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Okie³znaæ dziki Ru.net
Internet a przemiany gatunkowe

w literaturze rosyjskiej
Lidia Miêsowska, Beata Pawletko

Literatura w Internecie

Kiedy na pocz¹tku lat 90. wraz z transformacj¹ ustrojow¹ w przestrzeni ro-
syjskiej pojawi³ siê Internet, chyba nikt nie przypuszcza³ nawet, ¿e w takim stop-
niu zrewolucjonizuje on nie tylko �wiat biznesu, ekonomii, polityki, nauki, ale rów-
nie¿ �wiat literatury, sztuki. I nie mamy tutaj na my�li jedynie wielkich interneto-
wych bibliotek, w których nagle �obok siebie� znalaz³y siê elektroniczne wersje
dzie³ literatury radzieckiej i emigracyjnej, oficjalnej i tej kr¹¿¹cej jedynie w samiz-
dacie i tamizdacie, elitarnej i masowej.

Interesuje nas raczej literatura powstaj¹ca w Internecie, �literatura sieciowa�,
�rulinet� i zmiany genologiczne, bêd¹ce � z jednej strony � nastêpstwem two-
rzenia literatury w sieci, z drugiej? � efektem wp³ywu Internetu na literaturê dru-
kowan¹. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e rosyjski Internet (�Runet�) to zjawisko bar-
dzo specyficzne1. Z jednej strony, pora¿aæ mo¿e jego ogrom i bardzo wysoki, w po-

1 Warto tutaj wskazaæ bodaj jedyny w swoim rodzaju projekt sieciowy w Ru.necie, bêd¹cy
� zgodnie z zamierzeniem jego twórców � prób¹ po³¹czenia Internetu z intelektem, tzn. uzu-
pe³nienia technicznych mo¿liwo�ci sieci intelektualn¹ tre�ci¹, czyli InteLnet. Jego autor � Michai³
Epsztejn, w³a�nie w Internecie dostrzeg³ nowe mo¿liwo�ci �tworzenia my�li� i to w³a�nie sieæ uzna³
za nowe narzêdzie �wiadomo�ci, o wiele bardziej elastyczne ni¿ pióro, kartka, ksi¹¿ka. InteLnet
ma byæ elektroniczn¹ kontynuacj¹ �Banku Nowych My�li� � niewielkiej moskiewskiej insty-
tucji, która dzia³a³a od 1986 roku w ramach stowarzyszenia Obraz i My�l. Zadaniem Banku
by³o przyjmowanie, rejestrowanie, patentowanie my�li i publiczna dyskusja, w której omawia-
no idee, sytuuj¹ce siê na pograniczu ró¿nych nauk humanistycznych. W ramach InteLnetu Epsz-
tejn stworzy³ projekt �Kniga Knig� � jego g³ównym celem nie jest ju¿ tylko rejestr my�li i ich
przep³yw wewn¹trz projektu, lecz przemieszczanie ich dalej, swego rodzaju �wypo¿yczanie�.
Epsztejn obja�nia to w nastêpuj¹cy sposób: �Â ýëåêòðîííîì ïðîñòðàíñòâå âîçíèêàåò ïóíêò ðàç-
äà÷è íîâûõ èäåé � òåðìèíîâ, ïîíÿòèé, òåîðèé, êîòîðûå ìîãóò ëå÷ü â îñíîâàíèå ïîñëåäóþ-
ùèõ êíèã è ïðîåêòîâ, âûðàñòèòü ãåíåðàöèþ íîâûõ óìîâ, ñîñòàâèòü ãóìàíèòàðíóþ áèáëèî-
òåêó áóäóùåãî�. Zob. Ì. Ý ï ø ò å é í: Îò Èíòåðíåòà ê ÈíòåËíåòó. Dostêpne w Internecie:
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równaniu z innymi krajami, poziom stron internetowych, informacji dostêpnych
w sieci itd.2 Z drugiej strony, przera¿aæ mo¿e, w jak niewielkim (bo raczej teore-

www.russ.ru/netcult/20000616_epshtein.html [Ðóññêèé Æóðíàë/Net-êóëüòóðà]. To, co jednak
najwa¿niejsze i najciekawsze w tym projekcie � to jego interaktywno�æ, wymiana my�li z czy-
telnikami, nie na zasadach dobrze nam znanego komentowania na forum tego, co przeczytamy
w sieci, lecz na zaskakuj¹cych nowatorstwem i odwag¹ warunkach. Mówi¹c o regu³ach swojej �Wir-
tualnej Biblioteki�, Epsztejn zaznacza: �Êíèãà êíèã � ôîðìà ðàçäà÷è èäåé, ïåðåäà÷è èõ â âå÷íîå
ïîëüçîâàíèå òåì, êòî õîòåë áû èõ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçâèòü â êíèãó, ñòàòüþ è ò.ä. Ãóìàíèòàðíûå
æóðíàëû (ñ÷åòîì 10) � ïîñòîÿííûå ôîðóìû äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâûõ èäåé è íàïðàâëåíèé íà
ïîëÿõ èëè íà ñòûêå ðàçíûõ äèñöèïëèí. Ýòî íå ïðîñòî áèáëèîòåêà, à ëàáîðàòîðèÿ âèðòóàëüíîé
ñëîâåñíîñòè [�]. Ýòó áèáëèîòåêó ñîñòàâëÿþò íå òîëüêî òðóäû, ïåðåíåñåííûå èç óæå ðàíåå
íàïå÷àòàííûõ êíèã è æóðíàëîâ, íî (ãèïåð)òåêñòû, âûðîñøèå â ñàìîì ýòîì ïðîñòðàíñòâå
� âèðòóàëüíûå êíèãè, à òàêæå âèðòóàëüíûå äèñöèïëèíû è ïðàêòèêè, âèðòóàëüíûå àâòîðû,
ñèñòåìû ìûñëè. Èíûìè ñëîâàìè, ýòî áèáëèîòåêà íå ïðîñòî ýëåêòðîííàÿ (â òåõíè÷åñêîì
ñìûñëå), íî âèðòóàëüíàÿ ïî ñòèëþ ïèñüìà è ìûøëåíèÿ�. Takie podej�cie do u¿ytkowania
� wykorzystania w³asnych i cudzych tekstów, stanowi uzasadnienie wiêc pomys³u zwrotu do
�potencjalnych autorów�, jaki zamieszcza Epsztejn w swojej �Êíèãå Êíèã� (zob. Ì. Ý ï ø ò å é í:
Êíèãà, æäóùàÿ àâòîðîâ. �Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà� 1999, nr 5. Korzystamy z wersji inter-
netowej. http://magazines.russ.ru/inostran/1999/5/epsht.html [data dostêpu: 29.03.2007] lub http:
//www.emory.edu/INTELNET/kk_obr_avtory.html) [data dostêpu: 29.03.2007], który na zakoñ-
czenie zacytujemy w ca³o�ci: �Îáðàùàþñü êî âñåì ÷èòàòåëÿì. Åñëè â êàêîé-òî èç êíèã, ñîñ-
òàâëÿþùèõ ýòó êíèãó, âû óçíàåòå ñîáñòâåííûé ãîëîñ, ñ÷èòàéòå åå ñâîåé. Äîïèñûâàéòå åå,
çàâåðøàéòå, ïå÷àòàéòå ïîä ñâîèì èìåíåì. Íà êíèãè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ Êíèãè Êíèã îòìåíÿ-
þòñÿ âñå ïðàâà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè! Äëÿ èñïîëíåíèÿ çàìûñëà ýòîé êíèãè íå
òîëüêî ïîçâîëèòåëüíî, íî äàæå æåëàòåëüíî, ÷òîáû âñå âõîäÿùèå â íåå îòðûâêè áûëè êåì-òî
ïðèñâîåíû, óñûíîâëåíû, ÷òîáû ó íèõ ïîÿâèëñÿ àâòîð, êîòîðûé âçÿë áû íà ñåáÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äàëüíåéøåå âîïëîùåíèå äàííîé èäåè. Åñëè âàì êàæåòñÿ, ÷òî êàêàÿ-òî ìûñëü ó âàñ
ïîïðîñòó óêðàäåíà, ÷òî âû òî÷íî òàê æå äóìàëè, òîëüêî çàáûëè âîâðåìÿ çàïèñàòü, � ñ÷è-
òàéòå ýòó ìûñëü ñâîåþ, ñ÷èòàéòå ñåáÿ àâòîðîì ëþáîé êíèãè íà âàø âûáîð è âêóñ. Äîäóìû-
âàéòå, äîïèñûâàéòå åå, ïðåäëàãàéòå â æóðíàëû è èçäàòåëüñòâà ïîä ñâîèì èìåíåì. Îò âàñ çà-
âèñèò � ïðèìåò ëè îòðûâîê îêîí÷àòåëüíóþ ôîðìó êíèãè, ñòàòüè, äèññåðòàöèè... Íî íå îñòàâ-
ëÿéòå åãî áåç ïðèñìîòðà, åñëè â íåì åñòü ÷òî-òî ðîäíîå è áëèçêîå âàì. Ââåäèòå åãî â ñåìüþ
ñâîèõ òâîðåíèé�.

2 Specyfika rosyjskiego Internetu przejawia siê tak¿e w innym wymiarze. W odró¿nieniu
od np. anglojêzycznej sieci � w Ru.necie masowo powstawa³y i powstaj¹ biblioteki interneto-
we, które oferuj¹ dostêp nie tylko do literatury dawnej, ale tak¿e, a czêsto przede wszystkim, do
literatury nowej i najnowszej, do utworów pisarzy wspó³cze�nie ¿yj¹cych i do najnowszej kry-
tyki literackiej. Michai³ Epsztejn na podstawie w³asnych do�wiadczeñ przekonuje, ¿e: �Òîëüêî
â Ðóíåòå [�] âîçìîæíû òàêèå ôåíîìåíû, êàê áèáëèîòåêà Ìîøêîâà [http://lib.ru/ � L.M., B.P.]
è äðóãèå õðàíèëèùà [http://www.pisatel.org/; http://aldebaran.ru/; http://www.rvb.ru/; http://
www.litportal.ru/; http://nesenenko.narod.ru/; http://publ.lib.ru/publib.html; http://new-text.na-
rod.ru/; http://www.newdrama.org/; http://www.netslova.ru/index.html � L.M., B.P.], ñîäåðæàùèå
îáøèðíûå, îñíîâíûå òåêñòû æèâóùèõ àâòîðîâ: ìîæíî ïî÷èòàòü è Ñîëæåíèöûíà, è Áðîäñêîãî,
è Ñòðóãàöêèõ, è Ïåëåâèíà. À âîò ïîïðîáóéòå íàéòè â àíãëîÿçû÷íîé Ñåòè òåêñòû Äæîíà
Àïäàéêà, Ñîëà Áåëëîó èëè Ñòèâåíà Êèíãà � ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå íàéäåòå, êðîìå, ìîæåò
áûòü, íåñêîëüêèõ ñëó÷àéíûõ èíòåðâüþ è âòîðîñòåïåííûõ ãàçåòíûõ ïóáëèêàöèé�. Ponadto
dodaje: �Ðîññèéñêàÿ Ñåòü, õîòÿ è íåñðàâíèìî ìåíüøèõ ìàñøòàáîâ, ÷åì àíãëîÿçû÷íàÿ, ãîðàçäî

