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Karolina Jędrych

Twarz znana, twarz nieznana

O tetralogii Brzydcy Scotta Westerfelda

Brzydcy. Twarz po raz pierwszy

Czy jeżeli wszyscy są brzydcy, to znaczy, że nikt brzydki nie jest? Jak

twierdzi Tally Youngblood, główna bohaterka cyklu Brzydcy1 amerykań-

skiego pisarza Scotta Westerfelda, oznacza to jedynie, że nikt nie jest

śliczny2.

Opozycja między siedzibami brzydkich a Miastem Nowych Ślicznych,

będącym w istocie dzielnicą bezimiennego miasta Tally, zaznaczona zo-

stała już w początkowym rozdziale pierwszej części tetralogii. Oto nad

Brzydalowem wieczorne letnie niebo miało barwę kocich wymiocin3,

a nad Miastem Nowych Ślicznych

wieże imprez już się świeciły, a rzędy płonących migotliwym bla-

skiem pochodni sunęły niczym węże w ogrodach rozkoszy4.

Westerfeld pisze scenariusz dla Ziemi XXIV wieku. Ogólnoświatowa

katastrofa, która wydarzyła się w XXI wieku, znacznie zmniejszyła liczbę

ludności oraz wymusiła na ludzkości radykalne zmiany sposobu życia.

Alternatywą dla rabunkowej gospodarki okazało się wykorzystywanie

energii odnawialnej, dla państw — doskonale zorganizowane miasta, nato-

miast konfliktom wynikającym z różnic fizycznych między ludźmi kres
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1 Na cykl Brzydcy składają się książki (podaję daty wydań amerykańskich) Brzydcy

(2005), Śliczni (2005), Wyjątkowi (2006) i Nieważcy (2007).
2 S. WESTERFELD: Brzydcy. Przeł. P. BRAITER. Warszawa 2007, s. 97.
3 Ibidem, s. 5.
4 Ibidem.



położyła seria operacji plastycznych, którym poddawanym jest się w dniu

16. urodzin. Do ukończenia 12 lat funkcjonuje się w społeczeństwie jako

maluch, potem zaś, do dnia operacji — jako brzydki. Po niej zaczyna się

etap życia nowego ślicznego, nieustająca, bezrefleksyjna impreza.

Brzydkim, w przeciwieństwie do ślicznych, nieobce są konflikty i ne-

gatywne uczucia spowodowane — jak sądzi Tally — nienawiścią do sa-

mych siebie:

Może brzydcy kłócą się i przezywają dlatego, że nie znoszą samych

siebie. Nie są szczęśliwi. Ale ja chcę być szczęśliwa, a wyglądanie jak

prawdziwy człowiek to pierwszy krok5.

Wyglądać jak prawdziwy człowiek, nie stać się prawdziwym człowie-

kiem — oto marzenie wszystkich mieszkańców miasta Tally. Kluczem do

szczęścia, czyli odpowiedniej pozycji w społeczeństwie i związanych z nią

przywilejów, jest to, co na zewnątrz. Ciało. Twarz.

„Twarz” wydaje się słowem kluczem w interpretacji całego cyklu, i to

właśnie sposobom przedstawiania twarzy, pisania o niej chciałabym po-

święcić ten artykuł. Zadziwiające, jak często obok rozważań o śliczności6

(nie o pięknie) powraca kwestia wyglądu twarzy, jej proporcji. O ciele

wspomina autor niezmiernie rzadko, przywołując np. opozycje: spraw-

ność — niesprawność, normalny (czyli uśredniony) wzrost — wzrost wyż-

szy niż reszta społeczeństwa, normalna (znów znaczy to — średnia) budo-

wa ciała — za chude ciało. Nikt nie dąży do zachowania szczupłej

sylwetki, nie powraca obsesyjnie myślami do pochłoniętych w ciągu dnia

kalorii. Głos narratora w sprawie ciała wybrzmiewa wyraźnie w zasadzie

tylko raz, kiedy Youngblood wraz z przyjaciółką Shay oglądają kolorowe

gazety z XXI wieku. Zwróćmy przy tym uwagę, że pierwsze, co dostrzega

bohaterka, to nie ciała, lecz twarze:

Osobliwie lśniące kartki [czasopism —K.J.] zapełnione były zdjęcia-

mi. Ludzi. Brzydkich. [...] Tally nigdy wcześniej nie widziała tak wie-

lu zupełnie różnych twarzy. Usta, oczy i nosy wszelkich możliwych

kształtów, połączone w szaleńcze zestawy u ludzi w każdym wieku.

