiej wskutek kontaktu z nowym otoczeniem. Aby ich 
uniknąć, przeciętny człowiek przytępia swą zdolność postrzegania i 
odczuwania świata. Artystę natomiast cieszą nowe odczucia i przeżycia i 
instynktownie tworzy sytuacje, które je wyzwalają, a zarazem kompensują. 
Artysta analizuje deformacje życia zmysłowego spowodowane 
oddziaływaniem nowego środowiska i na ogół tworzy dzieła sztuki, które 
korygują skrzywienie i zaburzenie zmysłów, wywołane przez nową 
formę. 
305

Nasza wrażliwość jest wrażliwością zmysłową. Media oddziałują na nią poprzez jeden lub 

kilka zmysłów. Przemiany, którym obecnie podlegamy, mają więc na nas silnie 

hipnotyczne oddziaływanie. Nie jest ambicją tej pracy docieranie do psychologicznego 

 M. McLuhan, Przekaźniki, czyli…, dz. cyt., s. 76.303

 Kuszące byłoby pociągnięcie tego łańcucha wyjaśnień wprost do jaskini Platońskiej i 304

do wyrwania z krainy cieni do krainy algorytmicznych idei.

 M. Mcluhan, Nowe szaty króla…, dz. cyt., s. 304.305
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sedna tego oddziaływania, posłużę się więc tylko słabym dowodem z obecnego trendu 

mówienia o mediach społecznościowych w kategoriach uzależnienia. Czynią tak zarówno 

portale mainstreamowe , jak i psychologiczne tytuły branżowe . Podlegamy procesom 306 307

silniejszym od mitycznej siły hipnozy. Artyści nie boją się napaści mediów na nasze 

zmysły i nie reagują odrętwieniem. Zamiast tego dążą, jak Rozdzielczość Chleba, do 

tworzenia nowych doświadczeń, testowania granic, a co za tym idzie, także do 

poszukiwania nowych wrażeń zmysłowych, które mogą stać się budulcem dla ich dzieł. A 

media tych nowych wrażeń im dostarczają. 

 McLuhan pokłada ogromne nadzieje w artystach, wierzy, że ich praca potrafi się 

przeciwstawić hipnotycznemu działaniu nowych technologii. Napisze: 

Artysta potrafi skorygować współzależności między zmysłami, nim zadane 
przez nową technikę uderzenie sparaliżuje świadome działanie, nim 
człowiek popadnie w odrętwienie i zacznie reagować podświadomie. 
308

Nie musimy wierzyć w podane przez McLuhana remedium, by założyć, że nie pomylił się 

on co do diagnozy: bombardowani nieustannie powiadomieniami z naszych telefonów, 

otoczeni przez cyfrowo przesyłane dźwięki, poświęcając wiele godzin na dotykanie 

klawiatur, ekranów i gładzików, oglądając filmy i czytając cyfrowe wydania gazet 

niemalże jako tło - uciążliwe, ale konieczne - traktujemy ten zmasowany atak na nasze 

doświadczenia zmysłowe. Media ukrywają się przed nami, a jednocześnie próbują po 

cichu zapośredniczyć całość naszych doświadczeń. 

 Weźmy choćby książkę:  dyskretnie zbudowała kulturę książki tak ekskluzywną, że 

uczestnicy obiegu literackiego uznają wszystkie jej kaprysy za fundamenty literatury. 

Opowieść nie może się snuć i powtarzać, musi za to mieć rozdziały, wiersz nie musi 

brzmieć, jeśli dobrze wygląda w druku. Jednocześnie, by sztuka słowa pozostawała 

niezmienna i uświęcona, nie wolno wprowadzić do niej żadnych nowych, niekanonicznych 

elementów. Oto sens przyzwyczajeń świata literackiego. Nic też dziwnego, że szokiem jest 

 E. Pilcher, Is Social Media Becoming A Harmful Addiction?, https://306

www.huffingtonpost.co.uk/entry/is-social-media-becoming-a-harmful-
addiction_uk_5bfee474e4b0d09702102475, 09.12.2018.

 M. D. Griffiths, Addicted to Social Media? What can we do about it problematic, 307

excessive use?, https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-excess/201805/addicted-
social-media, 09.12.2018.

 M. McLuhan, Przekaźniki, czyli…, dz. cyt., s. 76.308
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dla osób egzystujących w tym obiegu sposób na spotkanie literackie proponowany przez 

Rozdzielczość: 

– Leszek robi wizualizacje, ja robię muzykę, Puldzian jest frontmanem – 
opowiada Podgórni. – Przez jakiś czas przygotowywaliśmy po prostu taki 
zwykły występ: siedzimy przed komputerami, pokazują się rzeczy na 
ekranie, są dźwięki. 

– Ale postanowiliśmy wprowadzić trochę performance’u – ożywia się 
Onak. – Mamy maszyny do dymu i lasery. Robimy show. Chcemy trochę 
zamazać granice między gatunkami. 
I to się na pewno udaje: po występach zazwyczaj muszą zebranym 
tłumaczyć, co to takiego właściwie było. A woleliby nie. Czasem ironicznie 
zapowiedzą kolejne show jako „pokaz sztucznych ogni, algorytmów i 
ludzkiej podłości”.  
309

Cóż za samookreślenie: deklaracja twórcza autoironiczna i zupełnie prawdziwa zarazem. 

To, czego dostarczała Rozdzielczość Chleba na swoich występach jest tak niezwykłe, że 

prowadziło do szeregu pytań, wytrącało z równowagi, kazało wątpić w fundamenty, ale 

też prowadziło do wypierania grupy poza obszar literatury, traktowania jej w kategoriach 

zgniłego jabłka, tricksterskiej głupawki. Tymczasem pozornie absurdalny postulat 

przejścia od poetów cybernetycznych do działających multimedialnie robotów 

wielofunkcyjnych wcale nie jest nierozsądny. Wystarczy przyjąć, że świat naszych 

zmysłów codziennie jest nastawiony na odbiór multimediów. Z tego prostego powodu 

doświadczenie językowe nie może pozostać czyste: tylko tekstowe lub tylko audialne. 

Henry Jenkins we wstępie do swojej książki Kultura konwergencji. Zderzenie starych i 

nowych mediów pisze: 

Witajcie w kulturze konwergencji, gdzie przecinają się drogi starych i 
nowych mediów, gdzie zderzają się media fanowskie i korporacyjne, gdzie 
władza producenta mediów i władza konsumenta mediów wchodzą w 
nieprzewidywalne interakcje. 
310

 M. Niemczyńska, Poetyckie roboty…, dz. cyt., s. 63.309

 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. 310

Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 8.
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Ileż wątków przywołuje to krótkie zdanie, ileż różnych porządków znaczeń: media, fani, 

korporacje, władza, kultura. Być może to jest właśnie clou doniosłości współczesnych 

przemian technologicznych: żadnej z dziedzin naszego życia nie pozostawiają bez swojego 

piętna, żadna część splecionego przez nas świata nie jest na nie odporna. A to dlatego, że 

media zapośredniczają (czy może lepiej mediatyzują) większość naszej zmysłowej 

percepcji. Także oczywiste dotąd badawcze podziały nie mają już tej samej mocy 

wyjaśniania i łatwo o przeoczenie prostych prawd. Gdy Ryszard Kluszczyński próbuje 

wyznaczyć pole swoich badań nad sztuką nowych mediów pisze w ten sposób: 

Muszę jednak zaznaczyć, że podejmowane tu rozważania będą 
zasadniczo i bezpośrednio dotyczyć – jak w całej tej książce – jedynie 
sztuk wizualnych i audiowizualnych, nie obejmą więc, a przynajmniej nie 
wprost i nie w sposób pretendujący do względnej choćby kompletności, 
sztuki mediów wyłącznie audialnych. 
311

Literatura najczęściej jest wykluczana poza taki podział, tymczasem przecież 

doświadczenie tekstu jest doświadczeniem wizualnym, a deklamacja to zjawisko audialne. 

Oba te doświadczenia można rozpatrywać pod kątem walorów estetycznych, a jednak gdy 

Kluszczyński poświęca krótki rozdział literaturze w żaden sposób nie odnosi się do 

zmysłów, przechodząc natychmiastowo do świata pojęć. Mówi o odbiorze i interpretacji, 

ale nie bierze pod uwagę warunków odbioru.  Tych samych, które sam wyznaczył u 312

początków swojej książki . A przecież wystarczyłoby sięgnąć po zjawisko takie jak 313

liberatura, by odnaleźć bogaty świat zmysłowy w samym odbiorze słów i wyrazów, zanim 

te utworzą jakąś warstwę przedstawień. Oddajmy głos Zenonowi Fajferowi: 

Na początku było Ucho. Oko długo było na uchodźstwie. Z wyjątkiem 
poezji wizualnej, chCiało by się rzec. Ale tu zbyt często brakowało Ucha. 
To wielka sztuka stworzyć kaligram, który nie zabije poezji.

	Naprawdę ważne, Oko stało się dopiero wraz z wierszem wolnym, gdy 
poezja wyzwoliła się z rygorów rymu i rytmu. Gdy nie tylko stało się ważne 

 R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego 311

spektaklu, Warszawa 2010, s. 14.

 Por. tamże, s. 140-142.312

 Na obronę Kluszczyńskiego możemy powiedzieć, że zajmuje się on interaktywnością, 313

ale znów wzajemne oddziaływanie, które interaktywność zakłada, także ma charakter 
zmysłowy.
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co jest zapisane, ale też jak jest zapisane. I że w ogóle jest zapisane. Oko 
i Ucho zaczęły sobie sprzyjać. I Ręka, co pisze. Ręka, co czyta, jeszcze nie 
była konieczna. 
314

Fajfer wspomina też w przywołanym tekście dwuznaczny termin oka-leczenie, który 

dobrze oddaje liberacki ruch ku hipermediacji książki. Całość jest oczywiście rodzajem 

manifestu artystycznego, a nie tekstu naukowego. Oko i ucho odnoszą się do oratury i 

literatury jednak my, by ująć zjawiska współczesne, nie musimy się cofać jak Fajfer aż do 

początków literatury. Jacques Donquy w książce Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa 

(1953-2007) tak zarysuje swoją problematykę: 

Problem postawiony ogólniej można sprowadzić do kwestii zmierzchu 
Galaktyki Gutenberga i dostępu do innych mediów, innych technologii niż 
druk: do magnetofonu, wideo, komputera. Już Mallarmé w 1897 roku, 
wyczulony na typografię współczesnej prasy, przepowiadał w Rzucie 
kośćmi upadek wiedzy przekazywanej jedynie za pośrednictwem książki, 
rozmieszczonej na dwóch stronach, co stanowi graf książki otwartej i 
zarazem graf klęski, który jest grafem książki. Problem, raczej filozoficzny, 
sprowadza się  do przedefiniowania pisma: jest to słowo już nie tylko 
zapisane graficznie, ale słowo/obraz/dźwięk, Verbi-Voco-Visual 
Explorations, by posłużyć się tytułem książki McLuhana, wydanej 
powtórnie przez wydawnictwo Something Else Press w 1967 roku; 
znajdziemy w niej fotomontaż Lászla Moholya-Nagya z 1947 roku, 
opublikowany w sławnej Vision in Motion, z uchem w miejscu oka. 
315

Rozbicie dzielnicowe świata książki na multimedialną wiązkę wrażeń było konieczne i 

jako zjawisko dojrzewało przez lata. Dokonywało się natomiast nie jako jakaś niewidoczna 

siła, ale raczej seria zdarzeń. Donguy dobrze rozumie, że w każdej chwili historia mogła 

być opowiedziana inaczej: 

Darmstadter Kreis w Niemczech, Öyvind Fahlström w Sztokholmie, ale 
również festiwal poezji dźwiękowej Fylkingen, Wiener Gruppe w Wiedniu, 

 Z. Fajfer, Po czym odróżnić liberaturę od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne), 314

w: Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, 
Kraków 2010, s. 81.

 J. Donguy, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa (1953-2007), tłum. M. Madej, 315

Gdańsk 2014, s. 8.
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grupa Fluxus w Nowym Jorku, grupa Poesia Concreta w Sāo Paulo 
(Brazylia), Stuttgarter Gruppe skupiona wokół Maxa Bensego, OULIPO we 
Francji, czasopismo „Vou” w Tokio, grupa Experimentálni Poezie z Pragi, 
Domaine Poétique Jean-Clarence’a Lamberta w Paryżu, tak wiele miejsc, 
nie wspominając nawet o czasopismach, w których zastanawiano się nad 
koniecznością przebudowania pisma i nad nowymi mediami. 
316

Tyle niewielkich grup, drobnych, lokalnych eksperymentów składa się na abstrakcyjny 

nurt eksperymentalny. A przecież tych miejsc konieczności przebudowy pisma i nowych 

mediów jest jeszcze więcej. W rozdziale o poezji konkretnej nie znajduję wzmianki o 

Stanisławie Dróżdżu, szukam - co nie jest łatwe, bo brak w tej książce indeksu - i nie 

odnajduję nigdzie Stanisława Czycza. Polityka zrobiła pewnie swoje, ale też polskie 

środowisko literackie jakoś nigdy szczególnie nie zajęło się w głównym nurcie 

eksperymentami formalnymi. I tak wspomniani powyżej pozostawali na uboczu nawet we 

własnym kraju. Samo nic się niestety nie wydarza. I gdyby ktoś aż dotychczas się 

zastanawiał czemu milczę uparcie o zjawiskach z innych krajów, to tu znajdzie odpowiedź: 

interesuje mnie nie komparatystyka czy kontekst międzynarodowy, a rozwój tego, co 

dzieje się w Polsce, w małej grupie znajomych, która ma swój własny charakter i swoją 

dynamikę eksperymentów. I ze względu na opinię badanego przeze mnie kolegi Leszka 

Onaka, czuję się zwolniony z zakusów wszechogarniania. Jak powie o polskiej literaturze 

cyfrowej Onak: 

W porównaniu z tym, co dzieje się w innych krajach, w Polsce bardziej 
stawia się chyba na poetyckość niż konceptualność. Jedną z wiodących 
grup jest Rozdzielczość Chleba, której jestem członkiem – wytworzyła ona 
własny paradygmat głupich, niepoważnych i popierdolonych generatorów. 
Co się tyczy imitacji, to ponieważ niewiele mówiło się w Polsce o takiej 
literaturze, polscy producenci tego gatunku tworzą wsobne i chyba 
niezależne od tradycji utwory. Od wielu lat starasz się promować 
amerykańską szkołę, której papieżem jest Nick Montfort, ale z jego 
prototypów generatywności korzysta na razie niewiele osób. 
317

 Tamże, s. 8-9.316

 P. Marecki, Generatory tekstowe. Rozmowa z Leszkiem Onakiem, w: tegoż., Gatunki 317

cyfrowe. Instrukcja obsługi, Kraków 2018, s. 135.
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Teoria, którą konstruuję, ma być po prostu językiem opisu tego, co nawyprawiało w 

literaturze zjawisko zwane Rozdzielczość Chleba. A ponieważ wydaje mi się to zjawisko 

istotne zarówno dla dalszego rozwoju literatury polskiej, jak i światowej, męczę się już 

szósty rok nad tym tematem. Za oczywistość uznaję tezę Latoura, że lokalne jest zawsze w 

relacji do innych miejsc na świecie, a poziom globalny jest swego rodzaju abstrakcyjną 

fikcją .  318

 Jestem przy tych wszystkich zastrzeżeniach świadom, że ostatecznie technologia 

warunkuje charakter eksperymentów i stąd chętnie korzystam z prac badaczy zajmujących 

się wszelkiego rodzaju mariażem człowieka i technologii. Jakież więc wnioski wyciąga 

Jacques Donguy z analizy olbrzymiego zasobu eksperymentalnej literatury z kilku 

większych krajów świata? Wniosek pierwszy: „Wkraczamy w mess-age czy też message 

nowych mediów” . A więc nieład i chaos przepowiedziany przez McLuhana, którego 319

Donguy wyraźnie wielbi niemal tak jak i ja. Tych wniosków jest więcej: przekroczenie 

granic druku, niestabilność współczesnego tekstu, słowa, których nie da się zapisać i próby 

granic języka typograficznego, nowe możliwości, które niesie komputer, globalne 

myślenie o znaku, degradacja znaczenia jednostki.  Skupmy się jednak na 320

możliwościach: 

Komputer tymczasem pozwala zakodować dźwięk i obraz, a zatem dwa 
zmysły (optofonetyka) zamiast zaledwie jednego, oraz zaprogramować 
tekst (generacja tekstu). A to oznacza, że należy wynaleźć pismo - o ile 
zachowamy to słowo - ponownie wychodząc od minimalnych jednostek 
znaczenia (m. j. z.) i obierając kierunek pisma prawdziwie verbi-voco-
visual, o którym śnili Joyce czy McLuhan, pisma w znaczeniu semantyki 
uogólnionej, integrującej teksty obrazy i dźwięki. W myśl idei, że obraz 
mógłby funkcjonować jak „słowo”, albo raczej jak m. j. z., i że dźwięk, 
hałas w Cage’owskim znaczeniu tego słowa, również mógłby 
funkcjonować jako minimalna jednostka znaczenia. 
321

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt.318

 J. Donguy, dz. cyt, s. 355.319
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Tu się zatrzymajmy, choć wrócimy jeszcze do fenomenalnej strony 355 książki Donguya. 

Minimalna jednostka znaczenia zamiast znaku czy symbolu jest o tyle lepszym ujęciem 

tematu, że wyzwala nas spod tekstowego ujmowania kultury, pozwala uwzględnić hałas 

czy barwny kolaż jako znaczenia-wrażenia, a nie tylko oznaczniki logicznie ujętej 

rzeczywistości (podziurkowanej przez pojęciowe sito teorii nieprzystających do wrażeń 

zmysłowych). Wreszcie: 

Wkroczenie w strefę cyfrową oznacza koniec inskrypcji, najpierw w 
kamieniu, potem na pergaminie i wreszcie na stronie książki. Koniec 
sakralizacji tekstu, koniec tekstu świętego, otwarcie na nową formę pisma, 
którą mógłby symbolizować wiersz cyfrowy Augusta de Campos w postaci 
portyku, Doors of Eyear (Drzwi Okucha), na bazie japońskich ideogramów, 
słów prezedstawionych typograficznie i dźwięków wzbudzanych 
interaktywnie.  322

Dopiero uwzględniając tego typu zastrzeżenia jesteśmy w stanie pojąć przełomowy 

charakter i transgresywną siłę skierowaną w stronę polskiej literatury prac takich jak 

Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory), który to performatywny utwór 

Leszek Onak opatruje takim komentarzem: 

Prezentacja składa się z czterech różnych projekcji pokazywanych 
symultanicznie w jednym pomieszczeniu. Animacje opierają się na 
algorytmach zaciągających z internetu wybrane treści, które są 
wyświetlane w taki sposób, że na czterech ścianach tworzą się swoiste 
krajobrazy utkane ze słów i zdań. Powstały w wyniku pomieszania 
komunikatów wizualnych i muzycznych szum odzwierciedli relację 
Człowiek – Internet.

Nazwa nawiązuje do instalacji dźwiękowych Johna Cage’a pt. Imaginary 
Landscapes. 
323

Leszek Onak rekapituluje na gruncie literackim prace Cage’a, by zreinterpretować rolę 

słowa. Gdy wczytamy się w zacytowany przez Onaka fragment z Cage’a, zobaczymy, że 

 Tamże.322

 L. Onak, Krajobraz znaczenia #1 (na internet i cztery projektory), http://ha.art.pl/323

wydawnictwo/nowe-ksiazki/3106-leszek-onak-krajobraz-znaczenia-1-na-internet-i-
cztery-projektory.html, 13.12.2018.
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stawką jest uwolnienie poezji od kontekstu tak jak to wcześniej Cage zrobił z utworem 

muzycznym. Jaki z tego zysk? Możliwość asemicznego przyjrzenia się naszej komunikacji 

z siecią, przypadkowości i zdarzeniowości, która wpływa na nasze doświadczenie, a która 

jednocześnie została dla nas zaprogramowana. I dlatego właśnie literaturoznawstwo nie ma 

prawa dłużej i bezzasadnie odgradzać literatury od innych sztuk zasłaniając się 

półśrodkami, koncepcjami tak kruchymi jak korespondencja sztuk czy tekst kultury. Wiele 

zmysłów to wiele mediów, a tekst z jego pojęciami i znaczeniami nie może 

wszechogarniać językowego doświadczenia świata. Tak, to pojęcia transformują nasze 

myślenie, ale to wrażenia zmysłowe łączą te pojęcia ze światem. 