7 Rusycystyczne Studia..., T. 20
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tycznym) stopniu jest on dostêpny dla zwyk³ych Rosjan, zamieszkuj¹cych zw³asz-
cza azjatyck¹ czê�æ tego kraju. Istotny i kluczowy dla Runetu by³ moment jego
powstania � pocz¹tek lat 90., czas g³êbokich przemian w Rosji, obejmuj¹cych
nie tylko ¿ycie polityczne, ale równie¿ spo³eczne, kulturalne, gospodarcze. Jak za-
uwa¿a Aleksiej Karakowski:

Íóæäàÿñü â ðåàëèçàöèè ìíîãî÷èñëåííûõ ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ çàäà÷, ðîññèÿ-
íå ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé áðîñèëèñü â Èíòåðíåò êàê ê ïîñëåäíåé íàäåæäå
è â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðåäåëèëè åãî ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû íå òîëüêî â íàöèîíàëüíîì,
íî è â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Îäíèì èç òàêèõ ñïåöèôè÷åñêèõ ðóññêèõ ôåíîìåíîâ (âî âñÿêîì
ñëó÷àå, èíîñòðàííûå àíàëîãè ïðîèãðûâàþò èì ïî îðãàíèçîâàííîñòè è ìàññîâîñòè) ñòàëî
ïîÿâëåíèå ëèòåðàòóðíîé ñóáêóëüòóðû â Èíòåðíåòå, ïîëó÷èâøåé ñî âðåìåíåì èç-
âåñòíîñòü ïîä íàçâàíèåì �ñåòåâàÿ ëèòåðàòóðà�.3

I rzeczywi�cie, je�li porównaæ skalê zjawiska �literatury sieciowej� w Rosji
i na przyk³ad w Polsce, to niemal natychmiast zauwa¿ymy ogromn¹ ró¿nicê4.

Zanim zaczniemy jednak bacznie przygl¹daæ siê specyfice rosyjskiej �literatu-
ry sieciowej�, warto zastanowiæ siê nad swoisto�ci¹ literatury w Internecie w ogó-
le. Na pewno dziêki Internetowi literatura wiele zyskuje. Kwesti¹ zupe³nie mar-

ïðîçðà÷íåå äëÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû: â íåé ïîÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíûå òåêñòû, ïåðâî-
ñòåïåííûå ëèòåðàòóðíûå èñòî÷íèêè, ïðè÷åì ïî÷òè ñèíõðîííî, à èíîãäà è ñ îïåðåæåíèåì èõ
áóìàæíîé ïóáëèêàöèè�. I rzeczywi�cie liczba takich bibliotek jest na tyle du¿a, ¿e bez wiêksze-
go problemu mo¿na dzi� dotrzeæ do np. najnowszych tekstów dramaturgicznych, które w orygi-
nale w Polsce nie s¹ dostêpne w ¿aden inny sposób (ani w Internecie, ani w druku). Taki stan to
�zas³uga� przede wszystkim nierespektowania praw autorskich, o których w �dzikim Runecie�
zdaje siê zapomniano, poniewa¿ króluje tam wci¹¿ �êîëëåêòèâíàÿ ìàíåðà âåäåíèÿ èíòåëëåê-
òóàëüíîãî õîçÿéñòâà�. Ale Epsztejn dopatruje siê w tej sytuacji tak¿e odd�wiêków postmoder-
nistycznych hase³ o ��mierci autora�, idei �globalnej wioski� i �nowego folkloru�, a zatem wyra¿a
pogl¹d, ¿e �»Îòìåíà« àâòîðñêèõ ïðàâ â Ñåòè [�] ýêñïåðèìåíòàëüíî ïðîâåðÿåò ýòè èäåè,
ñòèìóëèðóåò ðàçðàáîòêó íîâûõ, ïîñò-àâòîðñêèõ, ïîñò-èíäèâèäóàëüíûõ òèïîâ òâîð÷åñòâà
(àíîíèìíîãî, êîëëåêòèâíîãî, ïåðñîíàæíîãî, äèàëîãè÷åñêîãî, ñîáîðíîãî, êîììóíàëüíîãî,
ýïèñòîëÿðíîãî...)�. Zob. wiêcej: Ì. Ý ï ø ò å é í: Îò Èíòåðíåòà ê ÈíòåËíåòó�

3 À. Ê à ð à ê î â ñ ê è é: Ëèòåðàòóðà â Èíòåðíåòå: óáåæèùå íîâîãî ïîêîëåíèÿ ðóññêîé
èíòåëëèãåíöèè. B: Ïðîëîã: Ìîëîäàÿ ëèòåðàòóðà Ðîññèè. Ñîñò. À. Ê à ð à ê î â ñ ê è é, Ê. Ê î -
â à ë ü ä æ è, Ë. Ê î ã à í - Ë å ð í å ð  è  äð. Ìîñêâà 2006, s. 321�322. Dalej w tek�cie operowaæ
bêdziemy skrótem Karak i numerem strony.

4 Mamy na my�li chocia¿by ma³¹ liczbê publikacji na ten temat w Polsce czy zbyt rzadko prze-
wijaj¹cy siê w dyskusji o literaturze w¹tek dotycz¹cy zwi¹zków polskiej literatury z Internetem,
perspektyw wykorzystania Internetu w rozwoju procesu literackiego w Polsce (zob. Liternet. Li-
teratura i Internet. Red. P. M a r e c k i. Kraków 2002, a tak¿e Liternet.pl. Red. P. M a r e c k i. Kra-
ków 2003). O istnieniu gatunków internetowych na p³aszczy�nie jêzykoznawczej w Polsce ju¿
pisano (zob. J. G r z e n i a: Komunikacja jêzykowa w Internecie. Warszawa 2006, s. 150�177). Je�li
chodzi natomiast o literackie gatunki internetowe, to na razie jest to temat praktycznie zupe³nie
nieopisany. S³ownik gatunków literackich wydany w 2005 roku (autorstwa Marka B e r n a c k i e g o
i Marty P a w l u s. Bielsko-Bia³a 2005) na temat Internetu i gatunków internetowych milczy.
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ginaln¹ staj¹ siê przestrzeñ i czas � czynniki, które jeszcze kilkana�cie lat temu
by³y dla twórców powa¿n¹ przeszkod¹ na drodze do popularno�ci5. Dzi� takim
ograniczeniem pozostaje jedynie jêzyk, w jakim dany tekst powstaje. Odleg³o�ci
i dystans czasowy przestaj¹ odgrywaæ jak¹kolwiek rolê. Dziêki Internetowi mo-
¿emy obecnie na bie¿¹co �ledziæ wszelkie globalne nowo�ci w literaturze, ale
i lokalne przedsiêwziêcia, czêsto nie mniej ciekawe, choæ wcze�niej zupe³nie po-
zbawione mo¿liwo�ci prezentacji ich w szerszej perspektywie.

Internet pozwala na szeroki dostêp do czytelnika. Nie tylko poprzez tekst, ale
równie¿ poprzez inne formy niedostêpne do tej pory dla autorów. Dobrym przy-
k³adem s¹ tu opisane przez Alicjê Wo³od�ko-Butkiewicz �projekty literackie� Bo-
rysa Akunina. Jego twórczo�æ jest bowiem zdecydowanie czym� wiêcej ni¿ tra-
dycyjn¹ beletrystyk¹.

Jest oryginaln¹, prowokacyjn¹ prób¹ przekroczenia granic miêdzy literatur¹ elitarn¹ i po-
pularn¹, prezentuje nie tylko rozrywkê, ale i niebanalne eksperymenty. I wyra¿a niedosyt
tradycyjnymi �rodkami ekspresji literackiej, jakie w ograniczonym stopniu mo¿e zapre-
zentowaæ ksi¹¿ka [�].6

St¹d w �projektach literackich� Akunina, idealnie wpisuj¹cych siê w estetykê post-
modernizmu z jego sk³onno�ci¹ do gry literackiej, intertekstualno�ci, parodyjno-
�ci, collage�u, znacz¹ce miejsce obok teatru, filmu i telewizji zajmuje Internet. Na
specjalnej stronie po�wiêconej Akuninowi (www.akunin.ru) czytelnik (zw³aszcza
m³ody) mo¿e znale�æ �gry interaktywne nawi¹zuj¹ce do tematyki jego ksi¹¿ek,
[�] mapy starej Moskwy�, ale równie¿ mo¿e �tworzyæ alternatywne warianty
fina³ów akuninowskich opowiadañ�7.

Dziêki Internetowi literatura staje siê zjawiskiem interaktywnym, multimedial-
nym, wielowymiarowym, maj¹c tym samym wiêksz¹ szansê trafiæ do ró¿nych od-
biorców jednocze�nie, zainteresowaæ zarówno starszych, jak i m³odszych czytel-
ników. Internet zdecydowanie sprzyja niwelowaniu wyra�nej granicy miêdzy lite-
ratur¹ elitarn¹ i masow¹, wysok¹ i nisk¹ poprzez chocia¿by zachwianie ró¿nic ga-
tunkowych, specyficzny jêzyk i trzeba przyznaæ, ¿e autorzy bardzo chêtnie ten
fakt wykorzystuj¹. Ciekawe jest równie¿ to, ¿e wraz z masowym wykorzysta-
niem Internetu zmienia siê zasadniczo rola autora i odbiorcy.

Z jednej strony, autor staje siê w przestrzeni wirtualnej kim� wiêcej ni¿ tylko
twórc¹ tekstu. Ma bowiem mo¿liwo�æ eksperymentowania z form¹, nierzadko ma
(lub mo¿e mieæ) wp³yw na ostateczny kszta³t publikacji. Jak zauwa¿a Jan Grze-
nia, w komunikacji pisanej to

5 Siergiej Korniew pisze o ��mierci odleg³o�ci� i �zaniku poczucia czasu, gdy¿ wszystko dzieje
siê tu i teraz�. Cyt. za: G. S z y m c z a k: Wiktor Pielewin: technologia sukcesu. �Przegl¹d Rusy-
cystyczny� 2003, nr 2, s. 92.

6 A. Wo ³ o d � k o - B u t k i e w i c z: Projekty literackie Borysa Akunina. �Przegl¹d Rusycy-
styczny� 2003, nr 1, s. 77.

7 Ibidem, s. 67.

7*
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do redaktora nale¿y zwykle wybór formatu ksi¹¿ki, kolumny, parametrów czcionki, inter-
linii itd. [�] W elektronicznej komunikacji pisanej autor zyskuje okazjê do przejêcia za-
dañ redakcyjnych w czê�ci, a nawet w ca³o�ci.