A ich ciała! Niektóre były groteskowo grube albo dziwacznie umięś-
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5 Ibidem, s. 89.
6 Posługuję się słowami śliczny, śliczność, tak jak zostały one użyte w przekładzie

polskim. Tłumaczka (zapewne za autorem) konsekwentnie nie posługuje się w powieś-

ciach słowem piękny. „Śliczność” nie jest w świecie przedstawionym kategorią este-

tyczną taką, jak my ją pojmujemy. Słowo to określa ludzi, którzy nie są już brzydcy,

odnosi się do urody, ale także kategorii pozycji społecznej. W oryginale nazwy tych kate-

gorii, czyli „Uglies” (brzydcy), „Pretties” (śliczni) zapisywane są wielką literą. Przekład

polski zachowuje taki zapis jedynie ostatniej kategorii ludzi — Wyjątkowych („Specials”).



nione, albo boleśnie chude, i niemal wszystkie miały niewłaściwe,

brzydkie proporcje. Lecz zamiast wstydzić się swego kalectwa, lu-

dzie na zdjęciach śmiali się, całowali i pozowali fotografom na wiel-

kich przyjęciach.

— Co to za dziwolągi?

— To nie dziwolągi — odparła Shay. — O dziwo, to bardzo sławni

ludzie.

— Sławni? Z czego? Ze swojej brzydoty?

— Nie, to gwiazdy sportu, aktorzy, artyści. [...]

— To zabawne, ale zupełnie nieśmieszne — zauważyła Tally. —

A zatem tak wyglądali ludzie, nim pojawił się pierwszy śliczny? Jak

ktokolwiek mógł na nich patrzeć?7.

Zwyciężczynie konkursów piękności i modelki wywołujące codziennie

w milionach kobiet zazdrość i frustrację również znalazłyby się na prze-

granej pozycji w świecie ślicznych. Ciała anorektyczek postrzegane są

jako straszliwie zdeformowane i groteskowe, czyli de facto jako takie, ja-

kie są rzeczywiście. Jedynie ich powszechność na wybiegach mody

sprawia, że współcześnie traktujemy ich nienaturalne figury jak wzory

urody:

Kobieta wyglądała, jakby umierała z głodu, żebra sterczały jej pod

skórą, nogi miała tak chude, że Tally zastanawiała się, jakim cudem

nie złamały się pod jej ciężarem. Jej łokcie i kości miednicy wyda-

wały się ostre jak szpilki, a przecież stała uśmiechnięta, z dumą

odsłaniając ciało, zupełnie jakby dopiero co przeszła operację i nie

zorientowała się, że lekarze odessali jej za dużo tłuszczu. Co zabaw-

ne, jej twarz najbardziej przypominała ślicznych. Miała wielkie oczy,

gładką cerę i mały nosek, lecz kości policzkowe za bardzo sterczały,

a czaszka niemal przebijała skórę.

— Co to jest u licha?

— Modelka.

— To znaczy?

— Coś w rodzaju zawodowej ślicznej. Chyba kiedy wszyscy inni

są brzydcy, bycie śliczną to też praca.

— A jest w bieliźnie, bo... [...] Cierpi na chorobę! Tę, o której

opowiadali nam nauczyciele.

— Pewnie tak. Zawsze sądziłam, że to tylko wymyślona historyj-

ka, która ma nas nastraszyć8.