9.2. Językowa sztuka nowych mediów 

 Wszystko to prowadzi do wniosków nienowych, których - jak się wydaje - jako 

badacze nie podjęliśmy dotychczas dość wyraźnie. A wystarczyło posłuchać Piotra 

Rypsona, gdy streścił dla nas całą historię poezji wizualnej, mocno kładąc nacisk na to, co 

działo się w tej kwestii w Polsce. Znajdziemy u niego kluczowe spostrzeżenia: 

W latach powojennych nastąpiło dalsze stopienie się tego, co nazywamy 
sztuką języka z tym, co nazywamy sztuką w ogóle; interdyscyplinarność, a 
raczej intermedialność poszukiwań ostatecznie odetnie nowe „poetyki” od 
literatury. Prorokami przemian języka sztuki byli artyści moderny, jednak 
dopiero lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte objawiły w pełni takie 
rozumienie sposobu realizacji dzieła i jego przestrzeni, które Dick Higgins 
określił mianem intermedia. Termin ten, wzięty z pism Samuela T. 
Coleridge’a, odnosi się do prac powstałych „między” różnymi mediami - 
tak jak happening, który dzieje się między doświadczeniem collage’u, 
teatru i muzyki, lub wiersz wizualny właśnie, będący wynikiem realizacji 
materii słownej, czy ogólniej - językowej - w przestrzeni widzialnej. W 
eseju Intermedia Higins pisał „… w intermediach element wizualny (obraz) 
jest pojęciowo stopiony ze słowami. Może to być abstrakcyjna kaligrafia, 
poezja konkretna, „poezja wizualna” (nie chodzi tu o jakikolwiek wiersz z 
mocnym elementem wizualnym; termin ten jest czasem używany w 
odniesieniu do prac plastycznych, w których fotograficzny materiał 
plastyczny prezentowany jest jako sekwencja rządzona swoją własną 
gramatyką, tak jakby każdy element wizualny był słowem w zdaniu)”. 
324

 P. Rypson, Obraz słowa…, dz. cyt., s. 301-307.324
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Książka Rypsona została wydana w 1989 roku. A więc od trzydziestu lat mamy składowe 

współczesnego świata podane na tacy. I cóż strasznego stanie się, jeśli uznamy że nasza 

literatura jest po prostu rodzajem sztuki języka? Zamiast skupiać się na tekście możemy 

wtedy zastanowić się nad gramatyką obrazu czy dźwiękami w ich relacji do innych 

dźwięków oraz w relacji do ciała człowieka czy do zjawisk, które je wywołały z krtani, 

instrumentu lub aparatury.  Sygnał, ślad, trop i wrażenie obok znaczeń i symboli byłyby 325

tu ciekawą drogą rozwoju. Wreszcie, postulując uznanie literatury cyfrowej jako językowej 

sztuki nowych mediów, moglibyśmy posłużyć się już odkrytymi, subtelnymi 

rozróżnieniami. Choćby podziałem na multimedia i intermedia, którego utrzymanie 

postuluje Ryszard Kluszczyński: 

W 1966 roku, kiedy obie kategorie zostały wprowadzone do użycia, 
otrzymały one wyraźnie odmienne znaczenia, odnoszące się do dwóch 
różnych typów hybrydycznych połączeń wielomedialnych. intermedia 
zostały pomyślane przez Higginsa jako integralne, organiczne wręcz 
połączenie dwóch przynajmniej, różnych mediów artystycznych (które – 
obok swego bycia w intermedialnym zespoleniu – funkcjonowały w 
dalszym ciągu równolegle jako media niezależne). Z  ich powiązania 
wyłaniało się nowe, złożone medium, czyli intermedium, którego jedynie 
historia oraz heterogeniczna budowa przypominały o tym, że kryją się w 
nim całkiem niegdyś odrębne rodzaje artystyczne. Higgins podawał jako 
przykłady intermediów poezję wizualną, environment oraz happening. 
Pojęcie multimediów odnosiło się natomiast, od chwili swego utworzenia 
aż po lata 90. ubieg łego wieku, do fenomenów nie mniej 
heterogenicznych, ale – w przeciwieństwie do intermediów – 
niezmierzających w stronę trwałego związku. o ile więc intermedia są 
formą, w której powiązanie składników różnomedialnych posiada swego 
rodzaju organiczny charakter i której wartość oraz możliwość działania 
artystycznego w swoiście hylozoistyczny sposób są uwarunkowane 
właśnie przez pełną koherencję tych składników, tak multimedia 
zadowalają się budową o charakterze agregatu, w którym poszczególne 
elementy pozostają ze sobą luźno i jedynie tymczasowo połączone.  
326

 Jeśli postulaty takie brzmią strukturalistycznie, to podkreślę raz jeszcze, że moim 325

celem nie jest odrzucenie zdobyczy strukturalizmu, ale ich zdynamizowanie przy pomocy 
performatyki.

 R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna…, dz. cyt., s. 21-22.326
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Być może dzięki temu lepiej udałoby się nam zrozumieć intermedialny charakter 

współczesnego teatru w odróżnieniu od wyraźnie multimedialnych tekstów 

dziennikarskich na portalach internetowych. Jeśli chodzi o poezję cybernetyczną, to 

praktycznie każdy przypadek powinien tu być analizowany oddzielnie. Inaczej 

podchodzić będziemy do wiersza-gry, inaczej do utworu generatywnego. Wideopoezja i 

poetycki performance także będą musiały być rozpatrywane oddzielnie. Jedno jest pewne: 

aprioryczne trzymanie się historycznych kategorii może nas zaprowadzić tylko na 

manowce lub do wspomnianej przez Rypsona separacji językowej sztuki nowych mediów 

od tradycyjnej literatury.  

 W naszych analizach zbliżamy się do jeszcze jednej właściwości związanej z 

uznaniem poezji cybernetycznej za sztukę nowych mediów: chodzi tu o kod, a więc o 

języki programowania użyte do budowania niektórych utworów nowomedialnych. Leszek 

Onak tak powie o roli programowania dla literatury generatywnej: 

Kodzenie to czynność pisania tekstu wykonywalnego. Specjalnie używam 
określenia „tekst wykonywalny”, a nie „kod”, by zwrócić uwagę na 
tekstowy wymiar kodu, który posiada swoją gramatykę, gatunki i słowniki. 
Mówiąc w dużym uproszczeniu: języki programowania mają swoje 
rzeczowniki – zmienne, czasowniki – funkcje, oraz zdania – obiekty. Każdy 
programista inaczej nazywa zmienne, inaczej buduje narracje programu, 
wykorzystuje inne biblioteki. Wejście do kodu źródłowego pozwala nam 
poznać styl programowania producenta algorytmu, ale też umożliwia nam 
zajrzenie pod maskę utworu. Zwykle twórcy bardzo krótko opisują 
mechanizmy powstawania outputu lub wcale tego nie robią. Wydaje mi 
się, że nie da się wypowiadać kompetentnie o algorytmach bez poznania 
silnika oraz danych wejściowych obiektu cyfrowego. Kodzenie to pisanie 
tekstu, który generuje tekst. Kod jest immanentną częścią programu. Jest 
partyturą utworu, która czeka na odtworzenie przez orkiestrę, ale wielu 
szczegółów technicznych nie słyszy się w trakcie tego cyfrowego 
koncertu. Ponadto warto czasami dowiedzieć się, co chce nam 
powiedzieć tekst wykonywalny, poszukać w nim easter eggów czy 
komentarzy odautorskich, które opisują proces powstania dzieła lub 
wyjaśniają szczegóły jego działania. Wspomniałem wcześniej o 
edukacyjnym oraz kolaboratywnym charakterze kodu źródłowego, który 
jest bardzo ważnym elementem doświadczania utworów cyfrowych. 
327

 P. Marecki, Generatory tekstowe. Rozmowa…, dz. cyt.,  s. 141.327
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Język mediów (w tym multimediów i intermedialny), język programowania i język 

naturalny to trzy rodzaje doświadczeń językowych, jakie możemy napotkać w literaturze 

cyfrowej. I tylko w tym znaczeniu możemy mówić o pewnym doświadczeniu tekstowym 

towarzyszącym sztuce nowomedialnej. Przy czym przede wszystkim jest to doświadczenie 

językowe.  328

 Literatura cyfrowa to pole, które powoli nabiera kształtu dzięki wysiłkowi 

pokolenia badaczy, którzy w świecie nowych mediów się wychowywali. By nie być 

gołosłownym: Urszula Pawlicka i Mariusz Pisarski dali nam Słownik gatunków literatury 

cyfrowej , a Dawid Kujawa, podążając za koncepcjami Toma Konyvesa, dostarcza nam 329

opracowania wideopoezji . Także poezja cybernetyczna uzyskała swoją monografię 330

dzięki pionierskiej pracy Pawlickiej , a ja sam uważam się jedynie za kontynuatora jej 331

prac. Swoją rolę upatruję w dostarczeniu kompilatora/asemblera dla literatury cyfrowej i 

sztuki nowych mediów. I nawet jeśli w kilku punktach nie zgadzam się z Pawlicką, to 

muszę tu podkreślić, że bez jej rozróżnień moje myślenie nie byłoby możliwe. 

 Podsumowując tę część rozważań, chciałbym jeszcze wyjaśnić dlaczego tyle 

wysiłku wkładam w dookreślenie terminów multimedia i intermedia i ich związku ze 

zmysłami, a nie podejmuję się próby ustalenia definicji samego medium czy mediacji. 

Otóż próba taka byłaby skazana na esencjonalizm, na który nie możemy sobie pozwolić, 

bo ekosystem medialny podlega nieustannym przemianom i rekonfiguracjom. Do tego 

stopnia, że Piotr Celiński swoją książkę z roku 2013 nazywa Postmedia. W jej wstępie 

znajdziemy takie oto tłumaczenie wybranej drogi: 

 Najtrudniej chyba wyjaśnić jakich doświadczeń tekstowych i językowych dostarcza 328

programowanie. Tymczasem dla programisty czytanie i pisanie kodu w wybranym języku 
programowania jest czynnością zupełnie naturalną. Choć dla użytkowników wierszy-
aplikacji kod będzie warstwą najbardziej tajemniczą i ukrytą, to jednak dotarcie do niej i 
jej zrozumienie może poszerzyć zakres znaczeń dzieła literatury elektronicznej. Przy czym 
zazwyczaj artyści-programiści kodują w ten sposób, by ich odbiorcy mogli skupić się na 
efektach programowania, a nie na samym języku programu, analogicznie jak 
niekonieczna do skutecznego odbioru filmu jest dogłębna znajomość procesów 
tworzenia CGI.

 U. Pawlicka, M. Pisarski, Słownik gatunków literatury cyfrowej, (19.12.2018) http://329

www.ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/2130-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej.html.

 D. Kujawa, Wideopoezja. Szkice, Katowice 2014.330

 U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna…., dz. cyt.331
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Moje zadanie polega tu na poszukiwaniu wzajemnych odniesień i 
wyjaśnień, weryfikowaniu „kompatybilności” pomiędzy dorobkiem i 
warsztatem humanistyki, jej teoriami, mapami pojęciowymi i słownikami, a 
płynnymi, znajdującymi się w stanie nieustannej remediacji bytami 
cyfrowego uniwersum technokulturowego. Objaśnianie takiego sprzężenia 
to, co prawda, generalny, nieustannie podejmowany na nowo cel studiów 
nad mediami, komunikacją i kulturą w ogóle, ale mój wkład w ten dyskurs 
polega na próbie przyjrzenia się wybranym spośród tych zależności w 
oparciu o naruszony status centralnych dla tych dyskursów kategorii, 
jakimi są media i mediacje. Zakładam, idąc tropem przywołanych tu przed 
chwilą stanowisk, z jednej strony nasilający się systematycznie kryzys 
tożsamości medium/medium, a zarazem z drugiej brak dyskursywnych 
alternatyw gotowych do zastosowania w nowych, cyfrowych 
okolicznościach. Postmedia i sytuacja postmedialna to media i kulturowo-
społeczne systemy komunikacyjne poddane działaniu cyfrowej 
rekonstrukcji, w których tracą swoją dotychczasową tożsamość 
ontologiczną (techniczną), estetyczną i ideologiczną. Ich obecność we 
współczesnej kulturze w coraz większym stopniu opiera się już nie na ich 
faktycznej, materialnej sile sprawczej, lecz na kulturowym duchu i jego 
żywotności większej od trwałości rozwiązań technologicznych, które tego 
ducha ustanowiły i podtrzymywały w analogowych warunkach kultury 
masowej. W cyfrowych okolicznościach medium mierzyć się musi z 
dualizmem i hybrydycznością software/hardware w miejsce monolitu 
tradycyjnych form; płynnością i wymiennością języków i estetyk 
użytkowych – interfejsów; kryzysem linearnej narracyjności wobec 
rizomatycznej i sieciowej przygodności baz danych; przyspieszoną i 
totalną co do zasięgu remediacją; remiksem, hackingiem i psuciem w 
miejsce masowej, jednokierunkowej transmisji i odbioru; mobilnością; 
taktylnością, interaktywnością i rzeczywistością poszerzoną zastępującymi 
symboliczną reprezentację. Poddane tak wielu istotnym zmiennym 
medium/medium wystawione zostaje na dziejową próbę. Skoro zaś media 
okazały się spełniać rolę technologicznego ekosystemu kultury, być 
jednym z kulturowych fundamentów, na których wznosimy współcześnie 
nasze człowieczeństwo i budujemy zręby tożsamości zbiorowej, to od 
przebiegu tej próby w zasadniczy sposób zależą dalsze losy 
rzeczywistości komunikacyjnej i kształty konstelacji społecznych. 
332

 P. Celiński, Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych, Lublin 2013, s. 11-12.332
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Płynność pojęć niekoniecznie jest czymś złym, jeśli dotyczy uniwersum zjawisk, które 

podlega nieustannym fluktuacjom. Ma rację Celiński, że uznaje za zupełnie nietrwałą i 

mylną ścieżkę zakładającą trwałość rozwiązań technologicznych, a zamiast tego 

dowartościowuje płynność i hybrydyczność mediów. Trudno być futurologiem, ale można  

zakładać, że technologia, która oddziałuje na nasze zmysły, będzie chciała tak 

się udoskonalić, by ostatecznie stać się naszymi zmysłami, a przynajmniej stworzyć pozór 

takiego stanu rzeczy, zatapiając nas w immersji. 

 Nieustający pęd ku udoskonaleniu technologii jest też dla mnie powodem, dla 

którego silniejszy nacisk w swoich rozważaniach kładę na pojęcia, które możemy z 

powodzeniem transkodować czy kompilować, zamiast na język właściwy dla konkretnych 

platform. Wielu badaczy już dziś widzi problem w szybkiej dewaluacji platform czy 

języków programowania. Na stronach Electronic Literature Organization pisała o tym N. 

Katherine Hayles. W tekście Electronic Literature: What is it? poświęca zachowaniu, 

archiwizacji i rozpowszechnianiu e-lit osobny podrozdział . Samo ELO zachowywanie 333

dzieł literatury cyfrowej wpisało w swoją misję . Problemu świadomi są też twórcy 334

literatury elektronicznej. Raz jeszcze Leszek Onak:  

Czy razem ze śmiercią platformy będą ginęły wszystkie utwory, które na 
nią powstały? Czy jesteśmy skazani na cmentarzyska cyfrowych 
utworów? Z pomocą przychodzi tzw. portowanie, czyli adaptowanie 
utworu do nowej platformy systemowej, a mówiąc jeszcze inaczej – 
tłumaczenie kodu programu z jednego języka na drugi. Jest to działalność 
znana w obszarze gier komputerowych – projektanci gier przygotowują 
produkt na PS4, a potem na komputery PC. Myślę, że portowanie na 
dobre zagości wśród historyków mediów cyfrowych i badaczy literatury 
cyfrowej.  
335

Multimedialny, wielozmysłowy świat językowej sztuki nowych mediów wymusza na nas 

zupełnie inne myślenie o archiwach humanisty. Jednak także nasze pojęcia nie powinny 

polegać jedynie na platformach. Cóż z tego, że niezbędnym elementem interfejsu książki 

jest spis treści, jeśli nie ma on sensu w przypadku wiersza-aplikacji, a dzięki formatowi 

 Por. N. K. Hayles, dz. cyt., https://eliterature.org/pad/elp.html, 20.12.2018.333

 https://eliterature.org/what-is-e-lit/, 20.12.2018334

 P. Marecki, Generatory tekstowe. Rozmowa…, dz. cyt.,  s. 140.335
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PDF zamiast wertować książkę przeszukujemy ją na podstawie słów kluczowych? Wiedza 

o linearności narracji nie będzie nam przydatna w przypadku autobiograficznej gry 

ekonomicznej, a odwieczne napięcie między podmiotem lirycznym i autorem może nie być 

osią przydatną do wyjaśnienia kolaboratywnej pracy poety cybernetycznego prowadzącego 

konwersację z chatbotem. Jestem przekonany, że z tymi wyzwaniami literaturoznawcy 

mogą sobie poradzić przekraczając wyraźne granice pomiędzy swoją dziedziną a 

badaniami innych sztuk. Kolektywne badania humanistyczne są tu niezbędne, by podołać 

wyzwaniu. Przekładalność pojęć jest dziś konieczna bardziej niż kiedykolwiek. 

9.3. Interfejsy i operacje na danych 

 Leszek Onak pytany o praktyki pisarskie w kulturze algorytmicznej, w której 

żyjemy, dostarcza ciekawej typologii cyfrowych zjawisk literackich. By wyjaśnić rodzaje 

działań buduje swoją heurystyczną typologię na podziale stosowanym przez programistów: 

Współczesne praktyki pisarskie rozwijają się w dwóch obszarach: 
frontendowym i backendowym. W pierwszym przypadku są to gatunki i 
formy pisarskie wykorzystujące współczesne interfejsy tekstowo-
graficzne: fejsbukowe statusy, posty na Twitterze, memy, pasty czy 
animowane gify. Formy te używają ograniczeń, przymusów, możliwości 
technicznych, które dają nowe platformy publikacji. Są zależne od nich i 
rozwijają się razem z nimi. Na przykład wykwit animowanych gifów pojawił 
się w momencie, gdy serwis giphy.com umożliwił ich publikację na 
fejsbuku. Z drugiej strony mamy twórczość działającą w obszarze 
backendu, postawioną na kodzie i bazie danych. Wykorzystuje ona języki 
programowania, którymi operują wspomniane platformy, posiłkuje się tymi 
samymi danymi i zasobami. Sztuka generatywna może mieć charakter 
krytyczny, może uwydatniać mechanizmy, za którymi stoją te platformy, 
może uświadomić użytkownikom, w jaki sposób są zbierane i 
wykorzystywane ich dane. 
336

W ujęciu Onaka mamy więc nowomedialną sztukę językową, która albo wykorzystuje 

obecne interfejsy, albo też tworzy swoje własne. Dlaczego sam interfejs jest tak kluczowy? 

Ponieważ jest on formą dostępu do treści w literaturze cyfrowej. Pawlicka, powołując 

 P. Marecki, Generatory tekstowe. Rozmowa…, dz. cyt.,  s. 145.336
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się na Manovicha, będzie mówiła o dychotomii interfejsu . Ta dwoistość ma swoje 337

głębsze źródła i sięga do podstaw kultury cyfrowej. Chodzi tu o zapis mediów w formie 

cyfrowej i przechowywanie ich w bazie danych na której można wykonywać operacje. 

Manovich uznaje to zjawisko za kluczowe dla zrozumienia historycznych podstaw 

obecnego stanu kultury: 

Dwa - odizolowane od siebie - procesy historyczne w końcu się spotykają. 
Media i komputer - dagerotyp Daguerre’a i maszyna analityczna Babage’a, 
kinematograf braci Lumière i tabulator Holleritha - łączą się. Wszystkie 
istniejące media zostają zamienione w dane numeryczne zrozumiałe dla 
komputera. W rezultacie grafika, ruchome obrazy, dźwięki, kształty, 
przestrzenie i teksty stają się danymi komputerowymi, na których można 
dokonywać obliczeń. Krótko mówiąc - media stają się nowymi mediami. 
338

Wielka szkoda, że Manovich nie poszedł tu o krok dalej i nie wykorzystał koncepcji 

przedłużania zmysłów Mcluhana. Bo ostatecznie powyższy fragment mówi przede 

wszystkim o tym, że wszelkie zmysłowe wrażenia, a przede wszystkim dźwięki i obrazy, 

stały się danymi zmysłowymi. A więc operacje dokonywane na mediach są operacjami na 

danych zmysłowych. 

 Tak rozumiane dane możemy odtwarzać i przetwarzać dzięki kodowi, w którym 

zapisujemy operacje. Jednak nawet kod potrzebuje punktu dostępowego, przetwornika, 

panelu sterującego. I właśnie tym jest interfejs. Manovich koncepcję graficznego interfejsu 

użytkownika (GUI) i interfejsu człowiek-komputer rozwinie z teraźniejszości w 

przeszłość, mówiąc o interfejsie druku i interfejsie kina.  Co ciekawe, Manovich stawia 339

hipotezę, że dane (treść) w sztuce nowych mediów nie mogą istnieć przed interfejsem, a 

ten odpowiada za ich przedstawienie . Tak więc sam wybór pomiędzy wykorzystaniem i 340

krytyką istniejących interfejsów, a budowaniem własnych interfejsów jest niesłychanie 

istotną decyzją twórczą. Jest to decyzja ustalająca poziom, na którym dokonujemy 

interwencji w dane zmysłowe czy, w wypadku językowej sztuki nowych mediów, także 

dane językowe.  

 U. Pawlicka, (Polska) poezja…, dz. cyt., s. 40.337

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 89-90.338

 Por. tamże, s. 137-175.339

 Por. tamże, s. 144-145.340
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 Rolę interfejsu dla współczesnej kultury dobrze nakreślił Piotr Celiński: 

Jak inaczej jeszcze zmienia się rzeczywistość komunikacyjna uwikłana w 
bazy danych i konstruowaną przez nie wyobraźnię kulturową? 
Odwoływałem się już wcześniej do wizualnego języka kultury, który dla 
obecnego stadium projektu cyfrowego okazał się najważniejszym 
interfejsem. Takie zestawienie, przypomnę, wynika z faktu, iż cyfrowe 
technologie i tworzone przez nie stany kulturowe nie stałyby się 
powszechne, gdyby nie ewolucja interfejsów cyfrowych mediów ku 
formom wizualnym. Dopiero kiedy cyfrowa rzeczywistość została 
zwizualizowana, czyli opowiedziana za pomocą wizualnych metafor i ikon, 
stała się zrozumiała i dostępna dla przeciętnych „zjadaczy” maszyn i sieci. 
Zobaczyć cyfrowość, znaczy tyle, co wydobyć ją na szerokie wody kultury 
popularnej, by ją z tego poziomu następnie oswoić i udomowić także 
wed ług jej w łasnych kodów semantycznych, estetycznych i 
pragmatycznych. 

