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Xymena BOROWIAK

S³owo inspirowane Internetem1
Rozwi¹zania przestrzenne najnowszej literatury wskazuj¹ na aran¿owanie
tekstów w oparciu o doœwiadczenia nowych technik komunikacyjnych. Niew¹tpliwie istotny wp³yw na sposób istnienia tekstu literackiego ma Internet,
w którym przekszta³ca siê tradycyjny zapis. Szczególnego znaczenia nabiera
wtedy s³owo poddane tej nowej technologii2. Zatem „zapis s³owa, jego audiowizualizacja – dowodzi Marek KaŸmierczak – ró¿nicuje relacje nadawczo-odbiorcze”3, co dobrze widaæ w prozie wspó³czesnej4, dla której Internet stanowi
czynnik wp³ywaj¹cy na œwiat przedstawiony powieœci. Nowe medium obecne
jest wiêc w literaturze prze³omu XX i XXI wieku jako znacz¹cy w¹tek tematyczny oraz inspiracja dla budowy tekstu5. Efektem optycznego gestu jest zatem
1

Artyku³ jest rozszerzon¹ wersj¹ zaprezentowanego na konferencji naukowej referatu: Inspiracje pozaliterackie najnowszej literatury (Katolicki Uniwersytet Lubelski, maj 2006).
2

Na ten temat M. KaŸmierczak: „Proces zastêpowania œrodków przekazu przez inne, a wiêc
i przekszta³cenia ich w³asnoœci, D. Bolter okreœli³ mianem «remediacji»”. M. KaŸmierczak, Wirtualny nadawca w sieci. Wstêpna kategoryzacja, „Przestrzenie Teorii” 2005, nr 5, s. 215.
3

Ibidem, s. 216.

4

Por. ksi¹¿ki z Internetem w tle: aalli, Œwiat wed³ug blondynki, Warszawa 2002; K. Dunin,
Tabu, Warszawa 2004; K. Kofta, Krótka historia Iwony Tramp, Warszawa 2001; J.L. Wiœniewski, S@motnoœæ w sieci, Warszawa 2005; J.L. Wiœniewski, Los powtórzony, Warszawa 2004.
5

H. Gosk, W sieci „sieci”. Kilka uwag o wp³ywie komunikacji internetowej na polsk¹ prozê
prze³omu XX i XXI wieku, [w:] Tekst (w) sieci, t. 2: Literatura. Spo³eczeñstwo. Komunikacja, red.
A. Gumkowska, Warszawa 2009, s. 43. Por. A. Nasi³owska, Hipertekstualna estetyka i literatura
w dobie Internetu, „Teksty Drugie” 2006, nr 4, s. 205–217.
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specjalna architektura tekstu wskazuj¹ca styl internetowego zapisu i gatunku
(neatspeak, e-mail, czat, tekst-k³¹cze6).
Plastyczne gospodarowanie przestrzeni¹ tekstu (semiotyka strony) s³u¿y
wzmacnianiu znaczeñ wbudowywanych w styl i grafiê utworu – jak to widaæ
w Tabu Kingi Dunin7, w którym pisarka wykorzystuje e-maile i aran¿uje stronê
tak, by daæ wra¿enie obcowania z ekranem komputera (symboliczne przedstawienie paska menu). Zasadniczo zmienia siê wiêc semiotyka strony w momencie, kiedy „napór liniowy” (Dick Higgins) tekstu zostaje przerwany, i jest to
znak, i¿ bohaterowie komunikuj¹ siê przez Internet. Ów gest optyczny w istotny
sposób wp³ywa na okreœlenie przestrzeni w œwiecie przedstawionym powieœci,
w którym ró¿nica uk³adu tekstu na stronie daje informacje o tym, czy akcja rozgrywa siê w najbli¿szym otoczeniu Marty – g³ównej bohaterki, czy te¿ w przestrzeni wirtualnej. Ponadto znakiem odmiennej czasoprzestrzeni obu narracji
jest zró¿nicowany krój czcionki w zapisie komputerowym:
Teodycea. Postaram siê zapamiêtaæ. W ka¿dym razie, gdyby ktoœ zapyta³ mnie
dziœ wieczorem, jaki œwiat jest lepszy: czy ten twój, podobno prawdziwy, pe³en bezradnoœci wobec cierpienia, czy te¿ œwiat mamy z Wielkim Wróblem pocieszycielem,
to bez wahania wybiorê Wielkiego Wróbla. [...]
...bardzo poruszy³o mnie twoje opowiadanie „Wielki Wróbel”. Opowiadanie czy prawda? Dlaczego mi o tym nie napisa³aœ? Chcia³aœ ukryæ swoje uczucia? [...] Napisz mi,
¿e nie by³a to tylko fikcja literacka (T., s. 35–37).