W świecie Tally ciało ślicznego jest przede wszystkim sprawne, prze-

kształcone w taki sposób, aby jak najdłużej służyło posiadającemu je
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8 Ibidem, 203.



człowiekowi9. Nie jest obiektem pożądania ani czymś, o co należy prze-

sadnie dbać. Prawdziwa śliczność bowiem kryje się w twarzy. To twarz

uwodzi, przyciąga brzydkich ku ślicznym, brzydkich zaś od siebie odpy-

cha. Westerfeld — świadomie czy nie — odwołuje się tu do bogatej sym-

boliki twarzy — zwierciadła duszy, synonimu tożsamości, maski, twarzy

uwodzącej patrzącego zmiennymi emocjami. Jak piszą autorzy Historii

twarzy: „»Jest w twarzy pewna milcząca wymowa, która, choć nierucho-

ma, porusza« — twierdzi ojciec de Cressolles w traktacie retorycznym

z początku XVII wieku. Twarz uwodzi jeszcze bardziej niezawodnie i sub-

telnie niż słowa. »Aby umożliwić człowiekowi wyrażanie myśli, natura ob-

darzyła go nie tylko głosem i językiem [...]. Pozwoliła także mówić jego

czołu i oczom« — dodaje Martin Cureau de la Chambre w swojej L’art.

De connaître les hommes. »Jest wszak rzeczą dogodną komponować

swoją twarz stosownie do okoliczności, w jakich się znajdujemy, oraz

osób, z którymi rozmawiamy« — zaleca jeszcze Jean-Baptiste de La Salle

w traktacie o chrześcijańskiej ogładzie. Twarz jest przedmiotem indywi-

dualnej pracy, niezbędnej do rozmawiania i obcowania z ludźmi”10.

Komponować swoją twarz stosownie do okoliczności — można powie-

dzieć, że w świecie Brzydkich stwierdzenie to nie jest już metaforą. Po-

pularną wśród maluchów i brzydkich zabawą jest projektowanie swej

nowej ślicznej twarzy, która będzie spełniać standardy morfologiczne

przyjęte przez funkcjonującą w świecie Tally Radę Urody. Spośród wielu

wzorów piękna, milionów ludzkich twarzy została wyciągnięta pewna

średnia11, zachwycająca każdego patrzącego, przemawiająca do jego po-

zaracjonalnej, biologicznej strony:

Istniał pewien szczególny rodzaj urody, którą dostrzegali wszyscy.

Wielkie oczy i pełne wargi jak u dziecka; gładka, nieskazitelna skóra;

symetryczne rysy; i tysiące innych drobiazgów. Gdzieś w głębi

umysłów ludzie zawsze poszukiwali tych cech. Nikt, niezależnie od
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9 Oto jak opisywana jest operacja, której ma zostać poddana Tally:

[...] chirurdzy otworzą jej ciało, zmiażdżą i przytną kości, nadając im właściwy kształt,

część naciągną, inne dosztukują. Usuną chrząstki z nosa i kości policzkowe i zastąpią

programowanym plastikiem. Zetrą skórę i zasieją na nowo niczym boisko piłkarskie na

wiosnę. A potem zabieg laserowy zapewni jej doskonały wzrok do końca życia, a pod

tęczówką znajdą się lustrzane implanty dodające złotych iskierek nudnemu brązowi jej

oczu. Potraktowane prądem mięśnie staną się długie i sprawne, z ciała znikną resztki

szczenięcego sadła. Zęby zostaną zastąpione implantami z materiału ceramicznego

twardego niczym skrzydło pojazdu suborbitalnego i białego jak najlepsza porcelana.

Brzydcy, s. 103

10 J. JACQUES-COURTINE, C. HAROCHE: Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji

od XVI do początku XIX wieku. Przeł. T. SWOBODA. Gdańsk 2007, s. 7.
11 „Wzorcem do operacji była uśredniona przeciętna ludzka twarz”. S. WESTERFELD:

Brzydcy..., s. 261.



wykształcenia, nie był na nie odporny. [...] Wielkie oczy i usta

mówiły: jestem młody i delikatny, nie mogę cię skrzywdzić, a ty

chcesz mnie chronić. A reszta dodawała: jestem zdrowy, nie zarazisz

się ode mnie chorobą. I nieważne, co człowiek myślał o ślicznych, ja-

kaś jego część szeptała: gdybyśmy mieli dzieci, one też byłyby zdro-

we12.

Zgodnie ze standardami Rady Urody piękno to symetria i harmonia

rysów:

Twarze brzydkich zawsze były niesymetryczne, ich połówki do siebie

nie pasowały. Pierwsze, co robił program do morfów, to dzielił twarz

i dublował obie połówki, tak by tworzyły dwa przykłady idealnej sy-

metrii13.