Inaczej mówiąc: technologie cyfrowe dopiero wtedy stały się siłą sprawczą 
w kulturze i życiu społecznym, kiedy ich wewnętrzny język (kod zer i 
jedynek) został przetłumaczony na dominujący w kulturze mediów 
masowych język obrazów, kiedy można było zwizualizować i zobaczyć 
skomplikowane operacje na kodzie, podejrzeć pracujące algorytmy i 
nawiązywane połączenia sieciowe, by następnie za sprawą tych obrazów 
sprawować nad nimi we względnie prosty sposób, czyli przez odwołania 
do powszechnie rozpoznawalnych znaków, mitów, procedur i kodów 
komunikacyjnych, kontrolę. Dzięki obrazom – choć z całym analogowym 
dobrodziejstwem inwentarza, schedą po masowej kulturze wizualnej 
mediów analogowych – zrozumieliśmy komputeryzację i nauczyliśmy się ją 
wykorzystywać na potrzeby naszej codzienności. 
341

Przy czym warto tu podkreślić, że istnieje pewne niebezpieczeństwo w postrzeganiu 

interfejsu tylko jako GUI, interfejsu graficznego. Rozwój rynku inteligentnych asystentów 

osobistych takich jak Siri, Cortana, Alexa czy Asystent Google to początki rozwoju VUI, 

czyli dźwiękowych interfejsów użytkownika. Językowa sztuka oparta na VUI może być 

niezwykle ciekawa, bo kontakt z asystentami jest oparty o język naturalny, zamiast o 

urządzenia takie jak myszka czy klawiatura. 

 P. Celiński, Postmedia…, dz. cyt. s.183.341
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 Wszystko to prowadzi do zrozumienia, że utwór cyfrowy to coś, czego nie można 

po prostu czytać.  Doświadczenie literatury cyfrowej musi być zupełnie inne, bo jest 

świadome zapośredniczenia danych przez interfejs. Przy czym produkowanie utworu 

cyfrowego i jego recepcja wymagają wielu różnych operacji zarówno po stronie autora/

producenta, jak i po stronie użytkownika. Oto jak ten problem próbuje ująć Pawlicka: 

Wykorzystywanie różnych technik, łączenie odmiennych elementów w 
jeden obraz, aktywowanie interfejsu, nawigowanie, odkrywanie kolejnych 
warstw obiektu, modyfikowanie – te wszystkie czynności i wyżej 
wymien ione w łaśc iwośc i decydu ją o pows tan iu „poe tyk i 
rekombinacji” (termin zaproponowany przez Billa Seamana). Pojęcie 
„rekombinacja” w fizyce oznacza łączenie cząstek o przeciwnych 
ładunkach elektrycznych, w biologii zaś określa wymianę materiału 
genetycznego, w wyniku którego powstaje nowy genotyp. Rekombinacja 
w odniesieniu do literatury cyfrowej oznaczałaby, w myśl Seamana, po 
pierwsze, doświadczanie utworu jako obiektu danych i procesu (zwrócenie 
zatem uwagi na dwuwarstwowość obiektu cyfrowego: na warstwę 
wewnętrzną – niedostępną odbiorcy, dokonywaną bowiem przez artystę w 
interakcji z komputerem oraz na warstwę zewnętrzną – widoczną dla 
użytkownika i gotową do jej aktywowania); po drugie, splatanie różnych 
elementów w celu wykreowania nowej jakości; po trzecie, odrzucenie 
rozdzielenia ról na autora i czytelnika; po czwarte zaś, wzbogacenie 
odbioru o aspekt oglądania, słuchania, generowania. Efektem poetyki 
rekombinacji jest wytworzenie „cyfrowego pola znaczeń”, które może być 
rozumiane jako konstruowanie znaczenia poprzez połączenie wszystkich 
składników i właściwości obiektu: tekstu, obrazu, dźwięku, ruchu, procesu 
i przestrzeni. Budowanie, a nie zbudowanie, gdyż „cyfrowe pole znaczeń” 
wiąże się z płynnością, wariacyjnością i niestabilnością – generowanie 
sensu w trakcie interakcji jest mechanizmem karko łomnym, 
peformatywnym, jednostkowym i modyfikowalnym, i może właśnie to 
wszystko decyduje o niepowtarzalności utworu cyfrowego.  
342

Nie do końca jest tak, że w utworze płynne, wariacyjne, niestabilne i pozbawione stałych. 

Pomimo zmiany treści medialnych i generatywności bazy danych kod i przede wszystkim 

interfejs pozostają w utworze cyfrowym relatywnie niezmienne . I to właśnie sposób 343

 U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna…., dz. cyt., s. 41.342

 Modyfikacja kodu może być już uznana za tworzenie utworów zależnych.343
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doboru danych oraz operacje, którym są poddawane, poddają się same klasycznej 

interpretacji. Gdy nauczymy się już na jakich zasadach generowane są ścieżki użytkownika 

nie musimy poznawać wielomilionowej bazy wariantów danych wyjściowych, by 

zrozumieć znaczenie utworu cyfrowego. I dlatego interfejs, operacje i dane są kluczowe 

dla zrozumienia językowej sztuki nowych mediów. Na ogromnych zasobach danych (big 

data) wciąż dokonuje się skończonej ilości operacji. I w tym właśnie tkwi użyteczność 

ujęcia performatywnego i jego przewaga nad niewyraźnymi semiotycznymi chmurami, 

które chcielibyśmy widzieć jako niezmienne struktury. 

 To spostrzeżenie pozwala nam też na rozprawienie się z mitem konstytutywnej 

interaktywności literatury cyfrowej. Manovich już wcześniej wygonił to pojęcie z kanonu 

nowomedialnego.  My jednak możemy posłużyć się wyjaśnieniami Onaka: 344

Kolejnym ważnym elementem algorytmu jest interfejs, czyli sposób 
komunikacji użytkownika z silnikiem. Interfejs odpowiada na pytanie, czy 
użytkownik ma wpływ na kształt tkanki tekstu finalnego. Czy może sobie 
poklikać i wprowadzić zmiany, czy tylko naciska przycisk „generuj”. 
Chodzi o interakcję. Ostatnim istotnym zagadnieniem jest kod źródłowy, 
czyli wyrażony w języku programowania zbiór komend zrozumiałych dla 
komputera. W wybranym języku wprowadzamy dane wejściowe, 
opisujemy przymusy oraz kodzimy sposób działania interfejsu. 
345

Interaktywność utworu generatywnego, ale też całej literatury cyfrowej, jest opcją 

planowaną każdorazowo przez twórcę. Nasza przyrodzona „interaktywność” natomiast w 

relacji do wszelkiej sztuki to ingardenowska konkretyzacja i stara dobra interpretacja. 

Nadawanie znaczenia wszelkim utworom dokonuje się na nowo podczas każdego odbioru 

w zmiennym kontekście, w różnych warunkach. Warunki te mogą, lecz nie muszą 

wpływać na „zawartość” dzieła, na jego dane. Performatywność utworu polega na naszej, 

wiecznie zmiennej, rekapitulacyjnej i reinterpretacyjnej relacji z utworem, a nie na 

zaprogramowanej interaktywności interfejsu. 

Podsumowania i wnioski 

 Por. L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 128-135.344

 P. Marecki, Generatory tekstowe. Rozmowa…, dz. cyt.,  s. 133.345
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 Rozdział omawia odejście Rozdzielczości Chleba od tradycyjnie rozumianej poezji 

do językowej sztuki multimedialnej, generatywnej i opartej na interfejsach. Tekstowe 

rozumienie prac kolektywu jest niewystarczające, bo ma swój korzeń w pojedynczym 

medium. Tymczasem doświadczenie poezji cybernetycznej, uprawianej przez wspomnianą 

grupę, jest doświadczeniem wielozmysłowym. Badacz, śledząc tego typu zjawiska, musi 

odejść od paradygmatu tekstowego, wykorzystać metodologie wypracowane w innych 

dziedzinach badawczych, by móc interpretować poprawnie cyfrową literaturę 

eksperymentalną. Tekst ten konstruuje trzy aksjomaty i wyciąga z nich konsekwencje: 

1. Media mają charakter zmysłowy, a multimedia dostarczają doświadczeń 

wielozmysłowych. Ponieważ prace cybernetyków mają charakter multimedialny i jest 

to świadomy wybór grupy, należy założyć, że prace grupy próbują uspójnić 

doświadczenie językowe z różnorakimi doświadczeniami zmysłowymi, które są 

rejestrowane, wytworzone, przetwarzane i przechowywane przez maszyny. W 

analizowaniu i interpretacji tego typu prac może pomóc koncepcja minimalnych 

jednostek znaczenia (m. j. z.) Jacquesa Donguy. Jak można przypuszczać, prace 

Rozdzielczości Chleba mogą przynieść nam uspójnienie i uporządkowanie 

doświadczenia zmysłowego zapośredniczonego przez współczesne technologie, 

ponieważ budują świadomość potrzeby takiej korekcji. 

2. Język mediów (w tym multi- i intermedialny), język programowania i język 

naturalny to trzy doświadczenia językowe obecne w nowych mediach, a w 

szczególności w językowej sztuce nowych mediów, jaką jest literatura elektroniczna. 

Wobec tej różnorodności potrzebne są kolektywne badania humanistyczne, które 

uwzględnią te trzy doświadczenia językowe oraz ich związki. Potrzebne przy tym są 

pojęcia, które pozwolą odnaleźć zasadnicze związki, powiązania oraz nieusuwalne 

różnice tych trzech porządków językowych. 

3. Interfejsy, operacje na danych i dane to trzy warstwy dzieła literatury 

elektronicznej. Takie połączenie odkryć Manovicha i Ingardena, fenomenologiczne i 

semiotyczne jednocześnie jest niezbędne, by rozróżnić porządki, w których dzieła tego 

gatunku będziemy interpretować. Przy czym, jak wskazuje Leszek Onak, operacje na 

danych mogą być wykonywane zarówno na interfejsach już istniejących (literatura 

frontendu) i wytworzonych (literatura backendu). Takie ujęcie pozwala na 

wykorzystanie - poprzez analogię - dotychczasowych technik interpretacyjnych w 

odniesieniu do literatury elektronicznej.  
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 Performatywność odbioru językowej sztuki nowych mediów jest procesem 

nadawania własnych znaczeń przez odbiorców dzieła. Jest wyborem spośród wielu 

potencjalnych alternatyw interpretacyjnych i wpływa (lokalnie i w sposób ograniczony) 

zarówno na samo dzieło jak i na całą dziedzinę literatury oraz wyznacza pozycję twórcy 

dzieła i jego odbiorcy. 
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10. Interfejsy i ich zaburzenia. Performatywność wypowiedzi artystycznych 
grupy Rozdzielczość Chleba w wymiarze społeczno-kulturowym 

obiecałem ci wiersze i co z tego wyszło 
co było nam pisane monotonna muzo 
pani chce robić biopsję „mego” głosu 

pani ma hipernowoczesny sprzęt 
a ja mam ciemny nieżyt krtani johasiu 

wymawiam głoski jak obrzękłe nuty 
wyciągam wiersze jak żelazne druty 

A. Sosnowski, Poems (1)  346

10.1. Patainstytucja. Zaburzenie instytucji literackich 

 Obiecałem sobie udowodnić, że badacz-humanista może ująć zjawisko nim ono 

zniknie i coż z tego wyszło? „co było nam pisane monotonna muzo” ? Cały mój 347

hipernowoczesny sprzęt pojęciowy i wszelkie biopsje „ich” głosu, że posłużę się językiem 

Sosnowskiego, nie poradziły sobie na czas. 31 października 2018 roku o godz. 16:20 na 

Facebooku ukazał się taki wpis: 

Po 7 latach Rozdzielczość Chleba zamyka działalność. Wydaliśmy trochę 
książek, powklejaliśmy różne rzeczy do netu, zrobiliśmy trochę dymu 
maszyną. Teraz będziemy robić inne rzeczy. Do widzenia. 
348

Cóż, od samego przecież początku mówili, że są patainstytucją, efemerydą. W dniu, w 

którym ten tekst piszę, na stronie rozdzielchleb.pl, która była ich cyfrową wizytówką, 

widnieje taka inskrypcja opatrzona grobową grafiką: 

Rozdzielczość Chleba była kolektywem twórczym, wydawnictwem i 
patainstytucją. Robiliśmy (cyber)kulturę i dzieliliśmy się nią: wszystkie 

 A. Sosnowski, Poems (1), http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/ksiazki/poems/, 346

29.12.2018.

 Tamże.347

 https://www.facebook.com/Rozdzielczosc.Chleba/photos/a.348

205073226237826/1930550743690057/, 29.12.2018.
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nasze produkcje są dostępne online za darmo i na wolnych licencjach. 
Wydawaliśmy książki, aplikacje, nośniki, wydarzenia i łzy. 
349

Jeśli patafizyka Alfreda Jarry’ego miała wykpiwać naukowy sposób myślenia , to 350

wspomniana patainstytucja powstała (z pomysłu Leszka Onaka i Łukasza Podgórniego), 

by stać się zaburzeniem porządku obiegu literackiego, fenomenem i efemerydą, ale też 

reinterpretacją tego, czym właściwie instytucja literacka może być w XXI wieku. A mowa 

tu o inicjatywie, która z początku miała jedynie ambicję stać się nowomedialnym 

wydawnictwem.  Moc sprzężenia zwrotnego, derridiańskiej alternującej iteracji, 351

manifestuje się w tym przypadku niezwykle silnie - próbując, przy pomocy technologii, 

zmienić literaturę, sami świadomie poddali się nowomedialnej przemianie. 

 Sięgam do własnych pojęć rekapitulacji i reinterpretacji, by opisać proces 

powstawania, manifestowania i - ostatecznie - zamierania kolektywu artystycznego, bo 

pojęcie remediacji jest zbyt wąskie. Nie mamy przecież do czynienia z pasywnymi 

przemianami medium, częścią jakiegoś większego, abstrakcyjnego procesu 

historycznoliterackiego czy technohistorycznego. Jest to aktywnie wywołana  352

artystyczna dystorsja, która problemy obiegu literackiego obnażyła, uczyniła z nich figurę 

zamiast tła (by tym razem sięgnąć do McLuhana), która wytworzyła antyśrodowisko 

pozwalające nam kontrastować i oceniać punkty zbyt szybko przyjęte za stałe w literackim 

równaniu. Czytając, pisany z perspektywy domknięcia, tekst podsumowujący działalność 

Rozdzielczości Chleba, można zauważyć, jak dokonywała się stopniowa dyferencjacja, a 

następnie metamorfoza z wydawnictwa w stronę twórczego kolektywu. Sukcesu, czy w ich 

przypadku raczej „sukcesizmu”, nie odnieśli jako wydawnictwo, nie jako aktywiści 

działający na rzecz literatury nowomedialnej, ale jako artyści. Najwyraźniejszym 

 https://rozdzielchleb.pl, 30.01.2019.349

 Cóż za wspaniałe miejsce, by wstawić w poważną rozprawę naukową link do 350

najukochańszej i najbardziej niedocenianej z wszystkich miłostek współczesnych 
naukowców: Wikipedii. https://pl.wikipedia.org/wiki/’Patafizyka

 Por. https://rozdzielchleb.pl/o-nas/, 30.01. 2019.351

 W poprzednim rozdziale powoływałem się na Jacquesa Donguy, który wymieniał 352

różne grupy twórcze, które stworzyły obecny kształt poezji eksperymentalnej w epoce 
cyfrowej. Teraz wzmocnię ten argument opiną socjologa: „Wprawdzie grupowanie 
ludzkich doświadczeń w wygodne, analityczne kategorie struktury społecznej okazuje się 
użyteczną metodą badawczą, ale rzeczywiste praktyki, dzięki którym ruchy społeczne 
powstają i zmieniają instytucje, a koniec końców strukturę społeczną, są realizowane 
przez jednostki: osoby posiadające ciała i umysły”. M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. 
Ruchy społeczne w erze internetu, tłum. O. Siara, Warszawa 2013, s. 25.
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momentem przesilenia pomiędzy aktywizmem a artyzmem była nominacja do 

Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius przyznana dwóm książkom poetyckim 

wydanym przez Rozdzielczość Chleba. Nim przejdziemy do tego wydarzenia warto jednak 

zaznaczyć, że już wcześniej ujawniły się problemy związane z nieadekwatnością obiegu w 

stosunku do tego, co Rozdzielczość literaturze oferowała. Małgorzata Niemczyńska tak 

pisała w „Tygodniku Powszechnym”: 

Wydawane przez Rozdzielczość książki mają średnio po 1,5 tys. odczytań 
(tradycyjnych tomików poetyckich rzadko sprzedaje się w Polsce więcej 
niż pół tysiąca). Można je pobierać na czytniki i komórki za darmo. Są 
przygotowywane w formatach MOBI, EPUB i PDF. Ale żeby zaistnieć, 
oficyna i tak musi je drukować. Ku rozpaczy założycieli – recenzenci i 
jurorzy konkursów poetyckich nie są zainteresowani wersją elektroniczną, 
choć każda z wydanych przez Rozdzielczość książek ma numer ISBN. 
353

Choć więc Rozdzielczość i wydający w oficynie autorzy cyfrową rewolucję zaakceptowali 

i powitali z radością, problemem okazała się koncepcja książki, jaka istniała w literackim 

obiegu. Przywiązanie do papieru wiąże się z tym, że jest on traktowany jako element tła, a 

nie figura. Jest to rodzaj przyswojonej technologii, która - pomimo swoich rozlicznych 

ograniczeń - wydaje się łatwiejsza w użyciu niż formy cyfrowe. Nauczenie się sposobów 

na wykorzystanie technologii elektronicznych jest pewnym wysiłkiem. Przez 

swoją nowość cyfrowe książki wydają się nienaturalne, choć papier, który wymaga w 

produkcji długiego łańcucha technologicznego, nie jest w żaden sposób bardziej naturalny. 

Wydaje się natomiast naturalniejszy, bo towarzyszy nam w życiu od początków naszej 

edukacji, od początków naszych przygód z językiem. Z trudem tylko zauważamy zmiany 

w obrębie technologii papierniczej. Choć więc papierowa książka nie daje nam takiej 

swobody wyszukiwania słów i liter, nie ma tak jak elektroniczny tekst powszechnie 

dostępnych narzędzi statystycznych i choć nawet pozyskanie woluminu wymaga 

czasochłonnej wizyty w bibliotece lub w księgarni, wciąż wygodniejsze wydaje się to, co 

zgodne z wyrabianym przez lata nawykiem. 

 Oczywiście można powiedzieć, że Rozdzielczość była po prostu zbyt niecierpliwa 

w swoich działaniach, że oficyna nie wytrzymała prawideł rynkowych. W końcu działając 

w Krakowie i w internecie zapełniała niszę z powodzeniem eksploatowaną choćby przez 

 M. Niemczyńska, Poetyckie roboty…, dz. cyt, s. 63.353
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wydawnictwo Ha!Art. Z tym, że już w momencie publikacji ich manifestu jasne było, że 

propozycja artystów skupionych dookoła Rozdzielczości była ostentacyjnie radykalna. I 

chodzi tu o radykalizm i nowatorstwo zarówno w podejściu do praw autorskich, 

technologii, jak i poetyki. Pod koniec Manifestu „Rozdzielczości Chleba", obecnie 

dostępnego w wersji 1.8, poeci cybernetyczni wyśpiewują w upartej retardacji:  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 „ - 
Poezja. Poezja.


-	 	 Poezja? 

	 	 	 	 	 - Nope! Chuck Testa! 

- Poezja?


	 	 	 	 	 	 	 	 - Nope! Chuck Testa! 
	 - Chuck Testa!


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 - Chuck 
Testa!

	 	 	 	 	 - Chuck Testa!” 
354

Kimże jest Chuck Testa? To wypychacz zwierząt, który dzięki swojej reklamie stał się 

jednym z popularniejszych swego czasu internetowych memów . Rozdzielczość 355

zauważyła, że już nie tylko poezja jest źródłem skrzydlatych słów i przysłów. Że język 

reprodukuje rekapitulujące się memy, reinterpretowane w każdym nowym kontekście, w 

jakim się ich używa. Tradycyjna poezja z tej perspektywy bywa nader często wypchanym 

zwierzęciem, które „ozdabia” pokój. Jej odbiór po raz kolejny odkleja się od żywych użyć 

języka. By znów coś znaczyć musi zaakceptować nowe oblicze semiosfery - wypełnionej 

memami, podatnej na wpływ nowych technologii, przyspieszającej, efemerydalnej i 

multimedialnej. 

 Wysiłki Rozdzielczości Chleba były zauważane. Grupa w końcu zaczęła być 

zapraszana na festiwale, opisywana. Urszula Pawlicka stała się jej krytykiem 

towarzyszącym. Wciąż jednak - i to sytuacja po dzień dzisiejszy aktualna - nie przyznano 

 Manifest Rozdzielczości v. 1.8,  https://rozdzielchleb.pl/manifest/, 30.02. 2019.354

 Popularność memów łatwo można sprawdzić w Google Trends. https://355

trends.google.pl/trends/explore?date=all&geo=PL&q=Chuck%20Testa,
%2Fm%2F0hrcspr, 22.09.19.
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jej statusu równorzędnego literaturze tradycyjnej. Ciekawie wyglądają dwa następujące po 

sobie akapity ze strony Rozdzielczości: 

Fazę fascynacji technologią i cybernetyczną poezją skończyłyśmy w 2015 
roku Metamanifestem cyberżulerstwa, który podsumował nasze 
narkomańskie przygody z siecią. Od tego czasu znacznie większą uwagę 
p rzyw iązywa l iśmy do kwes t i i t ego , j ak nasza ak tywność 
podporządkowana jest władzy – niezależnie człowieka czy maszyny.