Oprócz zasadniczej zmiany w architekturze tekstu Dunin widaæ równie¿ figuratywn¹ estetykê e-mailowego zapisu z charakterystyczn¹ grafi¹ / ortografi¹:
Udalo sie! To bedzie moj pierwszy w zyciu list wyslany e-mailem! Okazalo sie, ze
moi nieprzytomni rodzice, kupili komputer, kupili komputer z modemem i nawet o tym
nie wiedzieli. Albo wiedzieli niedokladnie. Kiedy, tak jak to sobie wymyslilismy, poprosilam ich, zeby kupili mi modem, a potem zaczeli glowkowac i mama przypomniala
sobie, ze juz go mamy. Wyobrazasz sobie? Potem ju¿ bylo proste. Jest u mnie w klasie jeden taki wymozdzony koles, kompletnie uzalezniony od komputera, przyszedl
i wszystko mi zainstalowal (T., s. 5).

Hanna Gosk, analizuj¹c wp³yw komunikacji internetowej na polsk¹ prozê
prze³omu XX i XXI wieku, zwraca uwagê, ¿e przyspieszona wymiana informacji
miêdzy bohaterami wp³ywa na ich to¿samoœæ, ale te¿ organizuje ¿ycie codzienne8.
6

Por. Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002; liternet.pl, red. P. Marecki, Kraków 2003.
7

Zob. K. Dunin, Tabu, Warszawa 2004. Wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania; w tekœcie
oznaczam je liter¹ T., po której podajê numer strony.
8

Por. H. Gosk, op. cit., s. 44.

S³owo inspirowane Internetem

73

Jest to szczególnie widoczne w w¹tku obyczajowo-romansowym, bez wzglêdu
na to, czy wirtualna mi³oœæ (zanim bohaterowie zdecyduj¹ siê spotkaæ w realnym œwiecie i ostatecznie rozstaæ) dotyczy nastolatków, czy doros³ych ludzi.
Tradycyjna zatem fabu³a romansu otrzyma³a „now¹” realizacjê dziêki swoistej
teatralizacji emocji za pomoc¹ medium Internetu:
Marku,
[...] Byliœmy po prostu sami w jakiejœ umowie, wirtualnej – tak to siê nazywa? –
przestrzeni, ale teraz zadajê sobie ró¿ne pytania. Okropnie czu³am siê w £odzi,
wiedz¹c, ¿e w³aœciwie ca³y czas musimy ukrywaæ siê z naszymi uczuciami. [...]
Martusiu,
pewnie, ¿e siê nad tym wszystkim zastanawia³em. Powiedz mi, co my takiego
z³ego robimy? [...] Przez piêæ miesiêcy pisywaliœmy do siebie prawie codziennie i chyba nieŸle siê poznaliœmy, a teraz chcemy siê poznaæ jeszcze lepiej – albo inaczej. Myœlê, ¿e nasz zwi¹zek potrzebuje czegoœ wiêcej ni¿ tylko bujania w komputerowych
ob³okach (T., s. 161–162).