Zauważmy, że już starożytni uważali, że piękne równa się proporcjo-

nalne14.

Kogo my, na początku XXI wieku, nazywamy pięknym? Nie chcąc

wikłać się w definicje i rozważania teoretyczne, proponuję przyjrzeć się

okładkom kolorowych gazet, sławnym ludziom, kobietom i mężczyznom,

którym media — i my sami — przypinamy etykietę pięknego. Jedno z po-

pularniejszych czasopism — „Viva!”, organizuje nawet doroczny plebiscyt

Viva Najpiękniejsi. W kilku ostatnich latach ten zaszczytny (?) tytuł otrzy-

mali: w 2005 roku Katarzyna Cichopek i Paweł Małaszyński, 2006 — Joan-

na Brodzik i Maciej Zakościelny, 2007 — Natasza Urbańska i Mateusz Da-

mięcki, 2008 — Marta Żmuda-Trzebiatowska i Sebastian Karpiel-Bułecka15.

Wyróżnione osoby związane są z filmem, estradą, serialem. Nasi pięk-

ni (najpiękniejsi) są do siebie podobni. Bardzo dopracowani. Szczupli.

Uśmiechnięci. A jednak według standardów Rady Urody z XXIV wieku —

wszyscy są losowi i brzydcy, podobnie jak każdy, kto czyta te słowa. Na-

turalnych, urodzonych ślicznych w historii ludzkości nie było wielu — dzie-

sięcioro16. Wśród nich znaleźli się Kleopatra, Greta Garbo i Rudolf Valen-

tino. Ale choć wzór ślicznego oparty jest na badaniach naukowych,

dostępny wszystkim, a nawet obowiązujący wszystkich, niektórzy brzydcy

mają świadomość, że w istocie o tym, że coś jest brzydkie lub śliczne, za-

decydowali inni, którzy dany wygląd takim nazwali. Przyjaciółka Tally —
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12 Ibidem, s. 19.
13 Ibidem, s. 47.
14 „Zgodnie z powszechnym mniemaniem za piękną uważamy rzecz proporcjonalną.

Wyjaśnia to, dlaczego — począwszy od starożytności — utożsamiano piękno z propor-

cją [...]”. Historia piękna. Red. U. ECO. Przeł. A. KUCIAK. Poznań 2005, s. 61.
15 http://polki.pl/viva_najpiekniejsi.html. (Data dostępu: 31.01.2010).
16 Zob. S. WESTERFELD: Brzydcy..., s. 83.



Shay, buntuje się przeciw ujednoliceniu wyglądu wszystkich ludzi,

twierdząc, że zabawa brzydkich w projektowanie nowej twarzy służy tyl-

ko temu, żebyśmy znienawidziły same siebie17. Dla Shay ocalenie

własnej twarzy jest jednocześnie ratowaniem unikalnej tożsamości;

dziewczyna przeczuwa, że operacja zmienia nie tylko wygląd, ale także

sposób myślenia człowieka18. To nie jestem ja — mówi. To wersja mnie,

wymyślona przez jakąś komisję19. Bez swojej twarzy nie istnieję.

Tally Youngblood ostatecznie przechodzi dwie operacje; konsekwencją

każdej z nich jest zmiana twarzy oraz osobowości dziewczyny. Pod koniec

pierwszego tomu cyklu Tally decyduje się zostać śliczną, w trzecim wy-

stępuje już jako Wyjątkowa. Kiedy ma okazję cofnąć uszkodzenia po-

wstałe podczas operacji w jej mózgu, odmawia, nie chcąc, by znów inge-

rowano w jej ciało20. Jednak wskutek zmian, jakie sama zapoczątkowała

w swoim świecie, Youngblood traci twarz — a raczej jej twarz Wyjątkowej,

mająca budzić w ludziach strach i szacunek, nie wydaje się już groźna.

W nowym mieście, Diego, gdzie dozwolone są wszelkie operacje popra-

wiające wygląd (a nawet szpecące), twarz, która do tej pory definiowała

Tally, jest tylko kolejnym anatomicznym eksperymentem:

Jego brwi uniosły się na widok okrutnej urody i tatuaży Tally, ale

poza tym nie okazał zdziwienia. [...]