[W ten sposób � L.M., B.P.] proces redagowania i opracowywania typograficznego
tekstu, oddzielony dot¹d od procesu tworzenia, staje siê jego czê�ci¹.8

Osobn¹ zupe³nie kwesti¹, choæ jak najbardziej zwi¹zan¹ z procesem tworze-
nia, pozostaje kreacja wizerunku autora w Internecie. Tu te¿ pojawiaj¹ siê nowe
mo¿liwo�ci i strategie. Pseudonim, gra z czytelnikiem dotycz¹ca danych biogra-
ficznych, np. �wiadomie budowane sprzeczno�ci wokó³ swojej osoby, aura tajem-
niczo�ci � to dzia³ania, które mog¹ byæ i czêsto s¹ obliczone na konkretny, wy-
mierny efekt, najczê�ciej wzrost popularno�ci9.

Jednak z drugiej strony, Internet zaciera �granice pomiêdzy autorem i czytel-
nikiem�10, powoduj¹c, ¿e to nie autor wydaje siê kluczow¹ postaci¹ w �literatu-
rze sieciowej�. Wraz z jej powstaniem zupe³nie innego znaczenia nabiera formu³a
Rolanda Barthes�a o ��mierci autora� i roli czytelnika11. Czytelnik bowiem nie
tylko mo¿e ingerowaæ w tekst, nie tylko mo¿e projektowaæ odbiór jakiego� dzie³a,
klikaj¹c odpowiednie linki, a wrêcz wspó³tworzyæ go poprzez dopisywanie w³a-
snych komentarzy12, ale sam mo¿e w dobie Internetu wej�æ w rolê autora, spró-
bowaæ swoich si³ jako pisarz i o wiele ³atwiej ni¿ kiedy� osi¹gn¹æ sukces (choæby

8 J. G r z e n i a: O grafizacji pisma. W: Spotkanie. Ksiêga jubileuszowa dla Profesora Alek-
sandra Wilkonia. Red. M. K i t a, B. W i t o s z. Katowice 2005, s. 142.

9 W Rosji najlepszym przyk³adem budowania w³asnego wizerunku �pisarza kultowego�, m.in.
na podstawie Internetu jest osoba Wiktora Pielewina. Wiêcej na ten temat zob. G. S z y m c z a k:
Wiktor Pielewin: technologia sukcesu. �Przegl¹d Rusycystyczny� 2003, nr 2, s. 83�103.

10 Ibidem, s. 93.
11 R. B a r t h e s: �mieræ autora. Prze³. M.P. M a r k o w s k i. W: Teorie literatury XX wieku. An-

tologia. Red. A. B u r z y ñ s k a, M.P. M a r k o w s k i. Kraków 2006, s. 355�359.
12 Wp³yw czytelników na kszta³t literatury sieciowej, tworzonej na bie¿¹co w Internecie, mo¿e

byæ ogromny. Zaznaczaæ siê on mo¿e nie tylko poprzez komentarze, ale tak¿e np. odpowiedzi na
ankiety przeprowadzane przez autora w�ród czytelników swojego bloga i dotycz¹ce ich oczeki-
wañ w kwestii zarówno tematyki, jak i formy nowych utworów. Pojawiaj¹ siê nawet g³osy, ¿e
prawdziwym, autentycznym �produktem� literatury sieciowej nie jest utwór jakiego� autora za-
mieszczony na takiej czy innej stronie internetowej, ale �ca³y potencjalnie nieskoñczony ³añcuch
replik, wywo³anych (sprowokowanych) przez ten utwór, czyli, mówi¹c inaczej, powsta³e wokó³
tego tekstu �rodowisko komunikacyjne� (zob. has³o ñåòåâàÿ ëèòåðàòóðà w Wikipedii, �cie¿ka do-
stêpu: www.ru.wikipedia.org [data dostêpu: 1.04.2007]). Publikuj¹c kolejne rozdzia³y swojej no-
wej ksi¹¿ki online, rosyjski pisarz Siergiej £ukianienko � autor m.in. Nocnego patrolu (Íî÷íîé
äîçîð), wzi¹³ pod uwagê opinie czytelników, którzy zdecydowanie opowiedzieli siê za gatunkiem
�miejskiego fantasy� � gatunkiem, którego egzemplifikacjê stanowi jego poprzednia powie�æ. Taka
postawa mo¿e sugerowaæ, ¿e autor staje siê jedynie wykonawc¹ pewnego zamówienia, a nie nie-
zale¿nym twórc¹, bo je�li nawet �wiadomie zbagatelizuje rady czytelników, to bardzo mo¿liwe,
¿e przy nastêpnych projektach pod�wiadomie do nich nawi¹¿e. Zob. A. W i t e c k i: Blog inter-
netowy jako wspó³czesna forma dziennika (na przyk³adzie bloga Siergieja £ukianienki). �Przegl¹d
Rusycystyczny� 2005, nr 4, s. 82�96.
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lokalny)13. £atwo�æ tworzenia w sieci i brak jakichkolwiek kryteriów powoduje
sk¹din¹d, ¿e w Internecie mamy morze lepszych i gorszych tekstów, a z powodu
ich rozproszenia równie¿ ma³¹ szansê na odnalezienie rzeczywistych talentów li-
terackich. Pozostaj¹ one najczê�ciej kompletnie anonimowe i ¿eby osi¹gn¹æ suk-
ces, musz¹, przynajmniej w Polsce, szukaæ innych sposobów promocji14.

£atwo�æ dostêpu do sieci i ogólny rozwój mediów elektronicznych spowodo-
wa³y spore zmiany w zakresie jêzyka Internetu. Nie od dzi� wiadomo, ¿e szcze-
gólnie w krajach, które maj¹ za sob¹ transformacjê ustrojow¹ w zwi¹zku z upad-
kiem komunizmu, jêzyk nie tylko ulicy, ale równie¿ literacki zmieni³ siê nie do po-
znania. Powszechny dostêp do sieci w wielu przypadkach te zmiany tylko wzmoc-
ni³, spowodowa³, ¿e sta³y siê one obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Mimo ¿e, jak pisze Jan
Grzenia, w komunikacji internetowej istnieje tzw. netykieta, czyli zbiór �regu³ po-
rozumiewania siê w obrêbie sieci komputerowych�, to jednak nie wszyscy musz¹
siê do niej stosowaæ, gdy¿ nie ma jednej narzuconej etykiety, a jedynie �spora liczba
jej wariantów, które opracowuj¹ redaktorzy witryn internetowych�15. Na jêzyk,
szczególnie jêzyk potoczny, olbrzymi wp³yw ma zreszt¹ nie tylko Internet (szcze-

13 Przyk³adem mog¹ byæ konkursy organizowane przez portal onet.pl na najlepszy blog roku.
Istniej¹ równie¿ konkursy ogólno�wiatowe, jak np. konkurs Weblog Awards i Bloggies. O nomi-
nowanych w tym konkursie i jego laureatkach, dla których chyba najlepsz¹ nagrod¹ i przeja-
wem uznania (którego nie powstydzi³by siê ¿aden licz¹cy siê pisarz) jest fakt, ¿e �kilkana�cie
tysiêcy ludzi zaczyna dzieñ od sprawdzenia, co siê u nich zdarzy³o� zob. L. Ta l k o: Noc na
Ziemi. �Wysokie Obcasy� [dodatek do sobotniego wydania �Gazety Wyborczej�], 10.02.2007,
s. 28�34. Wspó³dzia³anie wielu autorów-czytelników w ramach tzw. ksi¹¿ki interaktywnej (zob.
M. G ó r a l s k a: Ksi¹¿ka on-line. Próba obja�nienia zjawiska. Dostêpne w Internecie: http://
ebib.oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php [data dostêpu: 5.04.2007] �wietnie obrazuje akcja, jak¹ pod-
jêto w czerwcu 2001 roku w numerze 2304 (26) �Polityki�. Rozpoczê³o siê wówczas grupowe two-
rzenie tekstu � powie�ci Jerzego Pilcha Rok bez siedmiu minut � okre�lone mianem �literac-
kiej zabawy z nagrodami�, zob. http://czytelnia.onet.pl/2,1047570,rozne.html [data dostêpu:
5.04.2007]. Moderatorem projektu by³, rzecz jasna, Pilch, który udostêpni³ internautom pocz¹-
tek swego tekstu. Jak zaznacza Ma³gorzata Góralska w przywo³anym ju¿ artykule, z komenta-
rzy samego Pilcha wynika, ¿e odzew internautów na akcjê by³ ogromny i ¿e sytuacja przeros³a
go �druzgoc¹co i zarazem tak zachwycaj¹co�. Góralska przyznaje równie¿, ¿e �chocia¿ efektem
wspó³pracy znanego pisarza i amatorów mia³a byæ jedna powie�æ, sama lektura stron interneto-
wych po�wiêconych temu projektowi powoduje, ¿e mamy wra¿enie obcowania nie tyle z poje-
dynczym utworem, ile raczej z czym� w rodzaju metatekstu. Na stronach tych znajduje siê bo-
wiem pocz¹tek powie�ci (zaproponowany przez Jerzego Pilcha), teksty pisane przez ró¿nych
autorów nale¿¹ce do ró¿nych w¹tków (czasem wymienionych z nazwiska, czasem jest to �autor
zbiorowy�), komentarze moderatora i komentarze internautów do komentarzy moderatora�.
O innych tego typu projektach zob. http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/goralska.php [data dostêpu:
27.03.2007] oraz M. C u b e r: Internet jako �ród³o cierpieñ literatury. O polskiej prozie interneto-
wej (i jednym dramacie). W: Liternet.pl..., s. 80�98.

14 Nie dziwi wobec tego propozycja Jana Grzeni, by teksty aspiruj¹ce do miana literatury
i pojawiaj¹ce siê w Internecie okre�laæ mianem �literatury amatorskiej�. Zob. J. G r z e n i a: Komu-
nikacja jêzykowa..., s. 186.

15 Ibidem, s. 179.
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gólnie fora dyskusyjne i czaty internetowe), ale równie¿ SMS-y, czyli krótkie wiado-
mo�ci tekstowe, a tak naprawdê rodzaj prostych, lakonicznych, �agramatycznych�
(bez znaków diakrytycznych) komunikatów tekstowych, hase³, skrótów, ikon, emo-
tikonów, czêsto szablonów, co � jak siê okazuje � ma niebagatelne zna-
czenie, je�li chodzi o odbiór otaczaj¹cej rzeczywisto�ci szczególnie przez m³odych
ludzi16.

Mo¿na by pomy�leæ, ¿e najskuteczniej przed wp³ywem Internetu broni siê jê-
zyk urzêdowy i rzeczywi�cie tak jest. Mimo ¿e coraz czê�ciej ze stron interneto-
wych mo¿emy pobraæ dokumenty, formularze w wersji elektronicznej, to tak na-
prawdê niczym nie ró¿ni¹ siê one od tych w wersji drukowanej. Podobna sytu-
acja wystêpuje w obrêbie jêzyka prac naukowych. Nic nie wskazuje na to, aby
w najbli¿szym czasie mia³o doj�æ do wyodrêbnienia dwu odmian jêzyka nauko-
wego � elektronicznej i drukowanej17.