G³ówni bohaterowie (Marta i Marek) tego „zakazanego” ze wzglêdu na stopieñ spokrewnienia romansu zdecyduj¹ siê „zamkn¹æ” sw¹ historiê, kiedy dojdzie do konfrontacji z rodzinami i hierarchiami wa¿noœci przez nich wyznawanymi. W efekcie w polskich realiach, w których toczy siê akcja Tabu i –
omawianej poni¿ej – S@motnoœci w sieci
trzeba kontynuowaæ przesz³oœæ, dziêki której odczuwa siê istnienie œrodowiska definiuj¹cego to¿samoœæ, a to w przypadku ukochanej Jakuba [...] [z powieœci Janusza
Wiœniewskiego – X.B.], która jest mê¿atk¹, oznacza rozstanie z nim i powrót do
mê¿a, choæ kobieta nie jest pewna, czyjego dziecka siê spodziewa, a w przypadku
Marty z powieœci Kingi Dunin – opowiedzenie siê za okreœlonymi wartoœciami, które
jakoœ nie ujawni³y siê w internetowym konterfekcie partnera, a dla niej s¹ wa¿ne, co
musi prowadziæ do rozczarowania i zerwania z kochanym wczeœniej kuzynem9.

W odmiennej perspektywie buduje architekturê powieœci Janusz Leon Wiœniewski w S@motnoœci w sieci10. Przede wszystkim graficzna struktura utworu
odpowiada charakterystycznej dla „czatowej” formy prezentacji osób bior¹cych
udzia³ w rozmowie:
ON: Minê³a pó³noc. Schyli³ g³owê i poczu³, ¿e nie zatrzyma tych ³ez. Ju¿ dawno
nie czu³ siê taki samotny. Samotnoœæ jako uczucie od kilku lat rzadko dociera³a do
niego w szalonym pêdzie codziennoœci. [...]
9
10

Ibidem, s. 50–51.

J.L. Wiœniewski, S@motnoœæ w sieci... Wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania i w tekœcie oznaczam je skrótem Sa., po którym podajê numer strony.
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ONA: Ju¿ dawno ¿aden mê¿czyzna a¿ tak bardzo nie stara³ siê, aby mia³a taki nastrój, czu³a siê atrakcyjna i mia³a najlepsze drinki w kieliszku (Sa., s. 11–13)
JACEK, Centrum Komputerowe, Instytut Maxa Plancka, Hamburg:
W³aœnie wychodzi³, gdy zadzwoni³ telefon.
By³a sobota, tu¿ przed pó³noc¹, w pustym centrum komputerowym; mog³a dzwoniæ tylko jego ¿ona. Nie mia³ ochoty odbieraæ (Sa., s. 135).

Istotna jest zatem p³aszczyzna tekstu, w którym po dwukropku rozwija siê
narracja. Podobny gest wizualny zarezerwowany zosta³ dla rozmów na czacie,
przy czym ró¿nicuj¹cy element ujawnia siê w wyborze takiej czcionki, któr¹ pisane s¹ tylko rozmowy i listy internetowe. Interesuj¹ca wydaje siê równie¿
aran¿acja przestrzenna w obrazie strony, kiedy budowana jest symultaniczna
kompozycja rozmów, e-maili oraz przemyœleñ bohaterów:
ONA: Powiedz mi tylko, jakie masz wykszta³cenie. To nie arogancja. To tylko ciekawoœæ. Chcia³abym mieæ z Tob¹ wspóln¹ czêstotliwoœæ.
ON: To przestawa³o byæ prowokuj¹co bezpoœrednie. To zaczyna³o byæ bezczelne.
Trudno uwierzyæ w szczeroœæ tego jej „to nie arogancja”. Jeœli mia³a na celu go sprowokowaæ, to siê jej uda³o. Nerwowo zacz¹³ pisaæ:
Wykszta³cenie? Normalne. Jak ka¿dy. Magister fizyki, magister filozofii, doktor matematyki i doktor habilitowany informatyki (Sa., s. 47).