W 2013 dwie książki wydane przez Rozdzielczość Chleba – “Clubbing” 
Kamila Brewińskiego i “repetytorium” Maćka Taranka – zostały 
nominowane do nagrody poetyckiej Silesius w kategorii “debiut”. Żadna z 
nich jej nie dostała. 
356

Tamtą edycję Silesiusa wygrała Martyna Buliżańska. Wzbudziło to ogromne kontrowersje. 

Na stronie internetowej nagrody 22 maja 2014 roku ukazała się notka Gorące debiuty 

„Silesiusa”, w której anonimowi przedstawiciele wrocławskiej nagrody tak komentują 

powstałe dyskusje: 

Nagrodzenie Martyny Buliżańskiej nagrodą „Silesius” za najlepszy debiut, 
jak zauważyliśmy, bardzo podniosło temperaturę dyskusji na poetyckich 
forach internetowych. Spór toczy się  o to czy nagrodę powinna otrzymać 
Ona, czy  któryś z pozostałych nominowanych- Maciej Taranek albo Kamil 
Brewiński. Cieszymy się, że skład finałowej trójki   już takich kontrowersji 
nie budzi. Jurorzy sami przyznają, że w tym roku wybór mieli wyjątkowo 
trudny. Ponieważ w tej burzliwej dyskusji napotkaliśmy także na sporo 
głosów typu: „nie czytałem ale się wypowiem”, postanowiliśmy pomóc 
częściowo nadrobić – niektórym- dyskutantom te braki w lekturze. Oto 
próbki z trzech nominowanych do „Silesiusa” tomików. Oczywiście przed 
przystąpieniem do dyskusji polecamy lekturę całych książek. Wszystkie są 
co najmniej dobre. Reszta to już kwestia gustu. Jesteśmy ciekawi 
Waszych głosów.  357

Dziś pod wpisem żadnych głosów znaleźć nie sposób. Po użyciu archive.org nie 

odnajdziemy ich także w archiwum z roku 2016, gdy został wykonany jedyny dostępny na 

 https://rozdzielchleb.pl/o-nas/, 30.01.2019.356

 Gorące debiuty „Silesiusa”, http://silesius.wroclaw.pl/2014/05/22/gorace-debiuty-357

silesiusa/, 19.09.2019.
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archive.org snapshot tejże aktualności . Nie dowiemy się łatwo, czy to kwestia tego, że 358

komentarze nie powstały czy nie przeszły moderacji. Takie spekulacje nie są też nikomu, 

myślę, potrzebne i nie mają na celu żadnych insynuacji. 

 Cytowana odpowiedź, humorystyczna i ironiczna, ma ciekawy wydźwięk: z jednej 

strony zauważa, co dzieje się „na poetyckich forach internetowych”. Z drugiej strony 

jednak buduje lekceważący stereotyp nieprofesjonalnej lektury , by ostatecznie uznać 359

„Reszta to już kwestia gustu”. Dość kuriozalna retoryka, biorąc pod uwagę, że za tym 

gustem idzie bardzo konkretna nagroda finansowa i wyraźne umocnienie pozycji autora 

oraz zbudowanie jego rozpoznawalności zarówno na rynku wydawniczym, jak i w obiegu 

naukowym, wśród redakcji czasopism i organizatorów festiwali. 

 Jaki wpływ na Rozdzielczość Chleba miało to zdarzenie? Tak rekonstruuje to 

krytyczka Maja Staśko: 

W 2014 r. Rozdzielczość nie wydała ani jednego tomu, czego 
konsekwencją w połowie 2015 r. był numer „Nośnika” o cyberżulerstwie. 
Rozczarowani nieprzenikalnością obiegu poezji i małym wpływem nowych 
instytucji na warunki pola, które pozostawało nie tylko papierowe, ale 
i mocno hierarchiczne, indywidualistyczne i  konsekwentnie usakralniane, 
celebrowane podczas wielkich festiwali, a  nie w  ramach codziennej 
praktyki; jednocześnie rozczarowani internetem, który zamiast otwierać, 
coraz silniej przetwarza ł kapitalistyczne wartości i  struktury 
z  rzeczywistości offline – poeci postanowili się wylogować. W  listopadzie 
2015 roku hub wydał drugą książkę Waldemara Jochera, „Przetrwalnik”, 
przyjętą życzliwie, ale bez poruszenia towarzyszącego dwóm poprzednim 
debiutom.


W tym czasie poeci z  Rozdzielczości zaangażowali się w  prowadzenie 
strony na Facebooku ZUSwave, która dość szybko zdobyła niemałą 
popularność (ponad 14 000 polubień). Na fanpage’u dominowały grafiki 
z symbolami i artefaktami polskości zderzone z  logiem ZUS-u, z którego 

 https://web.archive.org/web/20160701030803/ http://silesius.wroclaw.pl/2014/05/22/358

gorace-debiuty-silesiusa/, 19.09.2019.

 Ciekawą próbą omówienia kwestii współczesnej lektury nieprofesjonalnej jest szkic 359

Andrzeja Skrendo, w którym autor podkreśla, że publikacje w sieci posiadają różnorodną 
wartość, a nie jak to się stereotypowo uznaje: są jedynie gorsze od głosów 
literaturoznawców. Skrendo referuje też wiele trudności związanych z ustaleniem, czym 
jest lektura profesjonalna. Por. A. Skrendo, Nieprofesjonalne świadectwa lektury, w: 
Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, red. A. Werner, T. Żukowski, 
Warszawa 2013, s. 190-212.
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duża część młodych pracowników i  pracownic zatrudnionych na 
śmieciówkach – w  tym poetek i poetów – jest wykluczona. Wykluczenie 
ekonomiczne pokrywa się tutaj z  wykluczeniem z  polskości, a  krytyka 
kapitalizmu z krytyką nacjonalizmu.  360

Wyraźną i zauważalną zmianę zainteresowań można czytać jako rodzaj zniechęcenia. 

Będzie to oczywiście jedynie oparta na słabych podstawach interpretacja tej sytuacji. 

Faktem jednak jest, że Rozdzielczość zajęła się po przygodzie z Silesiusem rzeczami 

innymi niż regularne wydawanie książek. 

 Wróćmy na chwilę do punktu, z którego wyszliśmy. We wspominanej już adnotacji 

do Sonetu niezachodzącego, która dała tytuł niniejszej rozprawie, Leszek Onak pytał: „Czy 

brak możliwości wejścia głębiej w strukturę danych (i przeczytania artykułu) nie zaburza 

interfejsu przyjemności?” . Teraz pora zapytać: czy rodzajem metaforycznych 361

interfejsów dostępu do poezji nie są nagrody, festiwale, książki, spotkania autorskie, prace 

naukowe? Bo jeśli tak, to możemy śmiało ustalić, że jednym z niepisanych celów 

Rozdzielczości Chleba było zaburzenie interfejsów literackich, obnażenie przestarzałości 

form udziału w zjawisku nazwanym poezją, podważenie zasadności dominujących i 

zastałych stosunków władzy wewnątrz poetyckiego obiegu, którego strażnicy z jednej 

strony zasłaniają się „kwestią gustu”, a z drugiej strony, roszczą sobie miano do 

modelowania tegoż obiegu i wartościowania danych według własnego uznania. 

Odpowiedzią na rekapitulacyjne zachowania kapituły nagrody i powielanie tych samych 

wzorców zarówno w obrębie obiegu jak i poetyki był reinterpretacyjny gest Rozdzielczości 

Chleba, która zaczęła przepisywać rzeczywistość, splatając ją na swój sposób: linijkami 

kodu, performatywnymi wystąpieniami, wystawami w galeriach sztuki, udziałem w 

grantach badawczych, e-publishingiem, trollowaniem mediów społecznościowych i 

krytyką obecnych stosunków władzy. Na tym ostatnim polu przodował przede wszystkim 

Piotr Puldzian Płucienniczak, który poza tym, że jest artystą intermedialnym, w 

międzyczasie został też doktorem socjologii. Jesteśmy w kontakcie, ponieważ to na jego 

 M. Staśko, Poezja najmłodsza: autorki i autorzy – środowiska – komunikacja – mapa 360

(wstęp), http://przewodnikpoetycki.amu.edu.pl/encyklopedia/poezja-najmlodsza-autorki-
i-autorzy-srodowiska-komunikacja-mapa-wstep/, 02.02.2019.

 L. Onak, adnotacja redaktorska, w: tegoż, Sonet niezachodzący, http://http404.org/361

sonetniezachodzacy/credits.php, 02.02.2019.
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serwerach spoczywa w spokoju strona kolektywu. Otrzymałem też od niego zapewnienie, 

że pozdrawia czytelników tej rozprawy.  

 Płucienniczak w 2016 roku powrócił do repetytorium Macieja Taranka. W kodzie 

javascript napisał cyfrową adaptację cyklu booms tegoż autora . Wiersze, składające się 362

na cykl, zestawiają rzeczywistość dziecinnej zabawy z kolejnymi informacjami o 

zamachach terrorystycznych. Niewinne dziecko zostaje pozbawione poczucia 

bezpieczeństwa jak całe pokolenie rówieśników Taranka, którym przyszło patrzeć na 

zawalenie się wież World Trade Center oczami, które wcześniej oglądały w telewizji 

najczęściej Pokemony. W booms, wierszu-aplikacji Płucienniczaka, czytamy zapętlone w 

nieskończony ciąg wyświetleń czterowersy z wierszy Taranka. Bazę, z której losowane są 

wersy uzupełniają pozostające w tej samej stylistyce i działające według tego samego 

konceptu dodatkowe wersy napisane przez Płucienniczaka. Wszystko według układu: 

  
boom #[kolejny numer]

dziecięca aktywność a

informacja o zamachu b

dziecięca aktywność a

informacja o zamachu b


Po wyświetleniu wiersza stworzonego tą metodą algorytm przywołuje następny, czerpiąc 

wersy z bazy danych. Na stronie internetowej Rozdzielczości Płucienniczak tak komentuje 

kod wiersza: 

Maszyna literacka bazująca na wierszach Maćka Taranka z tomiku 
repetytorium. Algorytmiczność tekstów podkreśliłem włączając je w 
program. Trzy pierwsze teksty pochodzą z tomiku, reszta generowana jest 
na podstawie bazy wyrażeń. Podkręcenie powtarzalności ujawnia pracę 
systemu, która przejawia się zarówno w zamachach, jak i zabawkach.  363

 O pierwszym z cyklu wierszy Taranka jako o wierszu pokoleniowym pisałem we wciąż 362

dostępnym w sieci szkicu krytycznym: G. Jędrek, Jeden wiersz (1): Maciej Taranek, 
„boom #1”,

http://katedrakrytyki.tumblr.com/post/124424845043/jeden-wiersz-1-maciej-taranek-
boom-1, 02.02.2019.

 P. P. Płucienniczak, booms, https://rozdzielchleb.pl/booms/, 02.02.2019.363
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W tym samym miejscu znajdziemy też taki wyimek z recenzji kodu napisanej przez 

Mariusza Pisarskiego: 

Ostatecznym wyjściem czytelnika, paradoksalnie, jest zamknięcie okna 
przeglądarki, by nie widzieć owej przerażającej, wciąż rosnącej liczby, 
która w realnym, pozatekstowym świecie jest liczbą strat ludzkich 
spotęgowanych przez liczbę świadków, ofiar i sprawców. Booms to dzieło 
niespokojne i niepokorne, to rezultat zamysłu, który odnalazł swój 
odpowiedni wyraz; to mała, indywidualna, godna uwagi forma 
sprzeciwu. 
364

Prezentuję to wszystko, nie siląc się na rozbudowane interpretacje własne, by udowodnić, 

że w twórczości Rozdzielczości Chleba nigdy nie chodziło tylko i wyłącznie o literackie 

uznanie, o walkę czysto formalną. Ich twórczość nie sili się na artyzm i bliżej nieokreśloną 

ponadczasowość, co potrafi być utrapieniem współczesnej, literackiej pulpy. Zamiast tego 

aktualność jest dla nich sposobem na niezgodę na zastane formy świata. Tuż przed 

zakończeniem działalności opuszczają oni już bardzo wyraźnie sam obieg literacki, coraz 

częściej prezentując swe prace w galeriach jako sztukę nowych mediów. Ostatnia bodaj 

wystawa Rozdzielczości Chleba odbywa się 26 maja 2018 roku na festiwalu Miasto Poezji 

w Lublinie . Składała się ona w większości z ucyfrowionych obiektów materialnych, 365

imitujących idee internety rzeczy, poddanych opracowaniu performatywnemu. To 

technologiczne muzeum osobliwości. 

 W swojej pracy, jak czytelnik pewnie zauważył, skupiam się na działalności Leszka 

Onaka, Łukasza Podgórniego i Piotra Puldziana Płucienniczaka, którzy stanowili rdzeń 

najpierw oficyny, a następnie kolektywu twórczego. Przez lata zmieniał się jednak na 

różne sposoby skład kolektywu Rozdzielczości Chleba, sukcesywnie się powiększając. Tak 

kończą oni swój tekst epitafium: 
 
W przygodach Rozdzielczości Chleba udział wzięli i wzięły: Julia Girulska, 
Leszek Onak, Łukasz Podgórni, Piotr Puldzian Płucienniczak, Kinga Raab, 

 M. Pisarski, Protest-song w javascrypcie. Kilka słów o ‘Booms’ Piotra Puldziana 364

Płucienniczaka, http://techsty.art.pl/?p=2078, 02.02.2019.

 Lublin miastem poezji, https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/lublin-miastem-365

poezji,2030,41,1.html, 19.09.2019.
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Wojciech Stępień, Arkadiusz Wierzba i Agnieszka Zgud. Oraz różne inne 
miłe osoby. 
366

Gdy dobrze prześledzić aktywności członkiń i członków kolektywu okaże się, że literatura 

była dla grupy obiegiem zdecydowanie zbyt ciasnym. Ich zdolności na wiele sposobów 

przekroczyły ten obieg - nie mogąc go rozsadzić, rozlały się na inne dziedziny. Gdy dobrze 

prześledzić różne aktywności członkiń i członków kolektywu, okaże się też, że część z 

nich do kolektywu dołączyła całkiem świadomie bez ambicji literackich, eksplorując z 

powodzeniem odmienne aspekty sztuki i życia. 

10.2. Władza interfejsów. Zaburzanie interfejsów władzy. 

 O czym jeszcze w tej pracy nie napisałem? Może o tym, że jestem przeziębiony, ale 

muszę pisać dalej, więc znów siedzę w bibliotece, że miałem dziś wizytę w dziekanacie i 

nie napawała ona optymizmem (choć miły mejl dwa dni później tego optymizmu jednak 

dodał), że zbliża się seminarium i będę tam prezentował jeden z rozdziałów i zastanawiam 

się czy znów będę odpierał zarzuty o przesadnie eseistyczny i literacki styl mojej pracy 

(cóż za słodki zarzut!). Ileż tu zwierzeń i narzekania. 

 Jak jednak inaczej pisać o patainstytucji i jej sposobach na zaburzanie relacji 

władzy? Jak obnażać te relacje, jeśli nie poprzez transmutację, zamianę tła w figurę, przez 

zepsucie, zaburzenie i obnażenie ukrytych założeń, które skrzętnie i ze wstydem ukrywa 

się w rozprawach doktorskich, habilitacyjnych i innych pracach naukowych, 

ekwilibrystyczną retoryką ukrywając to, co można jedynie określić jako educated guess? 

Czy relacje zależności i władzy, w których ja pozostaję, nie mają żadnego wpływu na to, 

co w tej pracy jest napisane? Dlaczego w takim razie kolega na seminarium pyta mnie czy 

nie boję się w ten sposób pisać? Jakiej nienazwanej władzy bać się powinienem? I czymże 

ta moja szczerość miałaby być gorsza poza tym, że godzi w dobre imię zastałej Metody i 

okrzepłej Struktury? Dlaczego nie miałbym pisać o systemie , wewnątrz którego tę pracę 367

piszę i metodzie, którą sobie na przeżycie w tym systemie obrałem? We wcześniejszych 

rozdziałach pisałem przecież o przypadku, w którym literaturę za system uznawał poważny 

badacz literackości. Ucieknijmy od tych rozważań do tekstów źródłowych: 

 https://rozdzielchleb.pl/o-nas/, 30.01.2019.366

 System rozumiem zawsze jako metaforę, heurystykę, nigdy dosłownie jako 367

uporządkowany układ, raczej jako zbiór współzależności. Moje wielokrotne zastrzeżenia 
do definicji są raczej próbami ich przeformułowania niż całkowitego zastąpienia.
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Nasz stosunek do interfejsów urządzeń komputerowych przypomina ten, 
jaki mamy do cielesnych narzędzi komunikacji ze światem: nie 
przywiązujemy do nich większej wagi, o ile się nie zepsują. To, co jest, jest 
dobre dopóty, dopóki działa lub nie znajdziemy czegoś lepszego. 
368

Cóż przed chwilą czytaliśmy? W ten sposób w roku 2016 Piotr Puldzian Płucienniczak 

otwierał swój tekst napisany dla „Dwutygodnika”. Opowiadał w nim o interfejsach i ich 

władzy. Ciekawe: Tak jak McLuhan traktował technologie jako przedłużenia człowieka , 369

tak Płucienniczak uznaje nasze części ciała za urządzenia komunikacyjne. 

Eksterioryzowwany człowiek spotyka zinterioryzowaną technologię. Jednak dużo 

ważniejsze (dla nas) jest tu podążanie za latourowską szkołą obserwacji, według której 

najbardziej widoczne są te zjawiska, które zostały zaburzone.  Ale może to tylko 370

złudzenie? Bo w tekście poety cybernetycznego kawałek dalej pojawia się Alexander 

Galloway, który Latoura krytykuje . Więc może to jedynie powidok latouriańskiego 371

sposobu myślenia? I co dalej?  

Interfejsów nie powinno się jednak uważać za tłumaczy, którzy biernie 
przekładają jeden rodzaj informacji na drugi, na przykład gest 
uruchomienia programu na cykle procesora. Są raczej mediatorami, 
aktywnymi negocjatorami, którzy wpływają na sam kształt komunikacji 
między tobą a czymś innym. Wykorzystując podręczne, czasem skostniałe 
metafory, interfejsy zapośredniczają naszą relację z komputerami, a więc 
i  ze światem, który przy ich pomocy poznajemy. A podsuwając 
nam uschematyzowane – bo stworzone z myślą o milionach użytkowników 
– narzędzia, decydują o tym, na co w tej relacji możemy sobie pozwolić. 
372

Ależ tu gęsto, jak na pierwszy akapit. Użycie słów takich jak „zapośredniczenia” i 

„mediatorzy” znów odnosi nas do terminologii Latoura (choć jego nazwisko w tekście tym 

 P. P. Płucienniczak, Schematy: kursor i biurko, w: „Dwutygodnik” 2016,  nr 177, 368

https://www.dwutygodnik.com/artykul/6352-schematy-kursor-i-biurko.html, 04.02.2019.

  Tamże.369

 B. Latour, Splatając na nowo…, dz. cyt., s. 114-115.370

 A. R. Galloway, Theory Hot and Cold, http://cultureandcommunication.org/galloway/371

theory-hot-and-cold, 02.03.2019.

 P. P. Płucienniczak, Schematy: kursor i…, dz. cyt.372
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wciąż nie pada). Gdyby to ostatecznie był właściwy trop, to nie byłoby w tym nic 

dziwnego, bo Płucienniczak jest doktorem socjologii i z pewnością odrobił lekcję ANT. 

Nie musimy jednak tego rozstrzygać  - mamy do czynienia z materią 373

rozważań.Terminologia swobodnie przepływa między poszczególnymi stanowiskami.   

 Oczywiście bardzo szybko ciężar dyskusji możemy też przenieść na koncepcję 

interfejsów kulturowych Manovicha (z pewnością bliższą Galloway’owi): GUI, książka i 

kino są według tego badacza interfejsami, „bogatymi zbiorami metafor, sposobami 

nawigowania przez treść, sposobami dostępu do danych i ich przechowywania” . 374

Manovich pyta: 
 
Dlaczego interfejsy kulturowe - strony internetowe CD-ROM-y, gry 
komputerowe - wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego projektanci 
organizują dane komputerowe w taki, a nie inny sposób? Dlaczego 
używają tylko takich, a nie innych metafor interfejsu? 
375

W pytaniu tym „interfejsy kulturowe” są rozumiane w sensie węższym, jako formy 

cyfrowego dostępu do treści. Manovich często przechodzi od węższego (cyfrowego) 

rozumienia tego terminu do bardziej ogólnego, włączającego tradycyjne media (formy 

kultury). Odpowiedź badacza na zarysowane w powyższym cytacie zagadnienie jest dość 

ogólna: 

Moim zdaniem, język kulturowych interfejsów w dużym stopniu 
zbudowany jest z elementów innych, znanych już form kultury. 
376

U Płucienniczaka ta perspektywa także występuje. Podaje on konkretne przykłady 

designerskich zapożyczeń, jednocześnie wykorzystując niezwykle użyteczne pojęcie 

skeuomorfizmu : 377

 Czemu nie spytam Płucienniczaka? Spytałem. Mówi, że bardzo Latoura lubi i traktuje 373

jako „ćwiczenie z myślenia”. Jak jednak argumentuję powyżej, nie jest nam ta odpowiedź 
potrzebna dla spójności rozważań.