Warto tu jednak zaznaczyæ, ¿e z Internetem wi¹¿¹ siê nie tylko zagro¿enia dla
jêzyka. Jak podkre�laj¹ badacze, Internet to wielka szansa dla regionalnych od-
mian jêzykowych, gwar, ¿argonów. Dziêki wielu witrynom kultywuj¹cym �teryto-
rialne odmiany jêzykowe� mo¿liwe staje siê bowiem upowszechnianie i utrwale-
nie ich form, a tak¿e rozwój regionalnych kultur18.

Jednak nas najbardziej interesuje oddzia³ywanie Internetu na literaturê. Oka-
zuje siê bowiem, ¿e sieæ wywiera wp³yw nie tylko na styl najnowszej literatury
(dominacja jêzyka potocznego, synkretyzm stylistyczny), ale równie¿ na jej for-
mê, na to, jakie zmiany genologiczne mo¿emy zaobserwowaæ w poszczególnych
rodzajach, kiedy przyjrzymy siê bli¿ej literaturze w sieci. Wraz z rozwojem In-
ternetu powsta³y nowe globalne gatunki internetowe, bêd¹ce czêsto odmianami
gatunkowymi istniej¹cych ju¿ wcze�niej form, np. blog19, list elektroniczny itd.

Jednak w krajach by³ego bloku wschodniego pojawienie siê Internetu ozna-
cza równie¿ adaptowanie czy zdecydowany rozwój gatunków wywodz¹cych siê

16 Ciekawe spostrze¿enia na temat jêzyka Internetu i m³odych ludzi mo¿emy znale�æ w wy-
wiadzie Joanny Sokoliñskiej z prof. Hann¹ �wid¹-Ziemb¹ Dwujêzyczni. �Wysokie Obcasy� [do-
datek do �Gazety Wyborczy�], 4.11.2006, s. 32�37, zob. równie¿ W. S t a s z e w s k i: Dzieci
z bilingu. �Wysokie Obcasy� [dodatek do �Gazety Wyborczej�], 17.02.2007, s. 32�37.

17 J. G r z e n i a: Komunikacja jêzykowa..., s. 184�185.
18 Zob. ibidem, s. 183.
19 Blogowi, bêd¹cemu form¹ ewolucji dziennika, po�wiêcono ju¿ sporo artyku³ów. Zob. m.in.

A. W i t e c k i: Blog internetowy jako wspó³czesna forma dziennika (na przyk³adzie bloga Siergie-
ja £ukianienki). �Przegl¹d Rusycystyczny� 2005, nr 4, s. 82�96; Archipelag blogów. Z Ashem
o blogach i komunikowaniu w sieci rozmawia Jan Sowa. W: Liternet.pl..., s. 158�168; M.A. S z u -
r a: Czy blog mo¿e byæ literatur¹? W: Liternet.pl..., s. 169�176; M. K a w k a: �Pakt autobiogra-
ficzny� Phillipe�a Lejeune�a a internetowe blogi � narodziny gatunku. W: Gatunki mowy i ich ewo-
lucja. T. 2: Tekst a gatunek. Red. D. O s t a s z e w s k a. Katowice 2004, s. 157�168; M. C y w i ñ -
s k a - M i l o n a s: Blogi. Ujêcie psychologiczne. Dostêpne w Internecie: http://www.liternet.art.pl
[data dostêpu: 29.03.2007]; K. G o d l e w s k i: Wolno�æ dla blogów. �Gazeta Wyborcza�, 26�
27.02.2005, s. 8; A. S o p i ñ s k a: Wojna na polityczne blogi. �Dziennik�, 11.08.2006, s. 9.
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z innych krêgów kulturowych, jak chocia¿by haiku, które w Rosji sta³o siê szcze-
gólnie popularnym gatunkiem w sieci (zob. www.haiku.ru/frog). Te nowe gatunki
stanowi¹ wyzwanie dla tradycyjnych, ³¹czonych z presti¿owymi czasopismami li-
terackimi � òîëñòûìè æóðíàëàìè, takimi jak: �Íîâûé ìèð�, �Çíàìÿ�, �Çâåçäà�,
�Îêòÿáðü�, �Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå� itd., które przez d³ugie dziesiêciolecia
odgrywa³y w rosyjskiej przestrzeni kulturowej ogromn¹ rolê, to w nich przecie¿
mia³o premierê wiele wa¿nych utworów dwudziestowiecznej literatury rosyjskiej.
To one dyktowa³y �modê literack¹�, z nich mo¿na by³o dowiedzieæ siê, kto jest
w tej chwili popularny, czyje teksty warto wydawaæ itd. Wraz z pojawieniem siê
literatury w sieci skoñczy³a siê �kultura tradycyjnych czasopism�. Oczywi�cie, nie
oznacza to, ¿e zosta³y one zamkniête. Wrêcz przeciwnie, wszystkie licz¹ce siê
tytu³y skupi³y siê wokó³ projektu, który niektórzy z³o�liwie okre�laj¹ mianem �lite-
rackiego Gazpromu� (Karak, 368), zarzucaj¹c mu tym samym monopolistyczny
charakter. �¯urnalnyj za³� � ÆÇ (www.magazines.russ.ru), bo o nim mowa, umo¿-
liwi³ oddzielnie dot¹d funkcjonuj¹cym czasopismom, które stanowi³y dla siebie kon-
kurencjê, zupe³nie inn¹ formê promocji. Wprawdzie wielu twierdzi, ¿e nie zapre-
numerowa³oby ¿adnego z tytu³ów zgromadzonych w ÆÇ, ale jednocze�nie wielu
podkre�la, ¿e nadal bêdzie je przegl¹daæ w formie elektronicznej i ¿e bardzo do-
brze, i¿ taki salon literacki istnieje20.

Choæ czasopisma literackie nie pe³ni¹ ju¿ tak presti¿owej funkcji, jak to by³o
jeszcze kilka lat temu i nie s¹ jedynymi �dostawcami tekstów�, to wci¹¿ uto¿sa-
mia siê je z literatur¹ wysok¹, z profesjonalnymi redaktorami i korektorami, dziê-
ki czemu poziom ich publikacji przewy¿sza znacznie poziom innych publikacji elek-
tronicznych. Jednak i one musia³y dostosowaæ siê do pewnych regu³, które obo-
wi¹zuj¹ w sieci, jak choæby specyficzna, internetowa hierarchia gatunków.

Znamienna nie tylko dla rosyjskiej literatury sieciowej jest du¿a popularno�æ
ma³ych form � opowiadañ, esejów, poezji, w tym szczególnie wiersza wolnego
(âåðëèáð): �åñëè â äîïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ âñå ñòèõîòâîðöû ðèôìîâàëè, òî
ñåé÷àñ âñå ïèøóò âåðëèáðû� (Karak, 328). Z jednej strony, ma to zwiazek
z ogóln¹ w Internecie tendencj¹ do krótkich wypowiedzi, a z drugiej � z tym, ¿e
wiersz wolny pozornie nie wymaga takiego przygotowania teoretycznego jak
wiersz regularny i dlatego bardziej przyci¹ga potencjalnych autorów. Choæ w tym

20 Salonem takim nazwaæ by mo¿na tak¿e jedn¹ z ciekawszych inicjatyw w Ru.necie, miano-
wicie witrynê Wiaczes³awa Kuricyna �Ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà ñ Âÿ÷åñëàâîì Êóðèöû-
íûì�. Dostêpne w Internecie: http://www.guelman.ru/slava/index.html [data dostêpu: 29.03.2007],
w ramach której autor zamieszcza teksty literackie, krytycznoliterackie oraz podaje wiele adre-
sów stron internetowych odnosz¹cych siê do wspó³czesnego ¿ycia literackiego, literackich na-
gród, projektów kulturalnych, konkursów oraz bogaty spis stron internetowych czasopism li-
terackich i kulturalnych. Do roku 2002 z tym projektem zwi¹zany by³ inny � nazwany �Êó-
ðèöûí-weekly�, stanowi¹cy swoisty, cotygodniowy, przegl¹d wydarzeñ kulturalnych, informa-
cji o nowych projektach i wydawnictwach. Szerzej zob. http://www.guelman.ru/slava/archive/
arh.htm.
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przypadku nie mniej wa¿ne jest nastawienie czytelników i ich preferencje. A ci
zdecydowanie wol¹ czytaæ (krótkie) wiersze wolne ni¿ poematy (Karak, 323).
Podobnie rzecz ma siê z proz¹ internetow¹, a konkretnie z �prozatorsk¹ miniatu-
r¹� (ïðîçàè÷åñêàÿ ìèíèàòþðà), form¹, która zyska³a du¿¹ popularno�æ w³a�nie
ze wzglêdu na rozmiar. Miniatura to �òåêñò ðàçìåðîì â îäèí ýêðàí, íå òðåáó-
þùèé âåðòèêàëüíîé ïðîêðóòêè äëÿ ïðî÷òåíèÿ îò íà÷àëà äo êîíöà�21.

Niejako pochodn¹ tych czytelniczych gustów i preferencji, a tak¿e interneto-
wych (i postmodernistycznych) zasad tworzenia tekstów jest nowa, �hiperkrót-
ka� forma poetycka, tzw. tankietka (òàíêåòêà). Jej autorem jest Aleksiej Wier-
nicki. Za oficjalny dzieñ narodzin tankietki przyjmuje siê datê 6 marca 2003 roku.
Wed³ug Wiernickiego, we wspó³czesnej poezji rosyjskiej brakowa³o krótkiej, a na-
wet bardzo krótkiej formy, maj¹cej charakter gry z literack¹ tradycj¹. St¹d po-
mys³, aby stworzyæ �tankietkê� � �ñòèõîòâîðåíèå èç äâóõ ñòðîê, íàñ÷èòû-
âàþùèõ â ñóììå øåñòü ñëîãîâ. Ñëîãè äîëæíû áûòü ðàñïîëîæåíû â ñòðî-
êàõ ïî ñõåìå 3+3 èëè 2+4. Â òàíêåòêå äîëæíî áûòü íå áîëüøå ïÿòè ñëîâ
è íå äîëæíî áûòü çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ�22.

Gatunkami po�rednimi miêdzy tankietk¹ czy miniatur¹ prozatorsk¹ (maj¹cymi
lekki i sztuczny charakter) a literatur¹ wysok¹ pozostaj¹ w Internecie gatunki za-
liczane do literatury popularnej � powie�æ kryminalna (w tym �krymina³ retro�
Borysa Akunina oraz �krymina³ kobiecy� (Daria Doncowa, Aleksandra Marini-
na), �fantasy� powie�æ szpiegowska, tzw. bojewiki, thrillery (w tym powie�æ go-
tycka), romanse (m.in. romans kostiumowo-historyczny). Cech¹ charakterystyczn¹
gatunków popularnych jest to, ¿e w ich obrêbie rzadko zdarzaj¹ siê �odchylenia�
gatunkowe i ¿e dziêki temu s¹ one ³atwo rozpoznawalne23.

Prze³om XX i XXI wieku w Rosji przyniós³ wiêc ze sob¹ nie tylko zmiany
w zasadach komunikacji miêdzyludzkiej, ale tak¿e w sposobach komunikacji lite-
rackiej. Obserwowane zmiany genologiczne dotknê³y równie¿ form dramaturgicz-
nych, które dziêki nowatorskim, w pewnym stopniu, rozwi¹zaniom, zd¹¿y³y ju¿ na
dobre wpisaæ siê w pejza¿ kultury elektronicznej.