Jakie wnioski wyp³ywaj¹ z tak zbudowanej wypowiedzi? Otó¿, jak dowodzi
Bo¿ena Witosz –
odmiana pisma dysponuje jako tworzywem zespo³em konwencjonalnych znaków
graficznych (litery), znakami interpunkcyjnymi, regu³ami ich u¿ycia, jakoœci¹ i wielkoœci¹ czcionki drukarskiej, mo¿liwoœciami zagospodarowywania powierzchni strony, uk³adem graficznym, spacjami i p³yn¹c¹ st¹d mo¿liwoœci¹ innego ni¿ linearny
uk³adu przestrzennego [...]. Tak zagospodarowana strona s³u¿y zaprezentowaniu
swoistej „dwutekstowoœci”, która mo¿e ukazaæ „zapis rozmowy prowadzonej przez
kilka osób równoczeœnie (zjawisko polilogu), [b¹dŸ – X.B.] zapisowi zjawiska równoczesnego procesu mówienia i myœlenia11.

Owo zró¿nicowanie czcionki wnosi te¿ istotne informacje, wskazuje problem
samotnoœci i potrzebê kontaktu z drug¹ osob¹. Okazuje siê, i¿ po³¹czenie w sieci nie jest to¿same z realn¹ rozmow¹ „ja” z „drugim”, ale obrazuje – dodatkowo
przez zapis tytu³owego s³owa – s@motnoœæ. Symbolizuje po³¹czenie u¿ytkownika z serwerem i mówi, ¿e czat, e-mail, ICQ nie ³agodz¹ poczucia alienacji.
11

B. Witosz, Rozbijanie zastyg³ych struktur. O tendencjach stylistycznych w tekstach
wspó³czesnej prozy, [w:] Styl a tekst, red. S. Gajda, Opole 1996, s. 138–139.
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Podobne wnioski interpretacyjne wynikaj¹ z Cz@tu Krzysztofa Rudowskiego, „wirtualnego dramatu w formie trzech aktów – dialogów internetowych”12.
Bohaterami sztuki s¹ m³odzi polscy „inteligenci”: licealiœci, studenci, ludzie
pracuj¹cy w firmach na ró¿nych stanowiskach od pracownika biurowego przez
biznesmena po dyrektora banku. Poniewa¿ pracuj¹ oni od rannych godzin do
póŸnego popo³udnia, dlatego komunikuj¹ siê na czacie w godzinach pracy, który jest dla nich „czasem odnalezionym”, kiedy to:
[...] mo¿emy siê spotykaæ i rozmawiaæ o powa¿nych sprawach. O niepowa¿nych te¿.
Mo¿emy flirtowaæ, œwintuszyæ, udawaæ kogoœ innego. Dowiedzieæ siê od kogoœ, kto
by³ w teatrze, co ciekawego zobaczy³. [...] Poznaæ pogl¹dy innych, podyskutowaæ.
To czas pracy, w której niewiele zarabiamy, ale dziêki niej mo¿emy porozumieæ siê
z tymi, którzy s¹ nam podobni. I tu, w wirtualnej rzeczywistoœci, realizujemy nasze
marzenia – niemo¿liwe do zrealizowania w realnym œwiecie13.

Krzysztof Rudowski, podobnie jak Wiœniewski, projektuje semiotykê strony,
by oddaæ e-mailow¹ komunikacjê na czacie14. Ró¿nica miêdzy projektami autorskimi ujawnia siê w strukturze dzie³a literackiego. Pierwszy z wymienionych
autorów tworzy dramat, drugi powieœæ. A wiêc to wstêpne rozró¿nienie bêdzie
mia³o swoje prze³o¿enie na kompozycjê dzie³a. Dramat Rudowskiego zbudowany zosta³ z trzech „@któw”. W rezultacie ju¿ zapis s³owa „@kt” stanowi czytelne nawi¹zanie do komunikacji internetowej. Pocz¹tek dramatu kszta³tuje siê
wiêc nastêpuj¹co:
12

Cyt. za: H. Janaszek-Ivanièková, Modyfikacja genologiczna dramatu pod wp³ywem Internetu (na przyk³adzie sztuki Krzysztofa Rudowskiego „Cz@t”), [w:] ¦ánrové metamorózy v støedovoevropském kontextu, sv. II: Stabilita a labilita ûanru, red. L. Pavera, Opava 2005, s. 131.
13