— Uciekinierka, prawda? — spytał. — Wypróbowujesz właśnie

nową opkę?

— To? — Przesunęła palcami po twarzy.

Odkąd ocknęła się w kwaterze głównej Wyjątkowych Okoliczno-

ści, okrutna uroda była czymś, co ją definiowało, określało, kim jest.

A ten przeciętny chłopak pytał, czy ją wypróbowuje, jak nową fry-

zurę21.

Westerfeld nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego

uznajemy człowieka za ślicznego. Tally jest zwolenniczką teorii mówiącej

o biologicznym uwarunkowaniu postrzegania piękna. Shay opowiada się

za wpływem kultury — jako pewnego programowania, wmawiania lu-

dziom odpowiednich postaw i wartości:
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17 Ibidem, s. 49.
18 Jak się później okazuje, podejrzenia Shay są słuszne. Śliczne stają się nie tylko ciała

nastolatków, ale także ich mózgi, które podczas operacji są w pewien sposób uszkadzane.

Zob. ibidem, s. 267—273.
19 Ibidem, s. 50.
20 „W końcu uwolniła się ze swej celi, ze zbiornika, od doktor Cable. Nikt nie zmieni

jej wbrew jej woli, już nigdy”. S. WESTERFELD: Wyjątkowi. Przeł. P. BRAITER. Warszawa

2008, s. 369.
21 Ibidem, s. 263—264.



— [...] Prawdziwe jest też bycie brzydkim. Nie możesz tego

zmienić samą myślą, wmawianiem sobie, że jesteś śliczna. Po to

właśnie wynaleźli operacje.

— Ale to tylko podstęp, Tally. Przez całe życie oglądałaś wy-

łącznie śliczne twarze: twoich rodziców, nauczycieli, wszystkich po-

wyżej szesnastu lat. Lecz nie urodziłaś się, oczekując, że każdy bę-

dzie tak samo śliczny, po prostu zaprogramowano cię, wmówiono ci,

że wszystko inne jest brzydkie.

— To nie programowanie, to naturalna reakcja22.

Pytanie, który język — kultury, genów, mowa ciała — najsilniej od-

działuje na brzydkich, pozostaje zatem otwarte. Lektura powieści Brzyd-

cy, Śliczni, Wyjątkowi ma dostarczyć młodemu czytelnikowi, do którego

zostały skierowane, przede wszystkim rozrywki. Rozważania i refleksje

o ideale piękna — zarówno powieściowym, jak i współczesnym — są jakby

skutkiem ubocznym lektury. Powracające nieustannie dyskusje o twarzy

wydają się grą prowadzoną z czytelnikiem dorosłym. Autor adresuje

Brzydkich do ściśle określonej grupy — young adults23, czyli młodych

dorosłych (14—21 lat). O ile czternastolatka zainteresuje przede wszyst-

kim wartka akcja oraz dynamiczni bohaterowie, dwudziestolatek może

odczytywać powieści jako krytykę współczesnej kultury masowej, narzu-

cającej ludziom nienaturalne (bo wymagające zabiegów kosmetycznych

oraz chirurgicznych) piękno.

Bohaterowie Brzydkich znają własne twarze, ale chcą się ich pozbyć

na rzecz nieznanego oblicza ślicznego. Warto zainteresować młodych czy-

telników — uczniów — choćby fragmentami tej powieści, właśnie ze

względu na dyskusje, które może wywołać. Dyskusje o współczesnym

dążeniu nastolatków i osób dorosłych do narzuconego przez media ideału

piękna, które to dążenie częstokroć kończy się chorobą (np. anoreksją).

Potencjału dydaktycznego powieści upatruję również w wyraźnej symboli-

ce twarzy-maski-tożsamości, której interpretacja byłaby kolejnym krokiem

w przybliżaniu młodym ludziom złożonego świata tekstów kultury.