Internet w literaturze

Wspó³czesne ¿ycie, jak powszechnie wiadomo, nieustannie przynosi zmienia-
j¹ce siê w zadziwiaj¹co szybkim tempie nowe kana³y komunikacyjne, których ob-
serwacja

21 Zob. has³o �ñåòåâàÿ ëèòåðàòóðà� w Wikipedii. �cie¿ka dostêpu: www.ru.wikipedia.org [data
dostêpu: 7.03.2008].

22 Zob. has³o �òàíêåòêà� w Wikipedii. �cie¿ka dostêpu: www.ru.wikipedia.org [data dostêpu:
7.03.2008].

23 Zob. G. G r o c h o w s k i: Tekstowe hybrydy. Literacko�æ i jej pogranicza. Wroc³aw 2000,
s. 18.
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ujawnia inwazjê form komunikacji potocznej, szybkie ewoluowanie form gatunkowych,
powstawanie ró¿nych hybryd [�].24

Nie mo¿e wiêc dziwiæ fakt, ¿e w centrum zainteresowania literaturoznawców,
tropi¹cych te nowe trendy, znajduj¹ siê dzisiaj nie tylko sposoby konstruowa-
nia samego tekstu, ale tak¿e ró¿norakie mechanizmy spójno�ci tekstu, sposoby de-
limitacji czy ró¿ne inne � na co dalej wskazuje Teresa Dobrzyñska � normy
dyskursywne, wzorce gatunkowe wypowiedzi25. Postmodernizm przyzwyczai³ nas
ju¿ do tego, ¿e literatura niezmiennie poszukuje nowych perspektyw ogl¹du �wia-
ta i nowego kontaktu z odbiorc¹, siêga tym samym po �konwencje dyskursywne
stosowane poza jej aktualnym stanem funkcjonowania�26. Poczta elektroniczna,
SMS-y, czaty czy nowe formy reklamy nie s¹ dzisiaj � co zosta³o ju¿ powiedzia-
ne � obce literackiej komunikacji. Niewykluczone, ¿e zainteresowanie nimi i �u¿y-
cie� ich w literaturze przez autorów (pisarzy albo pisarzy-amatorów) wyp³ywa
z przemo¿nej chêci eksperymentowania z prawd¹, prawdziwo�ci¹, dokumental-
no�ci¹, a co za tym idzie: z narzêdziem komunikacji najbardziej adekwatnym do
opisu tych kategorii � z jêzykiem potocznym27. Ponadto wspó³cze�ni dramatopi-
sarze rosyjscy, o których bêdzie tu mowa, podobnie jak Akunin, w³a�nie w Inter-
necie widz¹ �now¹ przestrzeñ, któr¹ warto zaadaptowaæ dla potrzeb kultury�28.

Internet z osaczaj¹c¹ nas technologi¹ informacyjn¹ i multimedialn¹ mo¿na za-
tem uznaæ za pocz¹tek �wielowymiarowej rejestracji �wiata wspó³czesnego�, czyli
de facto pocz¹tek kultury multimedialnej i percepcji elektronicznej, które poprze-
dzone by³y wykszta³ceniem siê i utrwaleniem audiowizualnego typu kultury i per-
cepcji kinowej (to przecie¿ wiek XX � jak wiadomo � przynios³ dominacjê fil-
mu i ruchomego obrazu w przekazie kulturowym)29.

Warto u�wiadomiæ sobie tak¿e fakt, ¿e owa audiowizualna kultura nak³ada siê
na postmodernistyczny paradygmat odbiorczy, który w miejsce deszyfracji tekstu

24 T. D o b r z y ñ s k a: Badanie struktury tekstu i form gatunkowych wypowiedzi. W: Poloni-
styka w przebudowie. Literaturoznawstwo � wiedza o jêzyku � wiedza o kulturze � edukacja.
Zjazd Polonistów, Kraków 22�25 wrze�nia 2004. Red. M. C z e r m i ñ s k a, S. G a j d a, K. K ³ o -
s i ñ s k i, A. L e g e ¿ y ñ s k a, A.Z. M a k o w i e c k i, R. N y c z. Kraków 2005, s. 91 [podkr. �
L.M., B.P.].

25 Ibidem, s. 92.
26 Ibidem.
27 Wspó³czesna dramaturgia rosyjska tym razem zdaje siê w tym wzglêdzie dotrzymywaæ kro-

ku dramatowi zachodnioeuropejskiemu, który rozpowszechni³ bodaj w ca³ej Europie najnowsz¹
technikê dramaturgiczno-sceniczn¹ zwan¹ Verbatim stanowi¹c¹ podstawê wspó³czesnego teatru
dokumentalnego. Zob. szerzej: www.teatrdoc.ru. Najnowszy angielski teatr dokumentu (ów Ver-
batim), jak pisze Ma³gorzata Sugiera, to kolejny przyk³ad �zmienionej funkcji s³owa, a co za tym
idzie równie¿ innego miejsca literackiego tekstu w systemie scenicznych systemów znacz¹cych�
(M. S u g i e r a: Pytania o dramat. W: Polonistyka w przebudowie..., s. 644).

28 A. Wo ³ o d � k o - B u t k i e w i c z: Projekty literackie..., s. 67.
29 A. K s i ¹ ¿ e k - S z c z e p a n i k o w a: Gatunki literackie a gatunki medialne w edukacji. W:

Polonistyka w przebudowie..., s. 115.
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zaleca �otwieranie dzie³a� przez czytelnika, by w ten sposób móg³ on staæ siê
wspó³odpowiedzialny za jego istnienie. Owo wspó³tworzenie literatury, o którym
by³a ju¿ mowa, owa �interakcja�, w jak¹ wchodzi odbiorca w po³¹czeniu z audio-
wizualno�ci¹ i multimedialno�ci¹ kultury, bezsprzecznie zaciera gatunkowo�æ tek-
stu. Okazuje siê bowiem, ¿e wyznaczniki gatunkowe tekstów literackich z ogrom-
nym powodzeniem przenoszone s¹ (podobnie jak i same nazwy gatunków) na
nowe teksty audiowizualne i w tym kontek�cie zyskuj¹ ju¿ nieco inny wyd�wiêk30.

Jednak powstaj¹ce w wyniku takich mutacji nowe gatunki wcale nie musz¹
byæ takie nowe, mog¹ stanowiæ tylko � co zosta³o ju¿ tutaj zasygnalizowane �
wariant tradycyjnych gatunków literackich (przypomnijmy, ¿e np. blog konty-
nuuje tradycje intymistyki, dzienników, pamiêtników, listów; powie�æ cyberpun-
kowa nawi¹zuje do estetyki powie�ci science fiction).

Aby w ogóle mo¿na by³o mówiæ o zaistnieniu Internetu w dramaturgii wspó³-
czesnej, o szeroko rozumianych zwi¹zkach tej literatury z Internetem, nale¿y naj-
pierw u�ci�liæ okre�lenia �literatura w sieci� i �literatura sieci�. Pierwsza ju¿
funkcjonuje w formie drukowanej i zostaje zamieszczona w sieci w ró¿nych celach
(promocyjnych, archiwalnych, dystrybucyjnych i innych), albo te¿ �premierê swoj¹
mia³a w postaci cyfrowej, nic jednak nie sta³oby na przeszkodzie, ¿eby ujrzeæ j¹
na kartce papieru�31. Druga � to jeszcze niezbyt popularna dzi� twórczo�æ lite-
racka powstaj¹ca w Internecie, której podstawowym wyznacznikiem jest rzeczo-
na interaktywno�æ, zatem w formie drukowanej straci³aby wiele na warto�ci. Nas
zajmowaæ bêdzie tutaj twórczo�æ dramaturgiczna, w której Internet zaistnia³
w ró¿nych p³aszczyznach struktury, komplikuj¹c tym samym w³a�ciwy odbiór ta-
kiego tekstu (co ma miejsce, jak siê oka¿e, szczególnie w przypadku udanych prób
syntezy tych dwóch mediów), czyli raczej � �literatura w sieci�, bêd¹ca tak¿e
�literatur¹ o sieci�, która niezale¿nie od tego, czy ma status literatury drukowa-
nej, czy internetowej, zawsze nosi znamiona wp³ywu sieciowej komunikacji.

Na czym wiêc polegaj¹ przemiany gatunku dramatycznego pod wp³ywem kul-
tury multimedialnej? Wiek XXI przyniós³ inny kr¹g potrzeb kulturowych, w tym
literackich, a tak¿e dramaturgiczno-scenicznych. Jak przekonuje Dobrochna
Ratajczakowa:

Dzi� nie odró¿nia siê tekstów scenicznych od niescenicznych, uniewa¿niono spory o Le-
sedrama, [�] teatr bezlito�nie rozwiewa z³udzenia autorów, ¿e tworz¹ oni sztuki prze-
znaczone na scenê. Naprawdê bowiem wykorzystuj¹ jedynie literack¹ konwencjê pisania
�dla teatru�. Zwi¹zana z kompetencj¹ tekstotwórcz¹ sytuacja wykonawcza staje siê jedy-
nie chwytem.32

30 Ibidem, s. 116, 119.
31 Zob. termin �liternet� w opracowanym przez Piotra M a r e c k i e g o s³owniku zamieszczo-

nym w tomie Liternet.pl..., s. 313.
32 D. R a t a j c z a k o w a: Dramat z dramatem. W: Problemy teorii dramatu i teatru. Red.

J. D e g l e r. T. 1: Dramat. Wroc³aw 2003, s. 416.
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Pisanie dramatu, sam dramat, �bycie dramatem� dzisiaj jest wiêc ju¿ tylko chwy-
tem literackim. Na tê sytuacjê wp³yw mia³o wiele czynników, m.in. erozja dra-
matyczno�ci odnotowana po wcze�niejszym upadku kategorii tragizmu i komizmu33.
To w³a�nie dramat jako pierwszy z gatunków rozpad³ siê, �rozsypa³ siê� wydany
na ³up teatru i nie³askê re¿ysera. Pamiêtamy Wielkie Reformy Teatru, bunt Be-
cketta czy Ró¿ewicza przeciwko klasycznemu dramatowi (z czego zrodzi³ siê np.
dramaturgiczny kola¿ rozmów, scenek, sytuacji), teatraln¹ teoriê dramatu Stefanii
Skwarczyñskiej unicestwiaj¹c¹ gatunek w �wiadomo�ci pisarzy i odbiorców, ale
tak¿e ludzi teatru oraz literaturoznawców, dla których w wiêkszo�ci, niemal do
dzi�, dramat jako gatunek literacki prawie nie istnieje.