 L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., 152.374

 Tamże, s. 149.375

 Tamże.376

 Świetnego wyjaśnienia tego zjawiska dostarcza nam Will Self w podcaście BBC „Arts 377

& Ideas”: https://www.bbc.co.uk/programmes/p0727ypt, 02.03.2019.
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Skeuomorfizm, czyli przenoszenie pewnych własności oryginalnego 
obiektu na jego derywaty, ma w  dziejach interfejsów jasne i  ciemne 
momenty. Niewątpliwym plusem dla zrozumiałości komputerów jest 
przeniesienie na ekran tak oczywistych widżetów, jak przyciski, znane 
z formularzy okienka do zaznaczania czy procesory tekstu, które symulują 
papier w  formacie A4. To wszystko transfuzje formy raczej niż materii. W 
kopiowaniu barw i  faktury specjalizował się jeszcze do niedawna system 
Apple'a, w  którym okładki magazynów wyświetlały się na wirtualnej 
drewnianej półce, pliki notatek były liniowane jak kartki w  zeszycie, 
a kalendarz wyglądał jak rzeczywista książeczka z zakładką. 
378

„Skeuomorfy” to idealne przykłady efektu rekapitulacji. W cyfrowym kontekście kartka 

A4 staje się elektroniczną przestrzenią roboczą, jej domyślna biel oraz czerń czcionki są 

estetycznym naśladownictwem. Kartka pełni rolę pomostu pomiędzy światem druku, a 

cyfrowym ekranem. Zachodzi tu oczywiście remediacja, ale - jak już wcześniej 

podkreślałem - nie jest to bezosobowy proces, a aktywny wybór designera, negocjowany z 

programistami, właścicielami firm, użytkownikami. By uniknąć pojęciowego nieporządku 

podkreślmy raz jeszcze: rekapitulacja jest aktywnym performatywem. Natomiast jednym z 

jego możliwych efektów może być skeuomorf - taki jak z przykładu powyżej.  

 Płucienniczak nie zatrzymuje się jednak na rozważaniach estetycznych. 

Rekonstruuje historię graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w kontekście społecznym. 

Albo raczej: pokazuje jak estetyka wpływa na etykę. Ponieważ komputer miał być 

wykorzystywany przez pracowników biurowych, posługuje się metaforami biurowymi 

(biurko, dokumenty, aktówki). Zmiana metafory na perspektywę niebieskich kołnierzyków 

czy też jakiś alternatywny, abstrakcyjny system, zawiodła już wcześniej. Z czasem, co jest 

bardzo trafnym doborem słów u Płucienniczaka, komputer niemal dosłownie „wchłonął” 

swoje otoczenie, przejmując funkcje wielu biurowych przedmiotów . Dużo trudniejsze 379

do uchwycenia jest to, co w skrótowej historii interfejsów według Płucienniczaka dzieje 

się później. Interfejsy w kolejnych iteracjach, wymyślając ekran na nowo na potrzeby 

urządzeń mobilnych, zatracają metaforę biura na rzecz - jak twierdzi poeta cybernetyczny - 

metafory o mniejszej skali: 

  P. P. Płucienniczak, Schematy: kursor i…, dz. cyt.378

 Por. tamże.379
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Metafora przewodnia zmieniła skalę razem ze swoim nośnikiem. O ile 
zajmujący miejsce na biurku komputer jest w  stanie wchłonąć swoje 
otoczenie i je symulować, o tyle trzymany w dłoni smartfon czy tablet jest 
raczej kartką bądź notesem. Dla projektantów punktem odniesienia staje 
się papier, jego transformacje i  zagięcia w  n-wymiarowej przestrzeni. 
Hierarchiczny system plików, choć wciąż obecny w podwoziach Androida 
czy iOS, ukrywa się  za wyszukiwarką. Dane zostają automatycznie 
przyporządkowane do aplikacji rozłożonych na dwuwymiarowej siatce. 
Biały kursor zastępuje palec dowolnej barwy. Wielozadaniowość okien 
i  ozdobniki zastępuje fokus na treści. Ograniczony ekran mobilnych 
komputerów nie pozwala na zabawę w emulowanie maszyn do pisania czy 
tarcz telefonicznych. Zresztą dlaczego mielibyśmy tego potrzebować? 
Wymyśliliśmy nowe narzędzia, które zasługują na właściwą sobie estetykę.


Równocześnie dokonuje się przeniesienie mocy obliczeniowej 
z urządzenia na chmurę, a nasze dane migrują na odległe serwery. 
380

Cóż nowego jest w tej metaforze? Biuro jest przestrzenią zamkniętą, biurko konkretnym 

miejscem pracy. Nie pasuje do tej przestrzeni symbolicznej obraz danych pędzących po 

sieci do serwerów dokonujących obliczeń, by efekt mógł szybko powrócić na niewielkie, 

mobilne urządzenie. Smartfon coraz bardziej przypomina punkt dostępowy, a coraz mniej 

konkretne narzędzie pracy. Możliwości urządzeń coraz bardziej tożsame są z 

możliwościami sieci, do której są podłączone. W tym sensie bliżej jest kartce papieru do 

drukarni i do poczty niż biurku do stolarni. Plików nie mamy przetrzymywać u siebie w 

szufladach i aktówkach, a jedynie fragmenty ich zawartości wyświetlać na magicznej 

karcie, gdy jest nam to potrzebne. To zasadnicza zmiana w tak podstawowych koncepcjach 

jak prywatność czy posiadanie. Relacja pliku do jego treści staje się równie abstrakcyjna i 

spekulatywna jak relacja złota do pieniędzy na karcie kredytowej. Oto clue płaskiej 

metafory . Jak takie relacje komentuje Płucienniczak? 381

Obserwujemy ambiwalentny proces: z  jednej strony obsługa komputera 
jest coraz łatwiejsza, sam komputer coraz bardziej osobisty, a  starannie 
wyselekcjonowane ikony kierują mocami obliczeniowymi komputerów 
naszych i tych na drugim końcu globu, z drugiej – do coraz większej liczby 

 Tamże.380

 Piotrze P. Płucienniczaku, dziękuję za konsultacje, za uwagi o banknotach, złocie i 381

kartach kredytowych.
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procesów pozbawiani jesteśmy dostępu, a  komputery pod naszą 
nieobecność instalują szpiegowskie oprogramowania i grzebią w naszych 
rzeczach. Sprawa jest rozwojowa. 
382

Operacja rekapitulacji historii kształtowania się współczesnych interfejsów, którą 

posługuje się w swoim tekście Płucienniczak, nie jest obojętna. Cały tekst zdaje się 

zmierzać do ostatniego, pointującego akapitu, do konkluzji, która działanie interfejsów ma 

nam na nowo unaocznić, zmienić tło w przedmiot rozważań: 

Jeden schemat został zastąpiony przez kolejny. Ale interfejs to nie tylko 
sposób przedstawienia elementów, lecz  ramy komunikacji, sposób 
organizacji doświadczenia komputera. Kto kontroluje interfejs, kontroluje 
komputer. Kto kontroluje komputer, kontroluje społeczeństwo. Kto 
kontroluje interfejs? 
383

Ostatecznie więc dla Płucienniczaka interfejs jest narzędziem kontrolnym, sposobem 

sprawowania władzy. Pisałem już w tej pracy o portalach literackich i kontrowersjach 

dookoła ich administratorów oraz możliwości usuwania utworów na nich zamieszczonych. 

To prosty przykład. Kto jednak mu nie dowierza, niech wyszuka coś w Google i zastanowi 

się nad konstrukcją interfejsu wyszukiwania. Czy bez problemu i chwili zastanowienia 

znajdzie treści w innym języku niż jego ojczysty? Dla kontrastu niech zastanowi się nad 

strukturą wiedzy w Wikipedii. Językowe menu na pasku bocznym pozwala nam szybko 

wędrować po świecie, we wszystkich językach, w jakich dane hasło zostało napisane. O ile 

osoby czytające ten tekst wciąż będą jeszcze korzystały z Facebooka, niech zastanowią się 

też co mogą zrobić na Facebooku, a czego nie. W momencie, gdy tę pracę piszę, 

niesłychanie uciążliwym jest np. wyszukiwanie treści, które opublikowałem na tym portalu 

społecznościowym kilka miesięcy wcześniej. Jakby serwis ten zachęcał mnie do 

korzystania z tego, co aktualne, ewentualnie do powracania do tych jedynie wspomnień, 

które dotyczą dnia dzisiejszego i są wyselekcjonowane przez Facebooka. Oto potęga 

interfejsu: jedne zachowania ułatwia i czyni domyślnymi, inne operacje deprecjonuje 

poprzez ich spowolnienie, opóźnienie, skomplikowanie. 

   P. P. Płucienniczak, Schematy: kursor i…, dz. cyt.382

 Tamże.383
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 Siła publicystycznego artykułu Płucienniczaka polega na tym, że nie próbuje być 

on tekstem obiektywnym, referującym rzeczywistość bez nadawania jej interpretacji. 

Rozkłada on na czynniki pierwsze proces, który zbudował obecny „system operacyjny” 

naszej kultury. W jego interpretacji badanie interfejsów może być badaniem stosunków 

władzy. Czy sprawujemy jakikolwiek rodzaj demokratycznej kontroli nad tymi, którzy 

projektują całą sferę naszej cyfrowej obecności? Płucienniczak nie idzie tak daleko. Pyta: 

Czy w ogóle się nad tym zastanawiamy? I czy mamy jakąkolwiek odpowiedź? 

 Relacji władzy dotykały często występy Płucienniczaka podczas performanców 

Rozdzielczości Chleba. Sądzę, że w tym aspekcie możemy też spojrzeć na opracowaną 

przez Płucienniczaka książkę-leksykon Firmy , którą wspiera aplikacja Załóż firmy . 384 385

Książka zbiera w jednym miejscu nazwy firm, jak w dostarczanej kiedyś do domów 

Panoramie firm, z tym, że ogranicza zbiór do słów jedynie (bez adresów, właścicieli, 

danych kontaktowych). W ten sposób Płucienniczak czyni z onomastyki narzędzie krytyki 

kapitalizmu. Uwypukla nieistotność i bezreferencyjność słów „(…) posiadających jedno 

znaczenie – zarabianie na życie” . Opis Firm idzie nawet dalej, bo wskazuje na 386

operatorów słów - osoby, które kreują sposoby korzystania ze słów: 

 
Język polski jest polską przestrzenią publiczną i ma dokładnie taki status: 
jest miejscem, w którym można powiesić banner. W miękkiej materii 
słownictwa odciskają się trendy gospodarcze i polityczne, materia 
językowa – jak mózgi – urabiana jest przez specjalistów, konsultantów i 
reklamodawców. Każdy przedsiębiorczy Polak – powiadają – powinien 
założyć firmę i wymyślić słowo. 
387

Wiersz-aplikacja Załóż firmę idzie jeszcze dalej: zamiast mimetycznie oddawać 

przedsiębiorczą rzeczywistość, odbija schematy słowotwórcze i wykorzystuje je do kreacji 

nowej, abstrakcyjnej rzeczywistości: kolejnych słów-firm, z których każdy może sobie 

skorzystać. Oczywiście wszystko to są posunięcia i ruchy artystyczne. Nie udowodnią 

wprost i niezbicie tezy, że estetyka wpływa na etykę. Mogą jednak pokazać, jak silna jest 

korelacja pomiędzy tymi dwoma dziedznami. Ścieżką tą podąża jeden z popularniejszych 

 P. P. Płucienniczak, Firmy, https://rozdzielchleb.pl/firmy/, 18.01.2019.384

 https://rozdzielchleb.pl/zaloz-firmy/385

 https://rozdzielchleb.pl/firmy/386

 Tamże.387
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projektów Rozdzielczości Chleba: टट्टी Z U S w a v e . Wywodzi się on ze stylistyki 388

vaporwave  - internetowego, nostalgicznego i campowego ruchu, który przywraca 389

(rekapituluje) stylistykę lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: złotego okresu 

upowszechniania komputerów osobistych. Rozdzielczość Chleba postanowiła stworzyć 

fanpage na Facebooku, na którym to znalazły się grafiki stworzone przez nich, znalezione 

w sieci oraz przesłane przez fanów.  

 Składające się na टट्टी Z U S w a v e prace są kolażami rozlicznych symboli 

polskości —między innymi sławnych postaci, godła, zarysów kraju — połączonych z 

przestarzałymi komputerami, elementami wystroju biurowego, motywami roślinnymi. 

Całość na jaskrawych, gradientowych tłach. Wszelkie współczesne zasady graficznego 

dobrego smaku i wyważenia zostały na tych ilustracjach złamane. Efekt to świadoma i 

ironiczna hybryda, symulakrum polskości. Co ciekawe, ironicznym grafikom, 

reinterpretującym znaczenie polskich symboli, wytworzonym przez zespół Rozdzielczości 

Chleba , towarzyszą stworzone zupełnie serio, naiwne wytwory polskiej myśli graficznej 390

- kartki okolicznościowe, grafiki wyborcze, oferty. Wszystkie wytworzone dzięki 

upowszechnieniu edytorów graficznych. W tym maglu świadomego i nieświadomego 

kiczu oraz patetycznej tandety ZUS stał się naczelną metaforą, rodzajem estetycznego 

wyróżnika Polaków, przykładem fiaska myśli organizacyjnej powiązanej z ideologiczną 

fiksacją. 

 Kolaże, złożone ze zrekapitulowanej, współczesnej symboliki polskiej połączone z 

przestarzałymi zdobyczami cywilizacyjnymi i kulturowymi artefaktami, ułożone w 

wymyślne rozety lub też swobodnie rozrzucone po obrazku, zdobyły uznanie około 15 000 

użytkowników Facebooka. Najwyraźniej odtworzyły coś z ducha współczesnej polskości. 

Fanpage na Facebooku stał się katalizatorem niezadowolenia z bylejakości, ale też 

miejscem podważania wyuczonych schematów reprodukcji (rekapitulacji) polskości: 

patriotyzmu, religijności, narodowego patosu i wspierającej go symboliki. 

 https://www.facebook.com/zuswave/388

 Doprawdy, za te linki do Wikipedii spodziewam się gromów w recenzjach: https://389

pl.wikipedia.org/wiki/Vaporwave

 Opisany jak niżej: 390

„Zespół: P. Puldzian Płucienniczak + Ł. Podgórni + L. Onak + Z. Dal Canton + K. 
Muskaryna + B. Jurek

Przedsiębiorstwo: Rozdzielczość Chleba”, https://www.facebook.com/pg/zuswave/
about/?ref=page_internal, 19.01.2019.
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 Chciałoby się powiedzieć: oto władza symboliczna, interfejs symboliczny, zestaw 

metafor doskonale polskich i tworzących interfejs polskości - ramę komunikacyjną 

naszego społeczeństwa. Kto odpowiada za aktualizację ustawowo ustalonego zestawu 

polskich symboli? By móc o to pytać koniecznym było wyłowienie rekapitualcji polskości 

najbardziej niewprawnych, obarczonych skazą dosłowności. Tyrtejski obowiązek ciążący 

na interfejsie polskości reinterpretuje też w omawianej już wcześniej pracy Wczytaj Polskę 

Leszek Onak. Polskę da się wczytać tylko po błędzie, a bez tego pozostaje nam jedynie 

uczestniczyć w samonapędzającej się grze w walkę za Polskę. Każdy nasz klik staje się 

coraz trudniejszym - ale też satysfakcjonującym - wyzwaniem, a jednocześnie zagrzewani 

jesteśmy do akcji przez szereg patriotycznych komend płynących z bogatych zasobów 

polskiej kultury. Oto kolejne zaburzenie interfejsu polskości. 

 W ten nurt odkrywania narodowego interfejsu i tym samym stojących za nim 

symboli i interfejsów władzy jest aplikacja P L R , której podtytuł brzmi: Generatywna 391

historia Polski pisana Comic Sansem. Uznawany za font o niezwykle kiepskiej estetyce 

Comic Sans został tu wykorzystany do zapisania liter P, L oraz R. Litery pojawiają się 

pojedynczo, w dwójkach lub trójkach i w kilku konfiguracjach na tle flagi Polski. 

Aplikacja napisana we flashu ma też podkład muzyczny z fragmentu Mazurka 

Dąbrowskiego w 8- lub 16-bitowym formacie. Litery mogą oznaczać historyczne nazwy 

Polski i jej ustroju czy też nazwy partii politycznych, mogą też przewidywać nazwy 

jeszcze nie wykorzystane (jak to zwykle jest z potencjalnościami języka): Polska 

Rzeczpospolita Ludowa, Państwo Polskie, Liga Polskich Rodzin, Polska Ludowa, 

Rzeczpospolita Polska. Ogromne możliwości ustrojowe i ideologiczne sprowadzone do 

skromnych skrótowców, pisanych w kiepskim foncie. 

 Mierzenie się z problemem władzy to też obnażanie jej słabości. Tak jak aplikacja 

PROKOM  Leszka Onaka, która jest ironicznym hołdem ku czci systemu 392

informatycznego ZUS tak drogiego, że za jego równowartość można by wysłać sondę na 

Marsa. Aplikacja ma swoją pełną funkcjonalność tylko w godzinach urzędowych od 

poniedziałku do piątku, w pozostałe dni natomiast wyświetla komunikat: 

Zintegrowany Program Emerytalno-Kosmiczny PROKOM obsługuje 
klientów w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 Ł. Podgórni, P L R, 2013, https://rozdzielchleb.pl/nosnik/1+1/PLR/ , 09.03.2019.391

 L. Onak, PROKOM, https://rozdzielchleb.pl/zipy/prokom/#, 09.03.2019.392
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Zapraszamy w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do 
18:00. 
393

Takie ograniczenie unaocznia rozdźwięk pomiędzy światem internetu, którego większość 

funkcjonalności działa nieustannie, a ułożeniem stosunków pracy wynikłym z zasad 

funkcjonowania urzędów oraz tych wynikłych z polskiego ustawodawstwa dotyczącego 

pracy. W tą swoistą partyzancką wojnę ironiczną z systemem można też wpisać aplikację 

f1tt1ng / przymiarka  Romana Bromboszcza zaliczaną przez stronę Rozdzielczości do 394

działań Chleba. Rozsyła ona mejle z zaproszeniami na przymiarki uniformów losowym 

oddziałom ZUS. Wszystkie te artystyczne reinterpretacje narodowych symboli i 

systemowych sposobów działań mają charakter pastiszy. Rozbrajają powagę władzy i w 

ten sposób obnażają jej niewydolność. Taki charakter mają też różne nośniki, czyli 

nieregularne magazyny wydawane w formie PDF przez Rozdzielczość. W szczególności 

Nośnik #1+1: Polska  czy Nośnik #4: ZUS . Zawarte w nich teksty, odnośniki do 395 396

aplikacji i prace graficzne często sięgają po lolcontentową stylistykę, glitch, pikselozę jako 

ironiczne formy wyrazu. 

 Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki Rozdzielczość z władzą się mierzyła i nie 

jedyny zestaw tematów władzy. U początku swojej działalności, w roku 2011, 

Rozdzielczość Chleba wydała książkę Remiks. Teorie i praktyki , która — jak czytamy na 397

stronie hubu wydawniczego — „stanowi pokłosie konferencji Ars Electronica: Remixed & 

Remastered, zorganizowanej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Koło Naukowe 

Medioznawców UJ i Fundację Liternet [założoną przez Leszka Onaka - przyp. aut.]” . 398

Na samym początku swego istnienia Rozdzielczość bardzo mocno była zaangażowana w 

ruchy wspierające wolne licencje, dzielenie się wiedzą i walkę z nadmiernie 

rozbudowanym systemem ograniczania praw twórców do tworzenia dzieł zależnych, która 

prowadzona jest pod pretekstem ochrony praw autorskich. To był także jeden ze sposobów 

kwestionowania rozbudowanej roli wydawców i innych pośredników w kulturze, którzy 

 Tamże.393

 R. Bromboszcz, f1tt1ng / przymiarka, https://rozdzielchleb.pl/f1tt1ng/, 09.03.2019.394

 https://rozdzielchleb.pl/nosnik-11-polska/, 09.03.2019.395

 https://rozdzielchleb.pl/nosnik-4-zus/, 09.03.2019.396

 Remiks. Teorie i praktyki, red. M. Gulik, P. Kaucz i L. Onak, Kraków 2011.397

 https://rozdzielchleb.pl/remiks-teorie-i-praktyki/#issuu, 09.03.2019.398
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prawami autorskimi handlują oraz czerpią ogromne korzyści z samego faktu wykupienia 

majątkowych praw autorskich bądź udzielanych im licencji. To właściwie jedno z 

centralnych zagadnień manifestu Chleba . 399

 Walkę na zupełnie innym polu podjęła Rozdzielczość wraz ze zdobywaniem 

popularności i powiększaniem swojego składu. Chodzi mi tu o kwestie genderowo-

feministyczne. Jeśli jest coś, co w sposób oczywisty zarzuciłbym niniejszej pracy, to 

absolutne zignorowanie spraw genderowych (wielość tożsamości aż prosi się o osobny 

artykuł lub rozdział), a w szczególności roli kobiet w rozwoju Rozdzielczości Chleba. 

Choć przywołuję tu wybitną badaczkę i współpracowniczkę Rozdzielczości - Urszulę 

Pawlicką, powołuję się na badaczki, a nawet na świetny tekst dziennikarki „Tygodnika 

Powszechnego”, to wciąż ubolewam nad tym, że ze względu na konieczność zakończenia 

prac nad doktoratem (który wyczerpał już wszelkie moje surowce i zasoby czasowe, 

nadwątlił siły psychiczne i stał się przyczyną powiększania nierówności w mojej własnej 

rodzinie), nie zdecydowałem się na opisanie szerszego środowiska Rozdzielczości Chleba i 

postanowiłem skupić się na trzech postaciach centralnych - trzech mężczyznach. 

Tymczasem osobnego zbadania wymaga według mnie olbrzymia, choć słabo 

zdokumentowana rola Kingi Raab, która mocno przyczyniła się do popchnięcia grupy w 

stronę myślenia obiektami przestrzennymi i działalnością wystawienniczą, wprowadzając 

niejako cały kolektyw do świata sztuk wizualnych. 