Twarze nieważkich

Cykl Brzydcy miał pozostać trylogią. Kiedy stary porządek, podtrzymy-

wany przez szczególnych ślicznych — Wyjątkowe Okoliczności — za sprawą
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22 S. WESTERFELD: Brzydcy..., s. 88.
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Tally i jej przyjaciół załamał się i został wprowadzony nowy system, opo-

wieść dobiegła końca. Jakże proste rozwiązanie — zakończyć cykl klęską

utopijnego społeczeństwa, nie pokazując konsekwencji przemian.

Dzięki fanom serii Westerfeld jednak napisał ciąg dalszy, książkę nazy-

waną żartobliwie czwartą częścią trylogii. Akcja Nieważkich rozgrywa się

trzy lata po wydarzeniach opowiedzianych w Wyjątkowych w mieście na

terenie obecnej Japonii. Jeden z recenzentów nazwał tę powieść „ge-

nialną parodią współczesnej obsesji sławy”24. Ze względu na powracające

i w tej części dyskusje o twarzy, chciałabym choć pokrótce zaprezento-

wać najważniejsze wątki historii.

Jednym ze skutków wprowadzenia nowego systemu stał się wzrost

konsumpcji wszelkich dóbr materialnych. Nie chcąc powracać do zarzu-

conej trzysta lat wcześniej gospodarki, opartej na pieniądzu, władze mia-

sta, w którym zamieszkuje Aya Fuse, główna bohaterka Nieważkich, wy-

myśliły gospodarkę reputacyjną:

Od tej chwili bonusy i ranking twarzy decydowały o tym, kto dosta-

wał najlepsze mieszkania, największe deputaty węglowe i ścienne.

Bonusy przeznaczono dla lekarzy, nauczycieli, opiekunów, aż po ma-

luchy odrabiające zadania domowe i wykonujące swoje obowiązki —

dla wszystkich, którzy utrzymywali miasto przy życiu wedle wskazań

Komitetu Dobroobywatelskiego. Ranking twarzy obejmował resztę

społeczności: od artystów przez gwiazdy sportu po naukowców. Moż-

na było do woli korzystać z wszelkich zasobów, dopóki potrafiło się

przemówić do zbiorowej wyobraźni miasta25.

Zauważmy, że ranking nie został nazwany na przykład rankingiem po-

pularności czy oglądalności. Jest to ranking twarzy. Aya Fuse jest nie-

ważką, jej pozycja w rankingu twarzy jest bardzo niska (w chwili gdy ją

poznajemy, jest 451 396.26). Znalezienie się w górnym tysiącu jest nie tyl-

ko jej marzeniem. To miasto rzeczywiście ogarnięte zostało obsesją

sławy, którą ma szansę zdobyć każdy. Miejska sieć przyjmie wszystko.

Wszyscy obserwują, oglądają wszystkich. Fantastyka? W zasadzie już nie.

Nieważcy podejmują kolejny ważny problem naszych czasów. W trylo-

gii mieliśmy dążenie do określonego ideału piękna, sprowadzone do obo-

wiązkowych uśliczniających operacji plastycznych. Tutaj natomiast dzia-

łania Ayi i mieszkańców jej miasta przypominają bardzo to, co już dzieje

się w globalnej sieci. Jak czytamy w jednej z recenzji: „To tak, jakby cały

świat zamienił się w Facebook, gdzie każdy obywatel jest jednocześnie
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24 J. HYNES: Looks Aren’t Everything. http://www.nytimes.com/2007/11/11/books/
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25 S. WESTERFELD: Nieważcy. Przeł. P. BRAITER. T. 1. Warszawa 2009, s. 37—38.
26 Ibidem, s. 8.



celebrytą i swoim własnym paparazzi”27. Obsesja sprawdzania rankin-

gu... Czyż nie przypomina nerwowego sprawdzania liczby komentarzy

umieszczonych pod zdjęciem na Facebooku lub Naszej-Klasie tudzież ob-

serwowania statystyk na blogu bądź liczby odsłon filmiku umieszczonego

w serwisie Youtube?