Ale, rzecz jasna, nie o takich przemianach gatunku dramatycznego chcemy tu-
taj wspomnieæ. Chodzi nam raczej o zmiany na skutek symbiozy dramatu ze sfer¹
multimedialn¹. Trzeba mieæ bowiem �wiadomo�æ, ¿e kultura multimedialna sprzy-
ja wynalazczo�ci i �produkuje� nowe twory s³owno-muzyczne i s³owno-obrazko-
we � musicale, komiksy, nowele filmowe itp., tak¿e nowe formy dramatu � niby-
-dramaty34. Seweryna Wys³ouch konstatuje dalej, ¿e dzisiaj w genologii

dokonuje siê wyra�ne przesuniêcie punktu ciê¿ko�ci z literackiego centrum � na peryfe-
rie: na granice z dyskursem nieliterackim i sfer¹ multimedialn¹. To przesuniêcie wymaga
zmiany optyki badawczej, a co za tym idzie zmiany narzêdzi analitycznych, które musz¹
uwzglêdniæ specyfikê mediów i ró¿nice tworzywa.35

Oczywi�cie trudno od razu zaproponowaæ unowocze�niony aparat pojêciowy
i narzêdziowy do badania najnowszych form wypowiedzi artystycznej sytuuj¹cych
siê na pograniczu literatury i multimediów. Wydaje siê, ¿e jedyne co dzi� mo¿na
zaproponowaæ to opis czy prezentacja takich zjawisk, a raczej nawet tylko zasy-
gnalizowanie ich, po to, by na dobre zakorzeni³y siê w �wiadomo�ci badaczy, lite-
raturoznawców (a nie tylko odbiorców, u których zyskuj¹ niema³e uznanie, i kul-
turoznawców, którym zdaj¹ siê byæ bli¿sze ni¿ literaturoznawcom)36.

I choæ nie wiadomo dzi� jeszcze do koñca, jak badaæ wspó³czesny dramat, to
na pewno wiadomo, ¿e nie da siê go zamkn¹æ w obszarze �literacko�ci�. Dosko-
nale t³umaczy to Ratajczakowa na przyk³adzie takiego w³a�nie nowego niby-dra-
matu, jakim jest reality drama. Ta nowa forma � swoista �zemsta medium na

33 Warto tu przywo³aæ zdanie Anny Krajewskiej, która zauwa¿a, ¿e dzisiaj to w³a�nie �kate-
gorie estetyczne i ich gry zastêpuj¹ gatunki� i przypomina, za Micha³em G³owiñskim, ¿e proces
przechodzenia gatunku literackiego w kategoriê estetyczn¹ rozpocz¹³ siê w literaturze polskiej ju¿
w epoce M³odej Polski i polega na tym, ¿e �gatunek przekszta³ca siê w specyficzn¹ formê prze-
¿ywania �wiata, jego postrzegania i poznawania, formê ³¹cz¹c¹ siê z wyra�nie wskazanymi war-
to�ciami�. Zob. A. K r a j e w s k a: Estetyka wspó³czesnego dramatu. W: Teatr � media � kul-
tura. Red. D. F o x, E. W ¹ c h o c k a. Katowice 2006, s. 60.

34 S. W y s ³ o u c h: Nowa genologia � rewizje i reinterpretacje. W: Polonistyka w przebudo-
wie..., s. 105.

35 Ibidem, s. 110.
36 Zob. Teatr � media � kultura...
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dramacie, akt de-literyzacji i de-teatralizacji tego dramatu�37 � opiera siê na spe-
cyficznym typie komunikacji, zdominowanym przez ró¿norodne techniki rejestra-
cji i odtwarzania, komunikacji, która wymusza pewne preferencje tworzenia i od-
bioru i jest nastawiona na przekaz zintegrowany i otwarty, o charakterze interak-
tywnym. To znany najpopularniejszy w kulturze multimedialnej typ komunikacji,
�wymagaj¹cy od odbiorcy zwrotno�ci transmisji, choæ ta zwrotno�æ miewa do�æ
mechaniczny charakter, osi¹galna przy pomocy pilota, komputera czy telefonu�38.
Powstaj¹ wiêc teksty, które w istocie s¹ adramatycznym zbiorem fragmentów
wypowiedzi na jaki� temat, monta¿em wype³nionych chaosem scen i obrazków,
które sk³adaj¹ siê na porozrywan¹ relacjê o konsekwencjach jakiego� jednego
wydarzenia. I, co najwa¿niejsze, przyczyn¹ alienacji przedstawionych bohaterów
nie jest brak dzia³ania czy pokawa³kowanie struktury, �nastawionej na rejestracjê
i odtworzenie równie fragmentarycznej rzeczywisto�ci�, lecz s³owo, które �nie wi-
zualizuje sytuacji, jedynie j¹ referuje i komentuje�39. Przyk³adów takiej reality dra-
ma w polskiej literaturze wspó³czesnej dostarcza np. antologia Pokolenie por-
no40 z 2003 roku. W Rosji za przedstawicieli tego gatunku uznaæ by mo¿na z pew-
no�ci¹ Aleksieja Szypienkê, Wasilija Sigariewa, Iwana Wyrypajewa czy te¿ Mi-
chai³a Ugarowa � w szczególno�ci jego teksty powsta³e w ramach inicjatywy
dramaturgiczno-teatralnej teatr.doc przy wykorzystaniu techniki Verbatim. Rezy-
gnuj¹c ze szczegó³owej analizy ich twórczo�ci, która nie znajduje siê w centrum
naszego zainteresowania, nale¿y mimo to zaznaczyæ, ¿e wszystkie ich teksty wpi-
suj¹ siê w estetykê realizmu medialnego, który jednak � przywo³ajmy ponownie
Ratajczakow¹ � �nie ma wiele wspólnego z realizmem traktowanym jako trady-
cyjna kategoria estetyczna, choæ wiele z estetyk¹ potoczno�ci�41. Chodzi bowiem
o to, ¿e odbiorca � z za³o¿enia wywodz¹cy siê z ma³ych spo³eczno�ci � czyta-
j¹c, taki tekst, traktuje go jako swego rodzaju bliskiego, wrêcz intymnego po�red-
nika, dziêki któremu mo¿e pe³niej �uchwyciæ ¿ycie� w ca³ej jego niby-prawdzi-
wo�ci. Sprzyja temu tak¿e, o czym wspomniano wcze�niej, warstwa jêzykowa
� s³owo w dzisiejszym dramacie jest najczê�ciej wulgarne, czasem ¿argonowe,
ale przy tym niezwykle stereotypowe � a wiêc nie szokuje ju¿, nie zwraca uwa-
gi odbiorcy, ale niepostrze¿enie zbli¿a z przedstawion¹ realno�ci¹.

Odnotowane przemiany gatunku dramatu, choæ wpisuj¹ siê w pole naszych
zainteresowañ, to sytuuj¹ siê raczej na jego obrze¿ach, szczególnie ze wzglêdu

37 D. R a t a j c z a k o w a: Reality drama..., s. 64.
38 Ibidem, s. 58.
39 Ibidem s. 64, 65.
40 Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dramatu pol-

skiego w wyborze Romana Paw³owskiego. Red. H. S u ³ e k. Kraków 2003. Tytu³y innych polskich
sztuk wspó³czesnych wpisuj¹cych siê w paradygmat tego �medialnego gatunku literackiego�, ja-
kim jest reality drama, odnale�æ mo¿na w artykule £ukasza D r e w n i a k a: Polski Matrix. �Dia-
log� 2006, nr 4, s. 5�23.

41 D. R a t a j c z a k o w a: Reality drama..., s. 62.
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na to, ¿e w tekstach przywo³anych pisarzy, tekstach nawi¹zuj¹cych po trosze do
stylistyki neobrutalistów42 bardziej zaznacza siê wp³yw telewizji ani¿eli samego In-
ternetu. Choæ oczywi�cie chaotyczno�æ przedstawianych zdarzeñ, ich fragmen-
taryczno�æ, przenikanie siê w¹tków, mieszanie siê tematów w po³¹czeniu z takim
w³a�nie (chaotycznym i fragmentarycznym, zdawkowym, odbiegaj¹cym od wszel-
kich przyjêtych norm poprawno�ci) jêzykiem �wiadcz¹ niew¹tpliwie o wp³ywie
internetowych form komunikacji na literaturê drukowan¹.

Kluczowe dla nas przemiany gatunkowe dramatu ilustruje sztuka Niko³aja Na-
siedkina Jurob (Äæóðîá) przedstawiona w 2004 roku na festiwalu m³odej dra-
maturgii w Rosji. Utwór traktuje o mi³o�ci prowincjonalnego alkoholika do aktorki
Julii Roberts, z któr¹ ten nawi¹zuje znajomo�æ przez Internet. Ta swoista sztuka-
-bajka o Piêknej i Bestii wpisuje siê w pejza¿ �literatury o Internecie� nie tylko
dziêki motywowi komunikacji internetowej, ale przede wszystkim dziêki ukazaniu,
jak wirtualny �wiat pogr¹¿a cz³owieka, jak wirtualne przestrzenie wci¹gaj¹ boha-
tera, który zrobi wszystko w programie komputerowym, byle tylko marzenie o wiel-
kiej mi³o�ci pozosta³o z nim na zawsze43.

Niezwykle sugestywnie problem ten rysuje tak¿e Andriej Zinczuk w sztuce
Gra w DOOM (Èãðà â DOOM)44, która tytu³em i konstrukcj¹ fabu³y nawi¹zuje
do popularnej w latach 90. ubieg³ego stulecia gry komputerowej DOOM45. Naj-

42 Niektóre ze wspó³czesnych rosyjskich tekstów ze wzglêdu na sw¹ problematykê i poety-
kê mog³yby zostaæ do³¹czone do �wora brutali� (zob. J. G o l i ñ s k a: Wór brutali. �Dialog� 1999,
nr 9, s. 103�113), do którego krytyka wrzuci³a najbardziej zas³uguj¹cych na to okre�lenie pisa-
rzy, takich jak np. Sarah Kane (Mi³o�æ Fedry, £akn¹æ, Oczyszczeni, Zbombardowani, 4:48 Psycho-
sis), Mark Ravenhill (Shopping and Fucking, Polaroidy), Brad Fraser (Niezidentyfikowane szcz¹t-
ki ludzkie i prawdziwa natura mi³o�ci, Poor Super Man), Urs Widmer (Top Dogs), Biljana Srblja-
noviæ (Sytuacje rodzinne, Supermarket, Upadek, Ameryka. Czê�æ druga), Marius von Mayenburg
(Ogieñ w g³owie, Paso¿yty, Zimne dziecko), Marek Bukowski (Cia³opalenie, Truposz), Krzysztof
Bizio (Autoreverse, Lament, Porozmawiajmy o ¿yciu i �mierci, Toksyny). O nowym wspó³czesnym
dramacie polskim (polskim �matriksie�) i teatrze postdramatycznym czytaj m.in. �Dialog� 2006,
nr 4.

43 Zob. szerzej artyku³: A. Ãå ð ñ è ì î â: Êðèêè äåìèóðãîâ. Zob. http://www.kultura-portal.ru/
tree_new/cultpaper/article.jsp?number=586&rubric_id=206&crubric_id=100422&pub_id=660647
[data dostêpu: 5.04.2007].