K. Rudowski, Cz@t, Gdañsk 2001, s. 31–32. Kolejne cytaty z tego wydania lokalizujê w tekœcie, podaj¹c w nawiasie symbol Cz. i numer strony.
14

Por. E. Wilk, N@wigacje slowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 2000. W rozdziale trzecim autor poddaje analizie krytycznej IRC w podrozdziale Czy rzeczywiœcie wtórna oralnoœæ? Przypadek IRC’a, stwierdzaj¹c: „A wiêc IRC to wymiana przekazów
werbalnych dokonuj¹ca siê w czasie rzeczywistym [...]. To «rozmowa» wieloosobowa na wszystkie mo¿liwe tematy w ró¿nych jêzykach. Komunikacja z innymi u¿ytkownikami odbywa siê na
ró¿nych kana³ach [...]. Z kana³ów IRC’owych korzystaj¹ przede wszystkim ludzie m³odzi. [...] Ta
wirtualna subkultura wytworzy³a ju¿ swoisty savoir-vivre. [...] uczestnicy «rozmów» prowadz¹
nie tylko wymianê pogl¹dów, ale tocz¹ miêdzy sob¹ swoist¹ grê, w trakcie której pragn¹ wykazaæ
swoj¹ wy¿szoœæ nad partnerami w zakresie m.in. znajomoœci jêzyka IRC’a. Podstawow¹ zasad¹
tego kodu jest d¹¿enie do maksymalnej «ekonomicznoœci», skrótowoœci i jednoznacznoœci przekazu. Wyra¿enia i s³ownictwo najczêœciej pochodz¹ z ¿argonu m³odzie¿owego i studenckiego
oraz terminologii informatycznej, opartej przecie¿ w du¿ej mierze na jêzyku angielskim”. Ibidem,
s. 53–55. Z podobn¹ sytuacj¹ komunikacyjn¹ spotykamy siê we wspomnianym dramacie Cz@t
K. Rudowskiego.
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@kt I
Pewnego dnia
**zarazka pojawia siê na czacie.
<zarazka>: Piwo dla wszystkich!
<zarazka>: Œpicie? Piwo dla wszystkich.
<zarazka>: PIWO BEZALKOHOLOWE DLA ŒPIOCHÓW!!!!!!!!
<SeniorWrangler>: Cicho, nie krzycz. Wszyscy siedz¹ na priv.
<zarazka>: Co to znaczy „priv”, mo¿esz mi to wyjaœniæ? Ja tu jestem pierwszy raz.
<SeniorWrangler>: Priv – to kana³ prywatny. Ludzie ze sob¹ rozmawiaj¹,
a nikt inny tego nie widzi. Wystarczy klikn¹æ dwa razy na czyimœ nicku i pojawi
siê okienko do prywatnych rozmów.
<zarazka>: Co to s¹ nicki?
<SeniorWrangler>: To nasze przezwiska. Twoje to „zarazka”, moje to
„SeniorWrangler”.
<zarazka>: Dziêki. Du¿e piwo.
<chórek>: A KTO NIE WYPIIJEE...
<SeniorWrangler>: OK.
**fatalerror pojawi³ siê na czacie.
<fatalerror>: Cze wszystkim.
<SeniorWrangler>: Cze.
<zarazka>: Czeœæ. Co oznacza cze?
<fatalerror>: Cze – skrót od czeœæ. Tutaj tak mówimy (
<zarazka>: Dziêkujê za piêkny uœmiech.
<fatalerror>: OK. Ty k czy m?
<zarazka>: K/m – co to znaczy?
<fatalerror>: K/m – kobieta czy mê¿czyzna.
<zarazka>:
K. (Cz., s. 5–6).