Aya żyje w rzeczywistości zdominowanej przez obrazy. Jako strzelec

(osoba poszukująca nowych historii i filmująca je celem późniejszego

umieszczenia w sieci miejskiej), to, co przeżywa niejako już mechanicz-

nie, postrzega jako filmowane ujęcia. Rozstanie się z towarzyszącą jej nie-

mal bez przerwy inteligentną lotokamerą stanowi nie lada wyzwanie:

Wyobrażała sobie, jak nagrywa je z bezpiecznej odległości, a Moggle

wyłapuje najlepsze ujęcia. A teraz była tu i zaczynała najbardziej od-

lotową przejażdżkę życia — i nawet tego nie filmowała!28.

Nietrudno to zrozumieć w świecie, w którym muszą cię zobaczyć, je-

śli masz naprawdę istnieć29. Taki sposób myślenia prowadzi do całkowi-

tego i dobrowolnego pozbawienia się prywatności:

Każde ciekawe miejsce, które kiedykolwiek zbadała, występowało

w jakiejś historii. Jej dom, nazwiska wszystkich przyjaciół, nawet ulu-

biony kolor — wszystko umieściła na swym kanale. Nie zachowała ni-

czego dla siebie30.

W godzinach poprzedzających „wystrzelenie” naprawdę ważnej histo-

rii Aya nie myśli o zagrożeniu ludzkości; jej głowę zaprząta wizja przyjęcia

Tysiąca Twarzy, czyli spotkania najpopularniejszych osób w mieście:

Teraz jej największym problemem było to, co włoży na przyjęcie

Tysiąca Twarzy organizowane przez Nanę Love. Bo z tym zakończe-

niem historia o zabójcy miast przyniesie jej aż taką sławę.

Może do końca życia31.

W miejskiej sieci Ayi — jak już powiedziano — liczni mają możliwość

oglądania licznych, podobnie jak współcześnie w Internecie. Nie wystar-

cza już śledzenie życia gwiazd ekranu i innych celebrytów czy podglądanie

zmagań uczestników przeróżnych reality show. Użytkownicy sieci dobro-

wolnie wystawiają swe życie prywatne na widok publiczny. Zdjęcia, filmy,
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myśli. Internauta podejmuje decyzję o udostępnieniu siebie innym, jedno-

cześnie będąc tych innych obserwatorem. Dzieje się tak na przykład

w blogosferze, gdzie piszący blog jest także komentującym inne blogi.

Bywa, że internauci zyskują międzynarodową sławę, w ogóle o to nie

zabiegając32. Ich teksty, zdjęcia lub filmy dosłownie rozlewają się po sie-

ci. Znajomi podają odnośnik znajomym, ci kolejnym i tak dalej. Wester-

feld, jako uważny obserwator życia w sieci, i to zjawisko opisał w Nie-

ważkich:

Pięć minut później historia eksplodowała, ogarniając kolejne kanały,

sięgając poza interfejs miasta do sieci globalnej. Wszystko zdawało

się dziać jednocześnie, w jednym z niezrozumiałych rozbłysków, któ-

rych się nie da wyjaśnić — albo przynajmniej, które odbywają się

zbyt szybko, by mógł je ogarnąć maleńki ekran Ayi33.

W Brzydkich, Ślicznych, Wyjątkowych opozycja twarz znana — twarz

nieznana dotyczyła twarzy przed operacją i po operacji, śladu unikalnej

osobowości. W przypadku Nieważkich znane — nieznane zyskuje znacze-

nie popularne — niepopularne. Obie interpretacje tej opozycji w ciekawy

i przystępny dla czytelnika sposób ilustrują pęknięcia we współczesnej

kulturze, szczególnie tej masowej, atakującej odbiorcę przeróżnymi bodź-

cami i zmuszającej go raz po raz do (często nieświadomej) zmiany tożsa-

mości. Jeden odbiorca dysponuje wieloma twarzami, konstruowanymi nie

tylko na potrzeby interakcji społecznych34, ale również w domu, przed

własnym lustrem/ekranem komputera.

Podobnie jak pierwsze trzy książki Westerfelda, tak i Nieważcy dostar-

czają ciekawych tematów dyskusji na lekcje polskiego, poruszają bowiem

problem, który bezpośrednio dotyczy większości nastoletnich uczniów. Te-

tralogia amerykańskiego pisarza stanowi zatem dobrą lekturę nie tylko dla

młodych dorosłych, ale także dla „zwykłych” dorosłych, szczególnie tych,

którzy pracują z młodzieżą i szukają aktualnych, bliskich jej tekstów.
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34 Odwołuję się w tym miejscu do prac socjologa Ervinga Goffmana, którego koncep-
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interakcyjny. Warszawa 2006, s. 5—6.