44 Zob. http://theatre.spb.ru/newdrama/3_landsk/doom.htm. Wszystkie cytaty pochodz¹ z tego
�ród³a.

45 Ta napisana przez programistów firmy id Software w 1993 roku gra by³a wówczas jedn¹
z nielicznych gier pozwalaj¹cych osi¹gaæ realistyczne efekty i dynamicznie poruszaæ siê bohaterem
w trzech wymiarach, gdy w jej poprzedniczce dostêpna by³a jedynie nawigacja postaci¹ w p³asz-
czy�nie poziomej. DOOM to gra z rodzaju First-person shooter (FPS), w której gracz steruje po-
staci¹, patrz¹c jakby jej oczami. Czêsto okre�lana jest szerzej jako gra FPP (First Person Perspec-
tive), w której gracz ogl¹da �wiat gry z perspektywy pierwszej osoby, czyli oczami bohatera.
Warstwa fabularna gry jest zazwyczaj niezbyt rozbudowana. G³ównym zajêciem gracza jest uni-
kanie ciosów i zabijanie przeciwników (zale¿nie od konkretnej gry mog¹ to byæ terrorysta, ¿o³-
nierz wroga, Kosmita itd.), urozmaicone dodatkowymi zadaniami jak poszukiwanie kluczy czy
u¿ywanie prostych mechanizmów. Postaæ sterowana przez gracza ma do wyboru kilka lub kilka-
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istotniejszy jest tutaj problem uzale¿nienia od wirtualnych przestrzeni, zatarcie gra-
nicy miêdzy realnym a wirtualnym �wiatem, brak poczucia rzeczywisto�ci, szcze-
gólnie dotkliwy dla tych, którzy nie potrafi¹ odnale�æ swego szczê�cia w �wiecie
realnym i którzy poszukuj¹ jakiej� tajemnicy oraz drogi do wiecznego ¿ycia i nie-
�miertelno�ci. Uzale¿nienie ch³opca od sieci okazuje siê uzale¿nieniem wszystkich,
którzy go otaczaj¹, poniewa¿ � jak prostodusznie t³umaczy wszystkim � w grze,
jak w ¿yciu:

ñ êàæäûì ýïèçîäîì òû êàê áû âçðîñëååøü, óìíååøü, áîëüøå ÷åãî-òî òàêîãî ïîíèìàåøü,
íàêàïëèâàåøü â ñåáå. [�] Îïàñíîñòè, ñ êîòîðûìè òû âñòðå÷àåøüñÿ, ñòàíîâÿòñÿ ñ êà-
æäûì øàãîì âñå ñåðüåçíåå. Íî ãëàâíîå íå â ýòîì � Èãðà óñòðîåíà òàê, ÷òî, èãðàÿ, òû
âñå âðåìÿ ÷óâñòâóåøü, ÷òî â òâîèõ äåéñòâèÿõ êðîìå ÿâíîãî, åñòü åùå êàêîé-òî äðó-
ãîé, ÒÀÉÍÛÉ ñìûñë. Òû êàê áóäòî êóäà-òî äâèæåøüñÿ, ê êàêîé-òî íåâåäîìîé öåëè.
[�] Â Èãðå ìíîãî ïðèõîäèòñÿ ñòðåëÿòü, óáèâàòü ïðîòèâíèêîâ. À îíè áûâàþò ñîâåð-
øåííî ðàçíûìè: è ëþäè, è íå ëþäè. Èíîãäà óäàåòñÿ ïîäñìîòðåòü, êàê ÂÍÅ ÈÃÐÛ îíè
íÿí÷àò ñâîèõ äåòåíûøåé, à ïîòîì ïî÷åìó-òî èäóò ñ òîáîé ñðàæàòüñÿ è â î÷åðåäíîé
ðàç óìèðàòü. Âñå áóêâàëüíî êàê â æèçíè: òàêîâû ïðàâèëà. Íà÷àâøèñü ñ ôàíòàñòè-
÷åñêèõ, èíòåðüåðû Èãðû ñî âðåìåíåì ïðåâðàòèëèñü â èíòåðüåðû îáûêíîâåííîãî äîìà,
à åå ïåðñîíàæè ñòàëè óçíàâàåìûìè. Òåïåðü ÿ âñå ÷àùå õîæó ïî îáûêíîâåííûì óëèöàì,
çàõîæó â îáû÷íûå äîìà è ìàãàçèíû. Â Èãðå ó ìåíÿ ïðîÿâèëèñü çíàêîìûå.

Bohaterowie tak do koñca sami nie wiedz¹, po której stronie monitora egzy-
stuj¹, który �wiat jest ich prawdziw¹ rzeczywisto�ci¹, które kolejne ¿ycie (z tych,
na które s¹ zaprogramowani) jest teraz ich udzia³em.

O zgubnym wp³ywie Internetu na psychikê cz³owieka napisa³ sztukê tak¿e inny,
debiutuj¹cy na przywo³anym festiwalu, dramaturg � Anatolij Pers. Jego �ko-
media w stylu Windows� nosi tytu³ Czat podniebnej Sieci (×àò ïîäíåáåñíîé
Ñåòè) i ukazuje w fantasmagoryczny sposób, jak w naszym ¿yciu, na równych
z nami prawach, zaczynaj¹ egzystowaæ komputerowe wirusy i antywirusy46.

Oczywi�cie, jak widaæ, przywo³ane teksty s¹ raczej dramatami o Internecie
i ich forma gatunkowa nie odbiega od tradycyjnej formy nowoczesnego dramatu.
Najwiêcej innowacji i najciekawszych formalnych rozwi¹zañ wprowadzaj¹ uczest-
nicy projektu teatr.doc. Na podstawie techniki Verbatim powsta³ np. �cz@tuj¹-
cy� dramat Dziki Ru.net (Äèêèé Ru.net)47 Jekatieriny Narszi. Tekst w³a�ciwie

na�cie rodzajów broni (od pi³y ³añcuchowej po miotacz energii), odnoszone obra¿enia opisywane
s¹ tzw. punktami ¿ycia, gdy ich ilo�æ spadnie do zera, postaæ �ginie�. Pierwotnie tego typu gry
by³y przeznaczone dla pojedynczego gracza walcz¹cego z komputerowym przeciwnikiem.
W pó�niejszych produkcjach dodano mo¿liwo�æ konfrontacji z wykorzystaniem sieci kompute-
rowej z innymi graczami.

46 Zob. szerzej: A. Ãå ð ñ è ì î â: Êðèêè äåìèóðãîâ. http://www.kultura-portal.ru/tree_new/
cultpaper/article.jsp?number=586&rubric_id=206&crubric_id=100422&pub_id=660647 [data do-
stêpu: 7.04.2007].

47 Å. Í à ð ø è: Äèêèé Ru.net. B: Äîêóìåíòàëüíûé òåàòð. Ïüåñû. Ðåä.-ñîñò. Å. Ãð å ì è í à.
Ìîñêâà 2004. Dalej w tek�cie po cytacie stronê podajemy w nawiasie.



111OKIE£ZNAÆ DZIKI RU.NET....

w niczym nie przypomina najbardziej nawet ekstrawaganckich dramatów wspó³-
czesnych. Udziwnienia widoczne s¹ ju¿ na poziomie kwalifikacji gatunkowej, któ-
ra brzmi: �ïî÷òîâûé ðîìàí, æèçíü, âêëþ÷àÿ îïå÷àòêè�. Dalej mamy fragmen-
ty stron internetowych niejakiego Dmitrija Aleksandrowicza Blinowa i jakie� nie-
zrozumia³e z punktu widzenia �fabu³y� zapisy z tych stron � rozmy�lania boha-
tera. G³ównym bohaterem utworu jednak okazuje siê Cze³. (×åë.), który dziêki
karcie d�wiêkowej i g³o�nikom zainstalowanym w komputerze mówi g³o�no o so-
bie, ¿e jest nowym pocztowym wirusem. I sztuka zdaje siê podró¿¹ tego¿ wirusa
po ró¿nych skrzynkach e-mailowych, do których wkrada siê i odczytuje wiado-
mo�ci wcze�niej upatrzonych ofiar swego ataku. Poczta, któr¹ �infekuje� wirus,
nale¿y do ró¿nych w³a�cicieli i ods³ania ich najpilniej strze¿one tajemnice, kom-
pleksy i najwiêksze problemy, dotycz¹ce najczê�ciej ich ¿ycia intymnego, prefe-
rencji seksualnych, zdrad ma³¿eñskich itp. Co ciekawe, w momencie gdy pojawia
siê wirus, wraz z nim przenosimy siê do innej � wirtualnej rzeczywisto�ci, w której
(prawdopodobnie) Blinow przyjmuje nick Blin. i rozmawia z wirusem, z czasem
przejmuj¹c jego rolê.

W ten sposób g³ównym miejscem akcji staje siê przestrzeñ wirtualna, gdzie
jak we �nie pojawia siê park i ³aweczka, na której obok �pi¹cego Blina siedz¹
Klawiatura (Êëàâà), Monitor (Ìîíèòîðèùå), Myszka (Ìûøü) i Procesor Pen-
tium (Ïåíò), narzekaj¹c, ¿e w³a�ciciel komputera nie po�wiêca im wystarczaj¹co
du¿o czasu, ¿e ca³¹ swoj¹ uwagê skupia na serwerze i w sieci. Te rozmowy s¹
zapowiedzi¹ �errora�, jak mówi Blin, tzn. b³êdu, przed którym nale¿y uciekaæ. Rze-
czywi�cie w finale utworu po zaprezentowaniu przez wirusa kolejnej dawki zain-
fekowanej korespondencji znajdujemy informacjê skierowan¹ do wszystkich u¿yt-
kowników Internetu:

Ñîçäàòü ñîîáùåíèå
êîìó: âñåì ïîëüçîâàòåëÿì WWW
òåìà: Ïðåäóïðåæäåíèå: ÂÈÐÓÑ
Âíèìàíèå! Ðåàë ñîäåðæèò ÂÈÐÓÑ! Âíèìàíèå! Âàøà àíòèâðóñíàÿ áàçà óñòàðåëà!
Âíèìàíèå! Ñîêðàòèòå êîíòàêòû ñ ðåàëîì. Îøèáêà ñöåíàðèÿ!

s. 219�220

Zatem niepostrze¿enie, jak to czêsto bywa podczas surfowania po sieci, �wiat
realny i wirtualny zamieni³y siê miejscami i rolami � teraz ta pozornie sztuczna,
nieprzyjazna, wirtualna przestrzeñ gwarantuje nam pe³niê cz³owieczeñstwa i ludz-
kich uczuæ, zapewnia ucieczkê od samotno�ci. Dlatego zapewne Cze³. mówi do swo-
jej wyimaginowanej mi³o�ci: �ïðèðîäà íå îáðåêëà íàñ íà îäèíî÷åñòâî, ÿ âñåãäà
ñ òîáîé. Â ðåæèìå on-line� (220). Jak widaæ, utwór Jekatieriny Narszi ³atwo pod-
daje siê interpretacji w przeciwieñstwie do analizy formy � ta zaskakuje odbior-
cê na ka¿dym kroku przede wszystkim bezpo�rednim przywo³aniem listu e-mai-
lowego z zachowaniem jego kszta³tu i zasad rz¹dz¹cych wymian¹ sieciowej ko-
respondencji � w obrêb literatury przeniesione zosta³y wiêc wszystkie zewnêtrzne
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wyznaczniki tego internetowego gatunku. Wszystko to w pe³ni oddaje �komuni-
kacyjny szum dzisiejszej kultury�48. Przytoczone fragmenty listów, u³o¿one w se-
kwencje, nie tworz¹ jednolitej ca³o�ci z fragmentami komentarzy pochodz¹cych
z czatów i forów. Trudno mówiæ tu wiêc o jakiej� akcji, zdarzeniowo�ci, raczej
chodzi o wykreowanie wizerunku wspó³czesnego, zagubionego w sieci cz³owie-
ka. I to, jak siê wydaje, Narszi siê uda³o. Tekst sprawia wrêcz wra¿enie tekstu
sieciowego, który zorientowany jest na potrzeby internetowego odbiorcy, przezna-
czony �dla swoich�, dla subkultury Internetu � jak okre�la ich Karakowski (Ka-
rak, 330) � uwzglêdnia jej gusta i wyj¹tkowo�æ sposobu komunikacji jej cz³on-
ków.