 Kolektyw Rozdzielczość Chleba swój podsumowujący tekst historyczny pisze w 

drugiej osobie l. mnogiej, w rodzaju żeńsko-rzeczowym.  Wpisuje się tym aktem - na 400

swój, tricksterski sposób - w nurt herstorycznego opowiadania historii. W roku 2017 w 

Hubie Wydawniczym wychodzi książka Dlaczego jesteśmy feministkami  pod redakcją 401

Teresy Vetter. Jeśli dla kogoś to zaskakujący zwrot akcji i wybór książki, to wiele rozjaśni 

jej opis, w którym znajdujemy na przykład wezwanie „Rewolucja jest kobietą”: 
 
Książeczka zawiera (zebrane w facebookowej grupie Dziewuchy 
Dziewuchom) odpowiedzi na pytanie, czym jest feminizm, i dlaczego 
walka o równouprawnienie kobiet jest konieczna. Zysk ze sprzedaży 

 Por. https://rozdzielchleb.pl/manifest/, 09.03.2019.399

 Por. Krótka historia Chleba, https://rozdzielchleb.pl/o-nas/, 09.03.2019. 400

 Dlaczego jesteśmy feministkami, red. Teresa Vetter, 2017, https://rozdzielchleb.pl/401

jestesmy-feministkami/, 09.03.2019.
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papierowych egzemplarzy zostanie przeznaczony na wsparcie 
warszawskiego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”. 
402

Rewolucja kobiet to jedna z rewolucji cyfrowych. Tak jak akcja #metoo, Czarny Protest, 

którego pokłosiem jest książka wydana przez Rozdzielczość, ukonstytuował się w sieci i 

jest ruchem sieciowym. I w tym kontekście nie dziwi, że jedną z ważnych krytyczek 

rozumiejących działania kolektywu Rozdzielczość Chleba jest Maja Staśko - silnie, 

odważnie i z poświęceniem zaangażowana w ruchy na rzecz emancypacji kobiet. 

 Rozdzielczość Chleba przez cały okres swojej działalności zaburzała wszelkie 

ramy i interfejsy władzy, obnażając bezkrytyczne rekapitulacje reguł i symboli 

systemowych. Niezależnie od tego, kto kontrolował dany interfejs, kolektyw krakowski z 

oddaniem i wielką przyjemnością ośmieszał i podważał zasadność jego pozornie tylko 

niezmiennych reguł. 

10.3. „Ciernisty idiotyzm”. Zaburzanie tradycji literackiej.  

 Dotychczas w niniejszym rozdziale, na ile to tylko możliwe, świadomie starałem 

się słowa interfejs używać zamiast słów forma, struktura, rama, system. Tak naprawdę 

rozważania na temat interfejsu, jako sposobu na organizację i dostęp do danych, będą 

nieuchronnie podobne do tych, które na temat zmysłów, umysłu, duszy oraz kategorii 

prowadzą filozofowie. Interfejs jest rekonfiguracją i reinterpretacją tych wszystkich dążeń, 

które starają się ująć człowieka w otaczającym go świecie. Interfejs jest współczesną 

metaforą epistemologiczną, która pozwala uchwycić człowieka XXI wieku w jego 

stechnicyzowanej relacji ze światem. W naszych czasach natura rozpada się na zbiór 

danych zmysłowych, bo otoczka cywilizacyjno-kulturowa jest już zbyt gruba, byśmy 

mogli się przez nią przebić. Relacja ciało-technika-świat przypomina płynną zawiesinę, w 

której pływamy na zewnątrz i wewnątrz siebie.  403

 Posłużmy się metaforą. Jajo, z którego wykluwa się nowy człowiek Salvadora 

Daliego , jest zaledwie jedną z warstw. Geopolityczne dziecko, które na te narodziny 404

 Tamże.402

 Okulary, ekrany, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, znaki drogowe, drogi, ubrania, 403

sprzęt GPS, mowa, języki - gdzież spotkać naturę, jeśli wszędzie za nami podąża 
cywilizacja, kultura i semioza? McLuhan, jak przypominałem w poprzednim podrozdziale, 
uważał technikę za przedłużenie ciała. Płucienniczak nasze zmysły za urządzenia 
komunikacyjne.

 Mowa o obrazie Geopolityczne dziecko obserwujące narodziny nowego człowieka.404
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patrzy, pozostaje w świecie ułudy, rzeczywistości wirtualnej, sennego mirażu, do której 

wkroczy zaraz rodzące się gwałtownie nowe. Świat przedstawiony na obrazie jest 

kolejnym jajem - onirycznym malunkiem nadziei i lęków - w powietrzu unosi się nawet 

płachta kołdry, która zdaje się czychać na pozostającą w w poprzednim śnie twarz nowego 

człowieka, by zakryć ją ponownie tuż po narodzinach. Och, obraz ten przyszedł mi do 

głowy dość swobodnie, bezkontekstowo się w niej moszcząc, spróbuję jednak zrobić z 

niego użytek: powstał on w roku 1943, w samym środku wyniszczającej wojny, która ten 

świat zmieniła, stając się pierworodnym grzechem współczesnej globalizacji. Jej widma 

sięgają do dziś.  

 Zaledwie rok przed powstaniem obrazu, w Drohobyczu, niemiecki żołnierz 

zastrzelił Brunona Schulza. A fakt ten zapisał się także w historii literatury cyfrowej. 

Pisząc o cybernetykach spod szyldu Rozdzielczości Chleba nie sposób nie opisać sporu na 

linii Zenon Fajfer - Leszek Onak. Poszło o Schulza, a raczej o Sierpień Schulza w 

reinterpretacji wykonanej przez Leszka Onaka w utworze Cierniste diody . Tak Onak 405

opisuje operacje, jakie wykonał: 

Z opowiadania "Sierpień" Brunona Schulza wyciąłem niektóre rzeczowniki 
i pozwoliłem, żeby przypadek podmienił w ich miejsce wyrazy 
zaczerpnięte z książki "Polski Fiat 125p. Budowa. Eksploatacja. 
Naprawa".  
406

W tekście Ciernisty idiotyzm Fajfer atakuje gest Onaka oraz ekscesy, do jakich doszło 

podczas prezentacji utworu na festiwalu Ha!wangarda. Wobec estetycznych wyborów 

Onaka wytacza on działa najwyższego kalibru etycznego. Ojciec liberatury zarzuca poecie 

cybernetycznemu nihilizm i głupotę, ale też - w charakterystycznym dla siebie, 

słowo(prze)twórczym stylu - „ponowną e-gzekucję Brunona Schulza” . Dla Fajfera 407

Holokaust jest tą etyczną granicą, która ustanawia kres estetycznych zabaw i 

eksperymentów. Ludzka tragedia na ogromną skalę, której jedną z ofiar był autor Sierpnia, 

ogranicza zakres interpretacji i reinterpretacji jego utworu. Fajfer, powołując się na 

herbertowską zasadę kwestii smaku, narzuca odpowiedzialność twórcy za przetworzenia 

 L. Onak, Cierniste diody, http://techsty.art.pl/cierniste_diody/index.html#, 12.12.2018.405

 Tamże.406

 Z. Fajfer, Ciernisty idiotyzm, http://ha.art.pl/projekty/felietony/4066-ciernisty-idiodyzm, 407

16.03.2019.
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tradycji. W jego tekście pada wiele mocnych słów. Tuż pod koniec liberat ogranicza jednak 

emocje i przechodzi do sedna: 

Przedmiotem tego zbiorowego szyderstwa jest twórczość człowieka 
poniżanego, upadlanego, zastraszonego, który zginął z czyjegoś 
sadystycznego kaprysu. Nie pamiętam kiedy ostatni raz poczułem takie 
obrzydzenie przy kontakcie ze   „ sztuką ” . Może jestem na to  jakoś 
szczególnie wyczulony, może przewrażliwiony, ale zwyczajnie nie mogę 
tych kpin i tego rechotu znieść. Ani osoba, ani dzieło Schulza  
zdecydowanie na coś takiego nie zasłużyło.


Kończąc, życzę Ci, Leszku, ostrożniejszego obchodzenia się z 
przypadkiem. 
408

Z tak poważnymi zarzutami Leszek Onak dyskutuje w swojej replice o znamiennym tytule 

Nie ma żadnych świętych plików - odpowiedź Zenonowi Fajferowi . Dla cybernetyka 409

twórczość Schulza jest przede wszystkim jednym z tekstów należących do tradycji 

literackiej. Współczesne znaczenie tego autora odczytuje w kontekście epigońskich 

przetworzeń jego twórczości. Nieporadność tej naśladowniczej tradycji uznał za estetyczne 

wyzwanie, z którym chciałby się zmierzyć. Wskazuje ponadto na niezwykłą właściwość 

passusów z Schulza, które po przemieszaniu zdań w opisowych akapitach zachowują z 

grubsza swoją narracyjną spójność. 

 Onak w eksperymentalnym algorytmie, do którego - jak sam mówi - pieczołowicie 

wybrał „dwie zamknięte, ręcznie skonfigurowane bazy danych, które spotykają się w 

momencie uruchomienia przez uczestnika aplikacji” , odsłonił też przestrzenie, których 410

sam nie spodziewał się znaleźć: 

Spotkałem się z opiniami sugerującymi, że cierniste diody nie deprecjonują 
języka twórcy Sanatorium pod Klepsydrą, ale go poszerzają. Pomimo 
podmiany wyrazów, odczuwa się degrengoladę świata, jego powolne 
chylenie się ku upadkowi. Możemy usuwać rzeczowniki, ale sens 

 Tamże.408

 L. Onak, Nie ma żadnych świętych plików - odpowiedź Zenonowi Fajferowi, http://409

ha.art.pl/projekty/felietony/4073-nie-ma-zadnych-swietych-plikow-odpowiedz-zenonowi-
fajferowi, 16.03.2019.

 Tamże.410
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pozostanie w syntaksie, przymiotnikach i czasownikach. (…) Przeczuwając 
wielopoziomowość interpretacji, we wstępie programu nie zamieściłem 
informacji o intencjach producenckich. Wydały mi się zbędnym 
ograniczeniem odbioru. 
411

I rzeczywiście, cierniste diody z całym swoim schulzowsko-technologicznym anturażem 

stają się dziełem niemal cyberpunkowym, w którym pozostałości przeszłych tradycji i 

technologii stanowią rodzaj estetycznej apokalipsy cywilizacji. 

 Wielość alternatyw interpretacyjnych jest dla Onaka dostatecznym powodem, by 

zwolnić twórcę z etycznych powinności. Na przeszłość patrzy on z poziomu 

teraźniejszości, akumulacyjnie, synchronicznie: 

Nie ma żadnych świętych plików, są bazy danych i domena publiczna 
pozwalająca wykorzystywać dzieła autorów bez ich wiedzy. Kontekst i 
intencje utworu źródłowego, jeżeli nie są nam potrzebne, możemy 
odrzucić. Etyka? Pozostawmy ją komentatorom forum Onetu. Czy to jest 
nihilizm? Nie, Drogi Zenonie, to jest remiks. 
412

Nieco dalej rozwija jeszcze tę koncepcję: 

Żyjemy w epoce, w której technologia, jak nigdy wcześniej, umożliwia nam 
bez skrępowania wykorzystywanie dorobku poprzednich pokoleń. 
Remiksowanie istniejących artefaktów kultury, łączenie ze sobą 
powstałych kiedyś metod twórczych, nie jest wyrazem braku 
kreatywności, a mierzeniem się z memami kulturowymi, którymi na co 
dzień posługują się reprezentanci naszej cywilizacji. Twoja ożywiona 
reakcja na niewinny algorytm, Zenonie, pokazuje, jak wzniosłeś twarde 
nad Schulzem sklepienie i uwagi dotyczące jego języka, z którymi można 
się zgadzać lub nie, zmusiły Cię do zadziwiającej i niemerytorycznej – w 
mojej opinii – obrony twierdzy. 
413

Długo zastanawiałem się, czy mogę pogodzić się z wyjaśnieniem o „niewinnym 

algorytmie” i „twardym sklepieniu nad Schulzem”, czy mogę pogodzić się z tendencją w 

 Tamże.411

 Tamże.412

 Tamże.413
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twórczości cybernetyków do obnażania zjawisk przez zaburzenie, parodię i ośmieszenie 

estetyk. Każdy z twórców Rozdzielczości Chleba stosuje nieco inne metody, niemniej 

jednak ich gesty wydają się podobnie tricksterskie. Zdałem sobie sprawę, że jako badacz 

stoję w rozkroku pomiędzy stanowiskiem Fajfera a Onaka. Wybór estetyczny dokonany 

przez twórcę ciernistych diód jest ewaluacją teraźniejszej recepcji - nie życia pisarza. 

Onak, jako człowiek, może współczuć Schulzowi, jako artysta bada wpływ wyborów 

estetycznych na rzeczywistość. Fragmenty przeszłości, nawet te silnie nacechowane, 

istnieją dla niego jedynie jako wspomnienia, kulturowe memy. Nie mają własnego 

istnienia, więc Onak czuje się odpowiedzialny za istniejącą teraźniejszość, za jej kondycję 

- nie zaś za to, co minęło. Wartość wolności wyboru i przetworzenia stawia ponad 

odpowiedzialnością za zachowanie przeszłości. 

 W dyskusji nad ciernistymi diodami wziął udział także Mariusz Pisarski, redaktor 

„Techstów” (gdzie opublikowany był utwór Onaka) i znajomy obu panów. Pisarski to 

kolejna postać mocno zasłużona dla polskiej literatury elektronicznej. W jego tekście 

odnajdziemy taką argumentację: 

Przeczuwam, że wiem, który z ciernistych kolców malwersacji Onaka boli 
Zenona najbardziej. Ultra modernistę, takiego jak on, takiego jak Michael 
Joyce, przy akceptacji dla wszelkiego rodzaju eksperymentu, mierzi to, że 
Onak (w tym roku) i Puldzian (w poprzednim) jadą sobie po klasyce po to, 
by uszczknąć co nieco z jej kapitału i dzięki temu powiększyć własny. (…) 
Autorski indywidualizm i pielęgnowanie „samostwórczości słowa” 
zepchnięte zostają w cień lub sfunkcjonalizowane w javascripcie, by 
ustąpić miejsca pasożytniczej z punktu widzenia neo-awangardy 
derywacji: cytatom struktur, remiksom selektywnym i reflektywnym oraz – 
w konsekwencji – graniem pod publikę. Czy to jest esencja 
cyberżulerstwa? Czy ją właśnie odrzuca Zenon Fajfer i wychodzi z sali? 
Prawdopodobnie tak.


Pisarski ustawia dwóch, pozostających w sporze artystów jako autorów wpisujących się w 

dwie różne tradycje. Wypowiedziany tu modernizm i przywołany z ducha swoich zasad 

postmodernizm. I w tym sensie obie strony sporu można traktować nie jako sprzeczne 

wobec siebie, ale rozłączne. Onak nie bierze pod uwagę intencji autorskich, a wolność 

odbioru jest dla niego równie istotna jak wolność autora. Fajfer przeszłość postrzega 
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poprzez metaforę karłów stojących na barkach olbrzymów. Schulz jest dla niego 

świętością, osobą i znakiem jednocześnie. 

 Ciekawego domknięcia dostarcza ostatni w tej dyskusji tekst Fajfera - 

Cybernotaur . Dla niego postawy Pisarskiego i Onaka także są symbolami, a twórcy ci są 414

osobo-znaczeniami. Co więcej, znaczeniem ich postaw jest odbieranie znakom znaczeń: 

A jeśli to nie nihilizm, tylko „remiks”, jak beztrosko uspokaja autor, to 
znaczy, że jest jeszcze gorzej, niż myślałem. To znaczy, że dla tych, którzy 
się w to bawią, znak nie ma już żadnego znaczenia. 
415

Remiks nie jest dla niego sztuką twórczą, a zaprzepaszczeniem możliwości komputera, 

cywilizacyjnym upadkiem: 

Żyjemy w paradygmacie ekonomicznego i ideowego recyklingu – czy 
„pisarz 2.0” też się musi temu poddawać? Jakie duchowe potrzeby 
(intelektualne i emocjonalne, jeśli kogoś mierzi tamto słowo na „d”) 
zaspokaja sztuka, która zamiast kreacji popada w podobnie tanią re-
kreację?  
416

Sam inspirując się najróżniejszymi twórcami, czyniąc Schulza ważnym znakiem, widzi 

rolę współczesnego artysty w uzupełnianiu istniejącego już kanonu, jako rozpędzoną i 

nieskrępowaną addycję: 

Z pomocą nowych technologii współczesny twórca może sięgać 
wyobraźnią daleko, niekiedy w obszary, do których sztuka jeszcze nie 
sięgała. Ale zachłystując się bezkrytycznie tzw. nowymi mediami i oddając 
maszynom decydujący głos, często bez głębszej refleksji nad 
zagrożeniami wypływającymi z tej pozornej symbiozy, powoli przestajemy 
dostrzegać, jak pisarz z przedrostkiem cyber- zaczyna stawać się kimś w 
rodzaju osoby towarzyszącej dla komputera, piewcą i siewcą przypadku, 
kapłanem obrządku, w którym odrzuceni monoteistyczni bogowie 

 Z. Fajfer, Cybernotaur, http://ha.art.pl/projekty/felietony/4103-cybernotaur, 414

16.03.2019.
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zastąpieni zostali bóstwem binarnym, a którego kolejne wcielenia 
nazywają się System Operacyjny. 
417

Przy czym nie widzi jednego: że on sam konstruuje system operacyjny, który nie 

dopuszcza zmiany znaczeń, w którym każde znaczenie ma swoje twarde, totalne znaczone. 

Bez względu na zmiany w samych przedmiotach język ma oznaczać to samo, a gdy 

natknie się na istotną zmianę ma ją albo odrzucić, albo usystematyzować, posiąść, 

zawłaszczyć. Z Onaka i jego podobnych, mimo wskazywanych przez cybernetyka reguł 

posługiwania się losowością, czyni kapłanów przypadku i cyfrowego, algorytmicznego 

boga. Remiks, reinterpretacja, rekonfiguracja czy recykling to dla niego śmierć literatury: 

Powtórzę i będę powtarzał do znudzenia: czy naprawdę każde słowo 
można zastąpić innym? Nie chodzi mi o formalną stronę przedsięwzięcia, 
ale o samą istotę, o sposób myślenia. Jeśli mówimy albo swoim 
przykładem demonstrujemy: „Tak, można dowolnie zamieniać dowolne 
słowa i nic poważnego z tego nie wynika”, unieważniamy w ten sposób 
literaturę. Z najczulszego, i być może najdoskonalszego narzędzia 
samopoznania, czynimy niewiele znaczącą, po wielokroć przeżuwaną 
papkę w paszczy androida. 
418

Literatura dla Fajfera jest człowieczym lustrem, delikatną aparaturą badawczą. Onak 

przychodzi i przestawia ampułki w tym awangardowym, eksperymentalnym laboratorium. 

Tym samym psuje aparaturę, jest wirusem, zagrożeniem - służącym technicystycznego 

bożka, świętokradcą: 

Słyszę, że „święte pliki nie istnieją”. Może szkoda…? 
419

Jeśli przyjmiemy, że dla Fajfera nowość to addycja do stanu poznania, a dla Onaka nowość 

jest reinterpretacją i rekonfiguracją, to otrzymujemy piękny obraz tego, czym byłyby 

tendencje do rekapitulacji i reinterpretacji w kulturze i tradycji. Fajfer wciąż te same 

zasady (estetyczne i etyczne) chce przenosić na ciągle to nowe pola. Dokonywać translacji 

nowej rzeczywistości na język już uzyskany. Teraźniejszość jest dla niego funkcją 

 Tamże.417

 Tamże.418

 Tamże.419
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przeszłości. Onak stara się reinterpretować i rekonfigurować zastany kanon tak, by 

dopasować go do zmieniającej się rzeczywistości. Nowe sposoby na przesunięcia w 

znaczeniach są dla niego równoznaczne z kreatywnością, bo dają odbiorcy nowe narzędzia 

do radzenia sobie z rzeczywistością. Fajfer wierzy w semantykę. Onak jest piewcą 

syntaktyki. 

 Gdy spoglądam na sprawę w ten sposób, dochodzę do przekonania, że błędem 

byłoby dowodzić, która z tych tendencji powinna przeważyć. Są one w naszej kulturze 

dwoma zestawami operacji, które są niezbędne dla komunikatywnego pojmowania 

rzeczywistości w jej zmianach i trwaniu. I tylko jedno wymaga tu dookreślenia: choć 

Fajfer wierzy w nowość tak naprawdę nie może uwolnić się od labiryntu iteracji. Człowiek 

nie tworzy ex nihilo, w naszej kulturze tego typu operacje przypisuje się jedynie istotom 

boskim. I choć twórcom wydaje się, że są bogami, często ludzkie, szczere i zupełnie spójne 

intencje prowadzą ich na manowce. Nie sposób nie przyznać, że Fajfer ma rację, szanując 

godność ludzką i czując odpowiedzialność za przeszłość. Nie sposób nie przyznać, że 

Onak ma rację, wierząc w ludzką wolność i czując odpowiedzialność za teraźniejszość. 

Obaj w swych gestach zdają się czuć wpływ własnych działań na przyszłość. Obaj wiedzą, 

że każdy wybór będzie wyborem odbiorcy. I w tym sensie zarówno Fajfer jak i Onak są 

Cybernotaurami, a odbiorca ich Cyberneuszem. 