Karolina Jędrych

Face known, face unknown

On Scott Westerfeld’s tetralogy Uglies

S u m m a r y

The author interprets the tetralogy by the American writer Scott Westerfeld, which

consists of three novels: Uglies, Pretties, Specials, Extras. The main character of the first

three books is Tally Youngblood who lives in an ideal town of the future (24th century)

where there is no hunger, poverty or unemployment and everyone undergoes a plasic

surgery on their sixteenth birthday in order to turn from the ugly into the Pretty and start

a new, carefree life.

The author touches on various meanings of a face, the appearance of which is very

frequently described by the narrator. The face is a synonim of identity, a mask, a new

life. The face known — this is the ugly face of the main character, the unknown — her face

after the surgery.

The other meaning of “face” can be found in Extras, where face is also a place in

a ranking in a town, where what counts most is whether you are watched online by other

inhabitants.

Interpreting the cycle, the author points out that although Westerfeld’s novels are fan-

tastic, they clearly relate to the contemporary discussions concerning beauty and human

existence on the Internet.

Êàðîëèíà Åíäðûõ

Èçâåñòíîå ëèöî, íåèçâåñòíîå ëèöî

Î òåòðàëîãèè «Óðîäëèâàÿ» Ñêîòòà Âåñòåðôåëüäà

Ð å ç þ ì å

Àâòîð èíòåðïðåòèðóåò òåòðàëîãèþ àìåðèêàíñêîãî ïèñàòåëÿ Ñêîòòà Âåñòåðôåëüäà,

â êîòîðóþ âõîäÿò ðîìàíû: Óðîäëèâàÿ, Êðàñèâàÿ, Ìÿòåæíàÿ, Íåâåñîìàÿ. Ãëàâíîé ãåðîèíåé

òðåõ ïåðâûõ ÷àñòåé ÿâëÿåòñÿ Òýëëè ßíãáëàä, æèâóùàÿ â èäåàëüíîì ãîðîäå áóäóùåãî (XIV

âåê), â êîòîðîì íåò ãîëîäà, íèùåòû èëè áåçðàáîòèöû, à âñå íà øåñòíàäöàòûé äåíü

ðîæäåíèÿ äåëàþò ïëàñòè÷åñêóþ îïåðàöèþ, ÷òîáû èç óðîäëèâûõ ïðåîáðàçèòüñÿ â ïðå-

ëåñòíûõ è òàêèì îáðàçîì íà÷àòü íîâóþ, áåççàáîòíóþ æèçíü.

Àâòîð ñèãíàëèçèðóåò ðàçíîîáðàçíûå çíà÷åíèÿ ëèöà, êîòîðîå î÷åíü ÷àñòî îïèñûâàåòñÿ

ïîâåñòâîâàòåëåì. Ëèöî ÿâëÿåòñÿ ñèíîíèìîì òîæäåñòâåííîñòè, ìàñêè, íîâîé æèçíè.

Èçâåñòíîå ëèöî — ýòî íåêðàñèâîå ëèöî ãåðîèíè, íåèçâåñòíîå — ýòî åå ëèöî ïîñëå

îïåðàöèè.

Èíûå çíà÷åíèÿ «ëèöà» íàõîäèì â Íåâåñîìîé, ãäå ëèöî — ýòî ìåñòî â ðåéòèíãå,

â ãîðîäå, â êîòîðîì áîëüøå âñåãî ñ÷èòàåòñÿ òî, ñìîòðÿò ëè íà òåáÿ â ñåòè äðóãèå æèòåëè.

Èíòåðïðåòèðóÿ öèêë, àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðîìàíû

Âåñòåðôåëüäà ÿâëÿþòñÿ ôàíòàñòè÷åñêèìè, îíè âûðàçèòåëüíî ñîîòíîñÿòñÿ ñ ñîâðåìåííûìè

äèñêóññèÿìè, êàñàþùèìèñÿ êðàñîòû, à òàêæå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà â Èíòåðíåòå.
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