Mniej udane próby dramaturgiczne, maj¹ce na�ladowaæ gatunki internetowe,
podjêli np. Aleksander Wartanow i Siergiej Ka³u¿anow w sztuce Gej. Love story
(Ãåé. Love story)49 czy Olga Pogodina w sztuce Marmolada.ru (Ìàðìå-
ëàä.RU)50. Obie sztuki przybli¿aj¹ mi³osne perypetie w homoseksualnym �rodo-
wisku internautów, spotykaj¹cych siê na czacie, w wirtualnym �wiecie oraz
w realnym � w kawiarenkach internetowych (�Czat� w Geju, �Paradise� w Mar-
moladzie.ru). W³a�ciwie s¹ to dialogi kilku zakochanych w sobie par, d³ugie roz-
mowy podzielone na czê�ci bez wyra�nych znamion tekstu dramaturgicznego (choæ
maj¹ tu miejsce dramatyczne spotkania, rozstania, próby samobójcze itp.). Tek-
sty przypominaj¹ wiêc raczej wyimki z czatów gejowskich i lesbijskich, gdzie dla
bezpieczeñstwa i zachowania anonimowo�ci mê¿czy�ni ukrywaj¹ siê pod ¿eñski-
mi imionami i odwrotnie. Za� dla wzmocnienia prawdopodobieñstwa opisywanych
sytuacji dialogowych autorzy nie unikali nienormatywnej leksyki i b³êdów jêzyko-
wych � najczê�ciej ortograficznych, akronimów oraz � tak charakterystycznych
dla komunikacji sieciowej � emotikonów, podkre�laj¹cych napiêcie emocjonalne
towarzysz¹ce rozmowom.

Te sztuki przypominaj¹ swoim zamys³em i konstrukcj¹ bodaj jedyn¹ polsk¹ pró-
bê przeniesienia czatu w ramy utworu dramaturgicznego (tekst podzielony na @kty,
te na kana³y: prywatny (priv) i ogólnie dostêpny, zachowana IRC-owa grafia)
� a mianowicie dramat-czat Krzysztofa Rudowskiego zatytu³owany po prostu
Cz@t51. I choæ mówi siê o tym tek�cie �dramat� (opublikowany zosta³ w facho-
wym czasopi�mie po�wiêconym wspó³czesnej dramaturgii), to jednak niewiele ma
on wspólnego z gatunkiem dramatycznym. Jest, tak jak teksty omówione wy¿ej,
raczej dialogiem kilkorga ludzi ukrywaj¹cych siê pod nickami, by bez zahamowañ
móc mówiæ o swoich potrzebach i marzeniach, najczê�ciej erotycznych. W prze-
ciwieñstwie jednak do tekstów rosyjskich � ta polska �sztuka internetowa� za-
chowuje niemal ca³kowit¹ poprawno�æ jêzykow¹, co k³óci siê z sam¹ ide¹ komu-

48 M. C u b e r: Internet jako �ród³o..., s. 88.
49 �cie¿ka dostêpu: http://www.newdrama.ru/plays/?play=31 [data dostêpu: 4.04.2007].
50 �cie¿ka dostêpu: http://www.newdrama.ru/plays/?play=48 [data dostepu: 30.03.2007].
51 Zob. K. R u d o w s k i: Cz@t. �Dialog� 2001, nr 2.
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nikowania siê przez Internet i powszechnie obowi¹zuj¹c¹ internautów, w tym przy-
padku szczególnie u¿ytkowników Gadu-Gadu, netykiet¹.

Mimo wszelkich niedoskona³o�ci powy¿szych utworów � pewnej schema-
tyczno�ci i tendencyjno�ci w ocenie Internetu jako �po¿eracza� czasu, narzêdzia
otêpiaj¹cego umys³y, doprowadzaj¹cego do degrengolady umys³owej i do uzale¿-
nieñ, choæ jednocze�nie wyzwalaj¹cego poczucie pewno�ci i wolno�ci � mo¿na
za Mart¹ Cuber zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e te tradycyjne, drukowane gatunki
dramatu na skutek spotkania z nowym medium otrzyma³y postaæ w³asnego wa-
riantu, opisuj¹c to do�wiadczenie nowego medium, sta³y siê inne pozostaj¹c takie
same52.

Omówione tutaj zjawiska wspó³istnienia literatury i Internetu nie wyczerpuj¹,
rzecz jasna, tematu, bowiem to, co dzieje siê w przestrzeni wirtualnej, jest p³ynne,
ma³o uchwytne i nie do koñca �definiowalne�. Pisanie o wspó³czesnych zjawi-
skach literackich i kulturowych w ogóle równie¿ nastrêcza trudno�ci, przede
wszystkim z powodu wiadomego braku dystansu do opisywanych zagadnieñ. Nie
mamy wiêc zamiaru formu³owaæ ostatecznych wniosków i prawomocnych okre-
�leñ, tym bardziej ¿e praktycznie codziennie w przestrzeni Internetu dzieje siê co�
nowego i zaskakuj¹cego. Ju¿ mówi siê, przynajmniej w Rosji, o przesycie esejem
i o tym, ¿e w Internecie staje siê on passé. Trudno zatem w tej chwili przewi-
dzieæ, w jakim kierunku pójd¹ wskazane przez nas zmiany gatunkowe w litera-
turze rosyjskiej. I trudno je oceniaæ. Jedno jest pewne. Kultura elektroniczna
bêdzie rozwijaæ siê dalej, co oznacza konieczno�æ ponownego podjêcia w przy-
sz³o�ci rozwa¿añ na jej temat � rozwa¿añ, w których z pewno�ci¹ nie zabraknie
te¿ uwag np. nad teatralno�ci¹ Internetu, który przecie¿ proponuje niezliczon¹ liczbê
najró¿niejszych dialogowych form komunikacyjnych, jeszcze niezbadanych w tym
kontek�cie.

Ëèäèÿ Ìåíñîâñêà, Áåàòà Ïàâëåòêî

ÎÁÓÇÄÀÒÜ  ÄÈÊÈÉ  RU.NET
ÈÍÒÅÐÍÅÒ  È  ÐÓÑÑÊÀß  ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ � ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

È  ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÈ  ÆÀÍÐÎÂ

Ð å ç þ ì å

Â ñòàòüå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ïðèáëèçèòü ñóøåñòâåííûå äëÿ ýëåêòðîííîé êó-
ëüòóðû ÿâëåíèÿ, êîòîðûå âñå ÷àùå ñ÷èòàþòñÿ àëüòåðíàòèâíûìè äëÿ òðàäèöèîííî ïîíèìàåìîé
êóëüòóðû. Ïðèâîäÿ ïðèìåðû èç íîâåéøåé ðóññêîé ëèòåðàòóðû, àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò
ïîñëåäñòâèÿ îáúåäèíåíèÿ ïå÷àòíîé ëèòåðàòóðû, ìóëüòèìåäèa è ñóáêóëüòóðû Èíòåðíåòà.

52 Zob. M. C u b e r: Internet jako �ród³o..., s. 88.

8 Rusycystyczne Studia..., T. 20
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Â ðàáîòå îáñóæäàþòñÿ îáðàçöîâûå æàíðîâûå èçìåíåíèÿ êîíêðåòíûõ ëèòåðàòóðíûõ ôîðì,
ñâÿçàííûå ñ âëèÿíèåì ñïåöèôè÷åñêèõ èíòåðíåòîâñêèõ æàíðîâ âûñêàçûâàíèÿ.

Ïðîâåäåííûå àíàëèçû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ãëàâíûå èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ äðàìàòè÷åñêèõ
æàíðîâ, èñïîëüçóþùèõ ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû è ÿçûêîâûå ôîðìû ñåòåâîé êîììóíèêàöèè,
â îñíîâíîì � ÷àòà, ôîðóìà, sms-îâ, êîìïüþòåðíîé èãðû.

Âñëåäñòâèå íàáëþäàåìûõ òðàíñôîðìàöèé âîçíèêàþò íîâûå æàíðû (òàíêåòêà, reality dra-
ma, äðàìà-÷àò è äð.), âçàèìîñâÿçü àâòîðà è ïîëó÷àòåëÿ ïðîèçâåäåíèÿ ïðèîáðåòàåò íîâûé
� èíòåðàêòèâíûé õàðàêòåð, æàíð ïðåâðàùàåòñÿ â íîâóþ ôîðìó âîñïðèÿòèÿ ìèðà, ò.å.
íàñòóïàåò åãî ïåðåìåùåíèå â ðàçðÿä ýñòåòè÷åñêèõ êàòåãîðèé.

Ãëàâíûå cëîâà: àâòîð, Èíòåðíåò, ñîâðåìåííàÿ ðóññêàÿ äðàìàòóðãèÿ, ãèïåðòåêñò, æàíð

Lidia Miêsowska, Beata Pawletko

THE  CONQUER  OF  THE  WILD  RU.NET
INTERNET  VERSUS  GENRE  CHANGES

IN  RUSSIAN  LITERATURE

S u m m a r y

The article is an attempt to describe the phenomena characteristic of e-culture which more and
more commonly becomes an alternative to traditional approach to culture. On the basis of the la-
test Russian literature the authors present the effects of the symbiosis of printed literature, mul-
timedia and the Internet subculture. Sample genological changes, which occurred within the cho-
sen literary genres influenced by the internet-related forms of communication, are discussed.

The conducted analyses show that the most significant changes take place in drama genres
where the elements of structure and internet-related means of communication (i.e. chat, forum, com-
puter games) are used.

The influence of multimedia on literature can be observed in the newly appeared genres such
as: tanquette, reality drama, drama-chat etc.), especially when authors refer to the specific likings
of internet clubbing society. Furthermore, it results in the change of the writer-reader relationship
which becomes more interactive in character whereas the genre itself is transformed into a specific
form of experiencing the world and becomes an aesthetic category.

Key words: author, Internet, contemporary Russian drama, hypertext, genre
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