10.4. Sukcesizm i cyberżulerstwo. Zaburzanie stosunków społecznych 

 Odkąd książki Henry’ego Jenkinsa spopularyzowały badania nad fandomami i 

pojęcie kultury uczestnictwa  nasze (czyli badaczy) rozumienie tego, czym jest kultura 420

internetu zdecydowanie napełniło się nowymi znaczeniami. Jenkins swoją teorię, poprzez 

ideę konwergencji mediów, spiął nierozłącznie z mediami tradycyjnymi. Wielkie systemy 

rozrywkowe, czyli tak zwane uniwersa, są dostarczane nam przez rynek rozrywki powstały 

jeszcze przed czasami sieci. Telewizja i kino stanowią punkt wyjścia do powstawania 

społeczności fanów - fandomów.  Jenkinsa połączenie nowej kultury sieci, mediów 421

tradycyjnych i modelów biznesowych wielkich korporacji wyraźnie fascynuje. To rynkowe 

zacietrzewienie widać szczególnie w jego najnowszej książce przetłumaczonej na język 

 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. 420

Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007

  Tamże, s. 238.421
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polski, napisanej wraz z Samem Fordem i Joshuą Greenem . Być może z powodów 422

utylitarnych, a być może z powodu wyznawanych przekonań, wśród swoich modelowych 

odbiorców wylicza także korporacyjnych pracowników zajmujących się nowymi mediami. 

Nie jest celem tego akapitu krytyka takiej perspektywy. Jako osoba pracująca z biznesem i 

lokalnym samorządem nie śmiem oceniać innych badaczy za ich miłość do ludzi władzy i 

pieniędzy. Co więcej, omawianych przez Jenkinsa zagadnień nie da się zrozumieć bez 

uważnego namysłu nad relacją fanów do wyprodukowanych przez twórców i przemysł 

rozrywkowy uniwersów oraz stojącego za nimi modelu biznesowego. Pieniądze są tłem, 

które należy bezsprzecznie uczynić w tym ekosystemie ważną figurą, a może nawet 

aktorem działań.  

 Chciałbym jednak uczulić na to, co w tak rozumianej kulturze uczestnictwa może 

zostać pominięte przez badacza kulturowego. Fandomy to nie jedyne internetowe 

społeczności, choć według mnie pojęcie fandomu świetnie wyraża nie tylko osoby 

zafascynowane danym uniwersum rozrywkowym, ale także innego rodzaju grupy sieciowe 

skupione wokół jakiejś idei przewodniej. Jak pokazuje blog Henrego Jenkinsa zarówno on 

sam jak i jego uczniowie dobrze to rozumieją. Kultura uczestnictwa, czy nam się to 

podoba, czy też nie, to także skrajne, nacjonalistyczne grupy amerykańskie, europejskie  423

i polskie, rosyjskie padonki, wielbiciele przemysłu pornograficznego , 4chanowcy, 424

antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, zwolennicy teorii spiskowych, wielbiciele narkotyków 

i wiele innych grup, które dążą do rozsadzenia dotychczasowego konsensusu społecznego i 

budowania na wartościach i twierdzeniach nieakceptowanych przez większość 

społeczeństwa. Te grupy, dzięki sieci, uzyskały bezpieczne przestrzenie rozwoju i wzrostu 

tak samo jak grupy z różnych względów dyskryminowane. Nie są one przedmiotem tej 

pracy, a dla ich dobra nie chcę ich tu wymieniać. Większość grup zarówno z jednej, jak i 

drugiej kategorii nie jest zbyt liczna, jednak warto wziąć pod uwagę opinię Manuella 

Castellsa o formowaniu się ruchów społecznych: 

 Jenkins H., Ford S., Green J., Rozprzestrzenialne media, tłum. M. Wróblewski, Łódź 422

2018. 

 Margaux Gatty, La Taverne des Patriotes’: The Power of Civic Imagination and 423

Participatory Politics—A Comparative Study of the French and U.S. Alt-Right Movements 
(Part One), http://henryjenkins.org/blog/2018/8/10/la-taverne-des-patriotes-the-power-
of-civic-imagination-and-participatory-politics-a-comparative-study-of-the-french-and-
us-alt-right-movements-part-one-U139n, 03.04.2019.

 H. Jenkins, Porn 2.0, http://henryjenkins.org/blog/2007/10/porn_20.html, 03.04.2019.424
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Wprawdzie grupowanie ludzkich doświadczeń w wygodne, analityczne 
kategorie struktury społecznej okazuje się użyteczną metodą badawczą, 
ale rzeczywiste praktyki, dzięki którym ruchy społeczne powstają i 
zmieniają instytucje, a koniec końców strukturę społeczną, są realizowane 
przez jednostki: osoby posiadające ciała i umysły. Dlatego kluczową 
kwestią do rozstrzygnięcia jest pytanie, kiedy, jak i dlaczego jedna osoba 
albo tysiąc osób postanawia - indywidualnie - zrobić coś, przed czym się 
je wielokrotnie ostrzega i za co grozi im kara. Zazwyczaj w początkowej 
fazie ruchu takich osób jest zaledwie garstka, czasem tylko jedna. 
Teoretycy społeczni zwykle nazywają takich ludzi podmiotami. Ja 
nazywam ich jednostkami. W takim ujęciu należy zrozumieć motywację 
każdej z jednostek: jak te jednostki tworzą sieć, nawiązując mentalną więź 
z innymi jednostkami, i dlaczego są w stanie to zrobić z wykorzystaniem 
procesu komunikacji, który ostatecznie prowadzi do działania zbiorowego; 
w jaki sposób powstałe sieci radzą sobie z różnorodnością wewnętrznych 
interesów i wartości, skupiając się na wspólnych celach; w jaki sposób 
sieci wchodzą w kontakt z ogółem społeczeństwa i wieloma innymi 
jednostkami; oraz jak i dlaczego ta więź sprawdza się w ogromnej liczbie 
przypadków, motywując jednostki do powiększenia sieci buntu przeciw 
dominacji oraz do angażowania się w multimodalny atak na 
niesprawiedliwy porządek.  
425

Castells mówi o porządku niesprawiedliwym, jednak ja wolałbym mówić o porządku 

dominującym. Castells swoją książkę napisał po serii społecznych ruchów z początków 

XXI w., która przetoczyła się przez Zachód i Bliski Wschód. Dla niekryjącego swoich 

lewicowych sympatii badacza był to wyraz nadziei pozytywnej zmiany. Chwilę później 

jednak przez świat przetoczył się szereg rewolucji o zupełnie innym, bardziej 

konserwatywnym czy zupełnie synkretycznym zwrocie. By nie budzić kontrowersji 

przywołajmy tu jedynie brexitowców w Wielkiej Brytanii dla kategorii pierwszej i Ruch 

Pięciu Gwiazd dla kategorii drugiej. 

 Wszystkie te grupy są do siebie analogiczne pod jednym względem: nie da się ich 

ująć bezpośrednio i jednoznacznie kategoriami takimi jak konserwatyzm, liberalizm, 

lewica czy prawica. Dużo łatwiej jest o nich mówić jako o szczególnego rodzaju 

fandomach, które jedne wartości rekapitulowały, a inne zreinterpretowały. W ten sposób, 

 Cytat ten w wersji skróconej przywoływałem już wcześniej, przy okazji paragrafu o 425

patainstytucji. M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, 
tłum. 

O. Siara, Warszawa 2013, s. 25.
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iteracyjnie ale i jednostkowo, wyłoniły się z ogółu społeczeństwa, swoje przyczółki 

zakładając w sieci i poza nią. 

 Uczestniczącą koncepcję Jenkinsa warto każdorazowo równoważyć jednostkowym 

podejściem Castellsa. Jego definicja zmian komunikacyjnych wydaje się być niezwykle 

użyteczna dla rozumienia procesów, które następują zanim jeszcze grupa się uformuje, w 

samym, performatywnym procesie zmiany: 

W ostatnich latach fundamentalna zmiana w sferze komunikacji 
zapoczątkowała zjawisko, które nazwałem masową komunikacją 
zindywidualizowaną, a polega ono na wykorzystaniu internetu i sieci 
bezprzewodowych jako platform komunikacji cyfrowej. Ta komunikacja ma 
charakter masowy, ponieważ przetwarza komunikaty od wielu do wielu i 
może dotrzeć do licznych odbiorców oraz połączyć nieskończoną liczbę 
sieci, które przekazują cyfrowe informacje w skali lokalnej i globalnej. Ale 
jednocześnie to komunikacja zindywidualizowana, ponieważ przekaz jest 
tworzony samodzielnie, samoistnie dochodzi do określenia potencjalnych 
odbiorców, a wyszukiwanie przekazów z sieci komunikacji następuje w 
wyniku osobistej selekcji. Masowa komunikacja zindywidualizowana 
opiera się na poziomych sieciach komunikacji interaktywnej, które 
zazwyczaj trudno objąć kontrolą rządową lub korporacyjną. Co więcej, 
rewolucja cyfrowa jest multimodalna i umożliwia nieustanne odniesienia do 
globalnego hipertekstu informacji, którego elementy mogą zostać 
zremiksowane przez aktora komunikacyjnego zgodnie z określonymi 
projektami komunikacji. 
426

Takie ujęcie pozwala zrozumieć niezrozumiały w ujęciu grupowym fenomen ogromnego 

zainteresowania jednostkowymi aktami komunikacji, czyli fenomen tak zwanego viralu. 

Treść wyprodukowana przez jedną osobę roznosi się błyskawicznie po poziomych sieciach 

komunikacyjnych. Dzieje się tak na przykład, gdy komunikat jest rażąco różny od 

obowiązujących standardów etycznych i/lub estetycznych bądź od wiedzy uznawanej 

przez duże grupy ludzi za pewność. I tak na całym świecie może odbić się echem 

kontrowersyjny incydent palenia książek przez polskich księży , mimo że ogół 427

katolickiego społeczeństwa polskiego nie przyklasnąłby tak radykalnym ruchom. Takie 

 M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei…, dz. cyt., s. 18-19.426

 Harry Potter books burned by Polish priests alarmed by magic, https://www.bbc.com/427

news/world-europe-47771706, 30.01.2019.
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akcje, jak kamienie milowe, stanowią punkty konstrukcyjne budowy stereotypów. Samo 

wywołanie incydentu powoduje ogromne przesunięcia w społecznych postawach, 

zmuszając do przyjęcia stanowiska za lub przeciw takiemu postępowaniu, bądź też, jak 

wolałby zapewne mój promotor, do zderzenia w świecie wartości, w wyniku którego uznać 

będziemy musieli jedną z wartości za nadrzędną, a inną za podrzędną, opowiadając się tym 

samym za taką czy inną hierarchią wartości w tej sprawie. Dochodzi więc do pojawienia 

się zwolenników i przeciwników. W następstwie postępuje polaryzacja poglądów i 

formowanie się grup i podgrup w obydwu obozach. 

 Przed pojawieniem się poziomych sieci takie incydenty byłyby oceniane jedynie 

poprzez interpretację nadaną w akcie komunikacji masowej, opartej na hierarchicznych i 

sprofesjonalizowanych redakcjach, a poziome opinie społeczności miałyby dużo mniejszy 

zasięg. Nie zapominajmy jednak, że cyfryzacja i sieciowanie nie przebiega równomiernie.  

Jesteśmy w sytuacji, gdy całe pokolenia, a nawet całe społeczeństwa są w różnym stopniu 

włączone w ogólną rewolucję informacyjną. Jak niebezpieczny i niestabilny jest to stan 

najlepiej wyjaśnić słowami Marshalla McLuhana, którego prace natychmiast powinniśmy 

na nowo spopularyzować: 

Prędkość elektryczności prowadzi do przemieszania kultur pierwotnych z 
mętami rynku przemysłowego, analfabetów z półanalfabetami i 
analfabetami wtórnymi. Oderwanie człowieka od jego kultury i zalanie go 
potokiem nowej, nieskończenie zróżnicowanej informacji kończy się 
często różnym stopniem załamania nerwowego.‑ 
428

Wystarczy podmienić prędkość elektryczności na prędkość internetu lub (prędkość 

mediów społecznościowych), by zrozumieć jak przeraźliwie aktualna jest ta diagnoza. W 

takim środowisku do przesunięć wartości musi dochodzić, bo wartości są w tym procesie 

na nowo uspójniane i wyznaczane. Taka gwałtowna rekonstrukcja i próba komunikacyjnej 

unifikacji musi rodzić szereg napięć i nowych konfliktów. To jednak nie koniec rozpoznań 

McLuhana: 

Coraz częściej dochodzi do zderzenia nowych, elektrycznych struktur i 
konfiguracji życia ze starymi, linearnymi i fragmentarycznymi metodami 

 M. McLuhan, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka, w: tegoż, Wybór…, dz. cyt., s. 428
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oraz narzędziami analizy wieku mechanicznego. Od studiów nad treścią 
przekazów coraz bardziej zwracamy się ku badaniu ich całościowego 
skutku.  
429

McLuhan elektryczność traktuje jako medium. To ujęcie niezwykle ciekawe, bo każe nam 

telewizję czy kino wcielić do procesu przemian, które w pełni rozwijają się wraz z 

nadejściem internetu. Jak widzimy jednak, na różnych poziomach dochodzi do repetycji, 

rekapitulacji procesów, które każdorazowo oznaczają po prostu nierównomierne 

przyspieszenie świata informacyjnego, a co za tym idzie: poważne zmiany w obrębie 

wartości wspólnych. W tym sensie badanie pojedynczego fenomenu sieciowego jest 

badaniem całościowym. Dopiero w takim ujęciu uda nam się zrozumieć przemiany 

kulturowo-technologiczne. Jeszcze raz badacz przekaźników: 

Zróżnicowana prędkość obiegu informacji pociąga za sobą powstanie 
różnych wzorców organizacji. Łatwo przewidzieć więc, że wszelki nowy 
sposób przekazywania informacji zmieni każdą strukturę władzy. Jeżeli 
dany przekaźnik pojawia się  w całej strukturze jednocześnie, to istnieje 
szansa, że zmiana nastąpi bez perturbacji i załamań. Tam jednak, gdzie 
wewnątrz społeczności istnieją tak wielkie różnice między prędkościami 
przekazywania informacji, jak np. między komunikacją powietrzną a 
lądową, czy między telefonem i maszyną do pisania, tam dochodzi do 
poważnych konfliktów wewnątrz organizacji. 
430

Ostatecznym rodzajem zaburzenia i jednocześnie środkiem uspójniającym świat 

informacyjny jest dla McLuhana wojna i ta perspektywa powinna nam nieustannie 

przypominać o tym, by nie tracić z oczu zagrożeń. Jednak nawet mniej radykalne 

konflikty, prowadzące do formowania się nowych grup społecznych, potrafią być w 

swoich skutkach bardzo nieprzyjemne.  

Dopiero w tak nakreślonym krajobrazie jestem w stanie opisać zaburzenia, jakich dokonuje 

w sferze społecznej Rozdzielczość Chleba. Gwałtowność obecnych przemian 

technologiczno-społecznych to także gwałtowność jednostkowych rekapitulacji i 

reinterpretacji. Te dwa procesy działają dziś dużo szybciej i znacznie szerzej. Gdy 

 Tamże, s. 65.429

  Tamże, s. 95.430
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przyjrzymy się pracom, które omawialiśmy dotychczas, zauważymy w wielu z nich 

tendencję do karykaturowania (reinterpretacji) dawnych form estetycznych wyrażających 

tradycyjne zestawy wartości. Takim retroaktywnym, reinterpretacyjnym projektem jest z 

pewnością टट्टी Z U S w a v e. Elementy „wolniejszej” estetyki są w niej bezlitośnie 

hiperbolizowane aż do granicy absurdu, której przekraczanie generuje w odbiorcy śmiech. 

Jednak również „przyśpieszone” obiekty stają się powodem do artystycznej kpiny. Dzieje 

się tak choćby z osobliwą interpretacją internetu rzeczy, której dostarcza Mikrofalowa 

wróżka  — obiekt stworzony przez Kingę Raab i Leszka Onaka. W jej opisie znajdziemy 431

połączenie porządków wyznaczanych przez astrologię, trendy finansowe, dane osobowe i 

urządzenia AGD: 

 
Przenośne urządzenie emitujące fale niepewnej gospodarki i wibracje 
przyszłości. Weź udział w transakcji handlowej i wymień dane osobowe na 
spersonalizowaną wróżbę opartą na znakach zodiaku, fazach księżyca, 
danych giełdowych i kursie złotówki. Sprawdź, czy Twoje mizerne życie nie 
koliduje z interesem gwiazd. 
432

Spróbujmy, na poziomie pojedynczego dzieła, rozwikłać supeł reinterpretacji i 

rekapitulacji. Urządzenie AGD zostaje dosłownie rekapitulowane jako element należący do 

internetu rzeczy, ale jego funkcja zostaje zmieniona i zamiast podgrzewać jedzenie 

zaczyna wróżyć (reinterpretacja), natomiast językowa sfera ekonomiczna zostaje 

rekapitulowana do sfery astrologii, co daje efekt komiczny, odbierając jednocześnie 

ekonomii status dyscypliny naukowej (reinterpretacja). Dane użytkownika są zbierane na 

serio (rekapitulacja), ale już cel zbierania danych poddany zostaje reinterpretacji, bo 

zwykle dane zbiera się w celach marketingowych lub organizacyjnych, a nie 

astrologicznych. Praca ta jest pociągającym oszustwem, w wyniku którego oddajemy naszą 

tożsamość (dane osobowe) za jawnie kłamliwą obietnicę otrzymania spersonalizowanej 

porady dotyczącej naszego finansowego przeznaczenia. 

 Rozdzielczość Chleba wyprodukowała szereg ekscesów. Wiele z nich 

znaleźć można w ramach okresów twórczych cyberżulerstwa i sukcesizmu (nazwanych tak 

według ich własnej nomenklatury). Pierwsza z tych twórczych iteracji podnosiła ideę 

 K. Raab, L. Onak, Mikrofalowa wróżka, http://http404.org/mikrofalowa-wrozka-2/, 431

03.04.2019.
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recyklingu (remiksu) do rangi sztuki. Widać fascynację zderzeniem nowych technologii z 

życiem codziennym. Cyberżulerstwo to też obraz cyfrowych wykluczeń i pominięć. W 

cyberżulerskim trzecim „Nośniku", czyli w nieregularnym magazynie aktywności 

Rozdzielczości Chleba, Kinga Raab poświęca cały artykuł zjawisku Padonek , czyli 433

osobliwej, rosyjskiej subkultury sieciowej. Artystkę zafascynował język Padonek: 

Nie zdejmuj butów. I odłóż ten słownik, bo tego bełkotu i tak w nim nie 
znajdziesz. Jest rok 1999, a po Runecie plącze się grupa ludzi, którzy 
mówią, że pierdolą system, globalizację i konsumpcjonizm. Będą teraz 
postować w swoim języku, a nie jakimiś kalkami z angielskiego. Spamują 
fora jak bezdomni dworce. Mają swój Manifest Antyalfabetyczny i 
konstytucję, a imię ich Padonki, czyli menele. Odtąd nic już nie będzie 
takie samo.   434

Wyraźna fascynacja peryferiami wydaje się być odpowiedzią na agresywne wkroczenie 

nowych technologii w naszą codzienność. Opisując takie grupy jak Padonki czy 

przerabiając swoje życie w „cyberżulerską grę ekonomiczną”  Rozdzielczość Chleba 435

próbowała uzmysłowić nam niedopasowanie błyszczących urządzeń cyfrowych do 

rzeczywistości życia w Europie Środkowo-Wschodniej. Wskazała też szereg grup 

wykluczonych, które cyfryzacja doprowadziła jedynie do dalszej stygmatyzacji. W tych 

peryferyjnych zjawiskach Rozdzielczość paradoksalnie jednak odnajdywała sposób na 

wolność i autentyczność. Cyberżulerstwo opowiadało niewypowiedziane. Czerpiąc z 

wykluczenia, świadomie poddając się wykluczeniu, cybernetycy mogli stać się głosem z 

peryferii. 

Artyści wyczuli trendy. Pozostające w cyfrowym gettcie i wykluczone grupy wytworzyły 

zjawiska takie jak choćby patostreamy — osobliwe relacje na żywo, wulgarne i pełne 

przemocy, a przez to niezwykle pociągające dla młodzieży z klasy średniej. Młodzi ludzie, 

których rodzice zmuszali do nieustannego wysiłku społecznego awansu poprzez wiedzę, 

odnaleźli swoich idoli w swojskich i pozbawionych ograniczeń słowiańskich gwiazdach, 

 K. Raab, Padonki. Na klatce schodowej Runetu, https://rozdzielchleb.pl/nosnik-3-433

cyberzulerstwo/ , 03.04. 2019.

  Tamze, s. 76.434

 L. Onak, Ruczaj – cyberżulerska gra ekonomiczna, https://rozdzielchleb.pl/ruczaj-435

cyberzulerska-gra-ekonomiczna/, 03.04.2019.
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które bez żadnej przyczyny biły , przeklinały i wyrażały najbardziej absurdalne poglądy 436

na życie, transmitując swoje pseudobohaterskie czyny online. 

 Zupełnie innym etapem w pracach Rozdzielczości Chleba był sukcesizm. Prace 

należące do tej iteracji stanowią krytykę wytworzonej w sieci, wiecznie aspirującej kultury 

sukcesu. Świetnym przykładem jest tu aplikacja Winning Leszka Onaka, która remiksuje 

ze sobą tweety „emerytowanego aktora kina akcji Stevena Seagala, doświadczonego 

narkomana Charliego Sheena (twórcy frazy „winning!”), chciwego farmaceuty Martina 

Shkreliego, uważającego się za boga Kanyego Westa oraz króla wszystkich egoistycznych 

buców, Donalda Trumpa” . Powstaje w ten sposób przedziwny język sukcesu, który 437

zajmuje się  nieustannym wygrywaniem życia i motywowaniem do kolejnych wygranych. 

Areferencyjność na poziomie lokucyjnym kompensowana jest perlokucyjnym 

motywowaniem do sukcesu. Aplikacja, która imituje interface Twittera, do każdej 

absurdalnej wypowiedzi dodaje fikcyjną liczbę retweetów i serduszek. Także omawiane 

wcześniej Firmy Płucienniczaka są przykładem sukcesizmu - słowa oznaczające jedynie 

zarabianie pieniędzy stanowią clue tego artystycznego konceptu big data. Sukcesizm jest 

deklaracją sukcesu, parodią sieciowej przechwałki, ale i ostatecznie odmową uczestnictwa 

w grze pozoru, która wytworzyła swoich bogów, ale nie doprowadziła do powszechnej 

szczęśliwości. 

 Także szereg prac ułożonych w dążące do nieskończoności pętle takich jak Ruczaj 

Onaka, Praca jest blisko Podgórniego czy Read more+ Płucienniczaka obrazuje 

niemożliwość spełnienia w cyfrowym świecie w obrębie pojedynczego życia. Klikamy w 

przycisk „Czytaj więcej” (Read more+), ale zamiast spełnienia otwiera się przed nami 

kolejna biała karta. Wydaje nam się, że sukces w naszej pracy jest blisko (Praca jest 

blisko), tymczasem każda kolejna iteracja jest po prostu kolejnym etapem 

niesatysfakcjonującej gry ekonomicznej, której nie da się wygrać (Ruczaj). Artystyczne 

zaburzenie stosunków społecznych jest w tym przypadku wołaniem o uspójnienie i 

zrównoważenie już i tak wcześniej zaburzonego społeczeństwa epoki cyfrowej. 

Cyberżulerstwo i sukcesizm to dwa obrazy rozwarstwienia, dwie diagnozy cyfrowego 

społeczeństwa. 

 Katował kolegę i transmitował to w internecie. Patostreamer zatrzymany [ZDJĘCIA], 436

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Lodz.-Patostreamer-Proboszcz-zatrzymany.-Bil-
kolege-i-transmitowal-to-w-internecie.-Groza-mu-3-lata-wiezienia, 21.09.2019.


 L. Onak, Winning, https://rozdzielchleb.pl/winning/, 03.04.2019. 437
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10.5. Sztuka zaburzania języków nowych mediów 

 Gdy w roku 2006 Lev Manovich pisał przedmowę do polskiego wydania Języka 

nowych mediów przyznał, że chętnie w tytule swego sztandarowego dzieła zamieniłby 

słowo „język” na liczbę mnogą.  Wkładem Rozdzielczości Chleba zarówno we 438

współczesną kulturę literacką jak i szerzej w kulturę nowych mediów jest ukazanie 

możliwości korzystania z eklektycznego zestawu języków, żargonów i dialektów. Języki 

naturalne w ich pracach poddawane są generacji, remiksowi, programowaniu, wizualizacji. 

Wtrąca się je w kod aplikacji, fragmentaryzuje i technicyzuje. Zmienia się językom 

tradycyjne role poprzez zmiany utartych w tradycji rodzajów, uwydatnia nadrzędną rolę 

syntaktyki nad semantyką, przepuszcza się słowa przez syntetyzatory mowy, rozrywa 

język literackich utworów, kwestionuje linearność i standardy zapisu. Samo 

skatalogowanie wszelkich przekształceń zasługiwałoby na osobną pracę językoznawczą. 

Ten zestaw operacji nie jest jednak jedynym wyróżnikiem prac Rozdzielczości Chleba. 

 Fascynującym, wczesnym projektem kolektywu jest tom wgraa  Łukasza 439

Podgórniego i Leszka Onaka, który traktuje technologiczne przemiany języka polskiego 

jako rodzaj internetowej gwary. W ten sposób pozornie uniwersalna technologia odzyskuje 

swój lokalny charakter. Język polski sieciowy jest tu językiem regionalnym, nieco 

przaśnym, ludowym. Kolejne portale i sieciowe zjawiska generują własne odmiany tej 

gwary polskiej cyfrowej. Inny ciekawy projekt to tom Skanowanie balu Łukasza 

Podgórniego z roku 2012. Opatrzony mottem z Tytusa Czyżewskiego zbiór tradycyjnych 

jak na możliwości Chleba wierszy zawiera frazy przedziwne, zafascynowane technologią i 

najprostszymi, codziennymi jej użyciami („napisałem wiersz w paincie! // wow!” ). To 440

obraz mowy usieciowionej, w której burza, uderzająca w router, może wprowadzić w 

fascynujący trans. Ale to też przestrzeń, w której zdarzyć się może, że bliskie wyznanie 

zostanie zakłócone przez komunikat „*Brak części tekstu*” . W przestrzeń znaczeń 441

wchodzą znaki specjalne, kursywy i pogrubienia tekstu jak choćby w utworach G  oraz > 442

 Por. L. Manovich, Język nowych mediów…, dz. cyt., s. 12.438

 L. Onak, Ł. Podgórni, Wgraa, https://rozdzielchleb.pl/wgraa/, 03.04.2019.439

 Ł. Podgórni, burza uderzyła w mój router, w: tegoż, Skanowanie balu, Internet / 440

Kraków 2012, s. 8.

 Ł. Podgórni, [chciałem ci tylko powiedzieć], tamże, s. 7. 441

 Tegoż, G, tamże, s. 14.442
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< ^ > < ^ kursor znajduje się wewnątrz ramki: . To bardziej kryptolet, argot, język 443

sekretny, do którego zrozumienia trzeba długo aspirować. W Skanowaniu balu, by stać się 

uczestnikiem balu potrzeba stać się najpierw akolitą cyfrowej przemiany, zafascynowanym 

wyznawcą, który czerpie przyjemność z syntezowanego dźwięku przedziwnej poezji 

Podgórniego. Może pomóc w tym choćby duet Porcje Rosołowe, który opracował 

muzycznie teksty cybernetyka w estetyce postcyfrowej - jak sami ją określają w załączonej 

na stronie Rozdzielczości Chleba notce biograficznej.  Rozumieć Rozdzielczość Chleba 444

oznacza także uczestniczyć w określonej subkulturze, we właściwym fandomie. By to 

zrozumieć warto przejść drogę Porcji Rosołowych: „W przypadku Porcji doświadczenia 

wyniesione z barbarzyńsko-anarchistycznych jamów toczących się w prywatnych 

mieszkaniach zostały przekute na estetykę postcyfrową”.  Doświadczenie małych 445

mieszkań i nieformalnych spotkań offline jest w rozumieniu cyfrowych artystów równie 

istotne, co sieciowanie i prezentacje podczas festiwali. Bez tych nieformalnych aktów 

komunikacji często trudno o pełne zrozumienie własnego języka Rozdzielczości Chleba i 

grup do niej podobnych. A sieć jest dziś też siecią małych grup, niewielkich, sekretnych 

społeczności. 

 Jedną z kluczowych innowacji wprowadzonych przez Rozdzielczość Chleba jest 

zespolenie, na różnych zasadach i z różnym skutkiem, języka polskiego naturalnego i 

literackiego z językami programowania.  Stosując Javascript, PHP i Flash traktują te języki 

jako rozszerzenia języków literatury. W tym sensie są cyfrowym zjawiskiem 

lingwistycznym, które — jak żadne dotąd — poszerzyło zakres możliwości polskiej 

literatury. Nawet powieści hipertekstowe nie przesunęły granicy tak daleko. A przecież to 

nie wszystko: język naturalny został przez Rozdzielczość Chleba wykorzystany do 

rozmów z wczesnymi internetowymi botami, dzięki którym po raz pierwszy szerokie 

rzesze internautów zetknęły się z możliwościami algorytmów uczących się. Tym samym 

możemy uznać ich działania za pierwsze próby porozumienia pomiędzy artystami polskimi 

a sztuczną inteligencją. Jeśli dodamy do tego eksplorację kryptolektów obecnych w sieci 

grup takich choćby jak Padonki, to przed nami rozpościera się ogromny obszar 

językowych malwersacji artystycznych, które badaczom wystarczą na lata.  

 Tegoż, > < ^ > < ^ kursor znajduje się wewnątrz ramki:, tamże, s. 16.443

 Por. Tenże, Skanowanie balu, Internet / Kraków 2012.444

 Tamże.445
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 Swój wkład mają także w język wizualny. Rozbudowując właściwy sobie zestaw 

symboli, posługując się ASCI-artem, estetyką vaporwave, glitchem, pixel art’em i innymi 

estetykami cyfrowymi wypracowali unikalny eklektyczny i jednocześnie unikalny styl. 

Także multimedialność ich językowych prób jest innowacyjna, bo rozbija tekstocentryczny 

charakter polskiej literatury. Mowa syntezowana, mem art, performance, wideopoezja czy 

teksty generatywne sukcesywnie rozbijały spójność tekstu, podważając tekstową normę 

literatury. Jeśli nie omawiam tych zagadnień szerzej, to tylko dlatego, że wiele już w tej 

pracy na ten temat pisałem w każdym rozdziale i podrozdziale. Szeroką rekapitulację 

uważam za niekonieczną. Chciałbym tu też otworzyć pole do dalszych badań, zaprosić do 

nich. Językoznawcy znajdą tu z pewnością szerokie pole do popisu. 

 Wiele niepokoju przysporzyła Rozdzielczość Chleba polonistom. Tymczasem, jak 

zwrócił mi uwagę profesor Andrzej Tyszczyk, są oni dla literaturoznawców i 

językoznawców polskich ogromną nadzieją, polskimi neofuturystami, których praca 

otwiera nas na to, co z językiem polskim tak czy inaczej już się wydarzyło. Zdecydowaną 

większość prac polonistycznych piszemy obecnie na komputerach, poddając się 

interfejsom, o których jeszcze jakiś czas temu nie mieliśmy pojęcia. Teraz mamy pretekst 

do ich zbadania, do badań na skalę rosyjskiego formalizmu. Musimy tylko na nowo 

przemyśleć granice, pozwolić sobie na twórczą reinterpretację, by przełożyć literaturę na 

języki XXI wieku. Przed nami cudna przygoda, niech więc klawiatura giętka napisze 

wszystko, co pomyśli głowa. 

Podsumowania i wnioski 

 Rozdział porządkuje tematycznie najważniejsze zaburzenia wywołane przez 

wypowiedzi performatywne Rozdzielczości Chleba. Stanowi zaczyn rejestru 

antyśrodowisk wytworzonych przez kolektyw. Działania Chleba na każdym z 

wymienionych pól miały charakter transformacyjny, uwrażliwiały na szereg kulturowo-

technologicznych zjawisk. 

 Zaburzenie instytucji literackich zostało wywołane przez sam fakt istnienia 

grupy poetów cybernetycznych, która ewoluowała z hubu wydawniczego w nowomedialną 

grupę artystyczną. Obieg literacki zmuszony był zareagować na istnienie Rozdzielczości i 

robił to poprzez zaproszenia na festiwale, recenzje, uwzględnianie działalności 

Rozdzielczości Chleba podczas nominacji do nagród. Jednocześnie dotychczas nie 
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zaakceptował w pełni i szeroko poezji cybernetycznej. Sama Rozdzielczość Chleba 

zbliżyła jednak literaturę do obiegu sztuki nowomedialnej, dając badaczom szansę na 

ponowne przemyślenie miejsca literatury wśród innych sztuk. 

 Zaburzenie interfejsów władzy dokonuje się tam, gdzie estetyka spotyka się z 

etyką. Interfejsy kulturowe służą do przetwarzania danych kulturowych. Poprzez 

unaocznianie mechanizmów ich działania, tworzenie własnych interfejsów i malwersacje 

przy istniejących Rozdzielczość Chleba prześledziła sposoby na umacnianie i 

wykonywanie władzy poprzez technologię. W pracach Rozdzielczości technologia staje się 

jednym ze sposobów społecznej kontroli i jednocześnie systemem operacyjnym, który 

zapewnia zbiór możliwych operacji na danych. 

 Zaburzenie tradycji literackiej dokonywało się w pracach Chleba przede 

wszystkim poprzez zmianę z diachronicznego na synchroniczne podejście do tradycji. Dla 

kolektywu tradycja jest zawsze teraźniejszym zbiorem danych, które poddają się 

operacjom przetwarzania — rekapitulacji i reinterpretacji. 

 Zaburzenie stosunków społecznych było sposobem na krytyczny komentarz norm 

społecznych. Jednocześnie Rozdzielczość Chleba, poprzez obwołanie się cyberżulami czy 

głoszenie sukcesizmu do swoich praktyk twórczych, włączyła również żonglowanie 

tożsamością. Masowa komunikacja indywidualna Castellsa wytworzyła rozliczne, 

sieciowe fandomy. Rozdzielczość eksplorowała kolektywno-jednostkowy charakter 

internetu, kolaborując w obrębie własnej grupy, jak i poza nią — wśród szerszej 

społeczności artystów nowomedialnych. Współuczestnicząc w cyfrowej rewolucji 

jednocześnie krytykowała stosunki społeczne przez nią wytworzone. Każdorazowo ich 

tożsamość tworzyła się poprzez kolejne deklaracje i wypowiedzi performatywne. 

 Zaburzenie języków nowych mediów  dokonywało się poprzez mariaże języka 

literackiego z językami programowania i językami mediów. Eksploracja gwar, żargonów i 

kryptolektów dostarczyła grupie głębokiego zrozumienia współczesnych zjawisk 

językowych. Jednocześnie poszerzyła zakres języka literackiego, otwierając go na 

zjawiska dotychczas wykluczane lub marginalizowane. Tym samym Rozdzielczość 

otworzyła nowy rozdział dla językowej sztuki nowych mediów.  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V. Poza tekstocentryzm 

 Testuję właśnie Wiersz smogowy Leszka Onaka. Od kilkudziesięciu minut wszelkie 

artykuły w mojej przeglądarce są „zanieczyszczone”. Jeszcze nigdy nie doświadczyłem tak 

przemożnego wpływu konstrukcji interfejsu na mój świat informacyjny. Moja percepcja w 

całości zależy od kaprysów Onaka, a modyfikacje są niezależne od tego, jaką stronę 

internetową właśnie przeglądam. Liczy się tylko zaprogramowana baza danych i słowa 

klucze, które wywołują zmiany. I jeszcze stan powietrza w Krakowie. Totalna wizja 

artystyczna, która całkowicie przejmuje kontrolę nad moją wiedzą. A potrzebuje do tego 

jedynie wtyczki do przeglądarki. Jak w takim razie na moją wiedzę wpływa algorytm 

wyszukiwania Google czy ten, który wyświetla mi treści na Facebooku? 

 Leszek Onak zaprosił mnie do betatestów wiersza-wtyczki, nad którym pracuje od 

dłuższego czasu. Zaczął, gdy Rozdzielczość Chleba jeszcze istniała, pracuje dalej po tym, 

gdy już kolektyw opuścił. Część twórców należących wcześniej do Rozdzielczości 

powołała nową instytucję - Imperium Ducha. Czym to Imperium będzie zobaczymy 

dopiero w przyszłości. 

 Wracam myślami do Wiersza smogowego. Nie potrafię sobie wyobrazić 

rzeczywistości, w której to arcydzieło czasów ekologicznej katastrofy nie zostaje włączone 

do literackiego kanonu. Jakaż byłaby to strata dla naszej rodzimej, ale i światowej tradycji 

literackiej. W swojej pracy na wszelkie sposoby starałem się nie dopuścić do takiego 

wykluczenia. Pokazać, że istota literatury jest istotą rzeczywistości, że możemy poszerzyć 

literaturę aż do krótkiej definicji językowej sztuki, która splata dla nas rzeczywistość w 

zrozumiały konstrukt. 

 Spodziewam się wielu zarzutów, bo też i wiele ciosów przyjąłem do tej pory. 

Kpiący i ironiczny język tej rozprawy jest jednym z efektów rozlicznych dyskusji. Jest też 

w związku z tym narzędziem samoobrony. Jestem świadom mankamentów tej pracy, jej 

ograniczeń spowodowanych prozaicznymi powodami: niewystarczającymi zasobami czasu 

i pieniędzy. Niedogodności te spowodowane są przez obecną sytuację zarówno na 

poziomie globalnym jak i lokalnym. Wpływają na każdego doktoranta, na każdego 

młodszego i starszego naukowca. Jakże szkoda, że dotychczas nie prowadzi nas to ku 

nowej wspólnocie naukowej. 

 Jeśli czegoś jestem obecnie pewien, to tego, że musimy wyjść poza tekstocentryzm, 

poza literaturę rozumianą jako zamknięty i nieprzenikalny system, labirynt znaczeń. W 
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referencyjności literatury, ale też w jej syntaktyce i pragmatyce leży ogromny potencjał 

sprawczy. Ta siła, której wpływu się nie docenia, jest potężnym żywiołem. Nie możemy 

pozwolić sobie na to, by nie podjąć próby jej zbadania. 

 Zastanawiałem się długo jak powinny wyglądać ostatnie słowa tej rozprawy. Czy 

może powinienem tu jak Luter na drzwiach świątyni przywiesić kilkanaście tez? A może 

wezwać do rewolucji i doprowadzić do ścięcia jakiegoś tekstowego króla? Nie. 

Performatywność, jako perspektywa badawcza, powinna mieć w sobie także potencjał do 

tworzenia nowych wspólnot, którym przyda się raczej mit założycielski niż grzech 

pierworodny. Performatywność to też po prostu jedna z wielu badawczych propozycji. W 

stosunku do literatury elektronicznej i szerzej — w stosunku do całej literatury — powinna 

być jedynie jedną z dostępnych opcji, jednym z arkanów, które każdy kto chce, może 

opanować na własny sposób. 

 Tak więc ostatnie słowa tej rozprawy powinny być zaproszeniem i wezwaniem, z 

którego może skorzystać każdy. Zaproszeniem do splatania naszej rzeczywistości na nowo, 

do naprawiania jej w sposób, do jakiego przygotowywani byliśmy przez lata: poprzez 

badania, uważne czytanie i słuchanie, głębokie rozumienie, empatię i nadzieję na kontakt z 

arcydziełami ludzkiej myśli. Gdy jakiś badacz skończy czytać ostatnie słowa tej rozprawy, 

chciałbym, by poczuł własną sprawczość, sprawczość języka, którym się posługuje, 

sprawczość własnego umysłu, zmysłów i ciała. Śmiało więc, czytelniku: Poza 

tekstocentryzm, splotami językowej sztuki, ku przyszłości, na którą nasze słowa mają 

wpływ. Poza tekstocentryzm, ku sprawczości! 

„Codziennie świat spada z leukadyjskiej skały,

sformatowane dni idą pod nowy zapis,

pracują głowice, kasują i nagrywają,

czasem piasek ocali strzęp zapisu i poda

dalej jako cytat, lekcję, algorytm,

ściągawkę, kawał, hasło w grze w głuchy telefon –

tak się obraca świat w nierzeczywistość,

sztuka zwycięża”.  446

 A. Sosnowski, Wiersz dla Becky Lublinsky, w: tegoż, Pozytywki i marienbadki 446

(1987-2007), Wrocław 2009, s. 35.
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VI. Streszczenie 

1. Streszczenie 

 Celem rozprawy jest zbadanie współczesnych wypowiedzi artystycznych w 

aspekcie performatywnym na przykładzie grupy Rozdzielczość Chleba. Literatura 

elektroniczna uznana zostaje za dziedzinę sztuki nowych mediów, w której centrum 

zainteresowań znajduje się język naturalny. Utwory poezji cybernetycznej definiuje się nie 

jako teksty, ale jako akty komunikacji. Postulowane jest przejście od interpretacji tekstu do 

interpretacji działań. Paradygmat tekstocentryczny zastępowany jest paradygmatami 

komunikacyjnym i performatywnym. ANT, remediacja i antyśrodowisko stanowią trzy 

teoretyczne punkty odniesienia. Autor proponuje wprowadzenie komplementarnych wobec 

siebie, kompilowalnych, performatywnych, zwrotnych operatorów: rekapitulacji i 

reinterpretacji. Omówione jest przejście Rozdzielczości Chleba od tradycyjnej literatury do 

językowej sztuki multimedialnej, generatywnej i opartej na interfejsach. Kolektyw 

artystyczny ujęty zostaje w kontekście zmian w obrębie literatury (zwrot polityczny, 

manifesty, zmiany pokoleniowe) jak i zmian technologicznych. Zmiana nośnika jest przy 

tym dla autora zmianą całego systemu literackiego. Opisane są też transformacyjne 

działania kolektywu, uwrażliwiające na szereg zmian kulturowo-technologicznych w 

obrębie: instytucji i tradycji literackich, zagadnień związku technologii i władzy, 

stosunków społecznych i języka modyfikowanego przez nowe media. 

2. Summary 

 The dissertation aims to examine contemporary artistic statements in a performative 

aspect on the example of the group Rozdzielczość Chleba. Electronic literature is 

recognized as a field of new media art that focuses on natural language. Cybernetic poetry 

works are not defined as texts, but as acts of communication. The transition from text 

interpretation to interpretation of actions is postulated. The text-centric paradigm is 

replaced by communication and performative paradigms. ANT, remediation, and anti-

environment are three theoretical points of reference. The author proposes the introduction 

of complementary, compileable, performative, reflexive operators: recapitulation and 

reinterpretation. The transition of Rozdzielczość Chleba from traditional literature to 

multimedia, generative and interface-based art, is discussed. The artistic collective is 
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included in the context of changes in the literature (political turn, manifestos, generational 

changes) as well as technological changes. The change of medium is for the author a 

change of the entire literary system. The collective's transformative activities are also 

described, sensitizing to some cultural and technological changes within: institutions and 

literary traditions, the relationship between technology and power, social relations and the 

language modified by new media. 
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