Tak zaprezentowana strona utworu dramaturgicznego tylko w nik³ym stopniu
nawi¹zuje do struktury dramatu. Wprawdzie autor utrzyma³ konwencjonalne
uporz¹dkowanie na trzy akty, ale zredukowa³ didaskalia, sygnalizuj¹c tylko stosunkowo ma³o precyzyjnie czas akcji (pewnego dnia, dwa tygodnie póŸniej, nastêpne dwa tygodnie póŸniej) i kolejno pojawiaj¹ce siê na czacie osoby. Tym
samym wyeksponowany zosta³ tekst g³ówny, który opiera siê na e-mailach.
Zwraca na to uwagê Halina Janaszek-Ivanièková, pisz¹c: „E-mailowa korespondencja, na której dramat Rudowskiego siê opiera, nadaje mu cechy nowatorstwa
nie tylko w spojrzeniu na rzeczywistoœæ widzian¹ oczami ircowników, ale tak¿e
w zakresie formy dramatycznej, która pod wp³ywem tej korespondencji ulega
rozlicznym zmianom”15. Zmiany te zatem polegaj¹ na zast¹pieniu tradycyjnej
15

H. Janaszek-Ivanièková, op. cit., s. 131.
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przestrzeni teatralnej przestrzeni¹ wirtualn¹ – wtedy „tekst dramatu jest polilogiem spisanym z ekranu monitora”16. Ponadto zmianie ulega sam jêzyk, który
przedstawia komunikacjê internetow¹, w której dominuje tendencja do skrótów,
wulgaryzmów, slangu i ca³ej poetyki netspeaku. W tym kontekœcie – jak dowodzi Janaszek-Ivanièková – znacz¹ce s¹ nicki, którymi podpisuj¹ siê bohaterowie
utworu:
[...] œliczna wra¿liwa dziewczyna, modelka, pierwsza twarz kolorowych czasopism kobiecych, pojawia siê na czacie [...] pod ma³o poci¹gaj¹cym turpistycznym
pseudonimem Zarazki [...] dyrektor potê¿nego banku skrywa siê w czacie pod pseudonimem Dupka. Dupek udaje szesnastolatka i wy¿ywa siê w wulgarnym prymitywnym seksizmie. [...] Trzydziestoletni pracownik banku, niechêtny kapitalistycznemu
wyœcigowi szczurów, okreœla siebie pogardliwym mianem Jarka-patyka. Powa¿ny informatyk nosi pseudonim SeniorWrangler [...] W wiêkszoœci nicków ujawnia siê sadomasochizm ich autorów i turpistyczne upodobanie do obrzydzania samych siebie17.

Ciekawemu przekszta³ceniu ulegaj¹ partie chóru, który w Cz@cie zwany jest
chórkiem18:
<zarazka>: Piwo dla wszystkich!
<zarazka>: Œpicie? Piwo dla wszystkich!
<chórek>: SEN, TO TYLKO PIÊKNY SEN.
<zarazka>: A ty kim jesteœ, chórek? Nigdy z nikim nie rozmawiasz, tyko bez przerwy dogadujesz
(Cz., s. 33).

Przekszta³ceniom ulega wiêc nie tylko forma dramatu, zmiany widoczne s¹
tak¿e na poziomie architektury tekstu, poniewa¿ „nowy” sposób komunikowania wymaga odpowiedniej re¿yserii przestrzennej.
Wizualizacje semantyki (ró¿norodne czcionki, emotikony) s¹ równie¿ charakterystyczne dla innej powieœci Wiœniewskiego – Los powtórzony19:
Zostawi³ samochód przy restauracji. Pieszo wróci³ do muzeum. By³o ciemno.
W biurze w³¹czy³ komputer. W jego skrzynce pocztowej by³y dwa e-maile.
16

Ibidem.
Ibidem, s. 133.
18
H. Janaszek-Ivanièková pisze: „Albowiem ów chórek nie jest ju¿ kolektywnym Ÿród³em
m¹droœci i powagi, jak mia³o to miejsce w staro¿ytnych tragediach, lecz tylko nieprzebranym
strumieniem p³ytkich jêzykowych i kulturowych skojarzeñ, jakie wywo³uj¹ poszczególne stwierdzenia ircowników w osobie niewiadomej p³ci zwanej chórkiem”. H. Janaszek-Ivanièková, op.
cit., s. 139.
19
J.L. Wiœniewski, Los powtórzony, Warszawa 2004. Wszystkie cytaty z powieœci oznaczam
liter¹ L., po której umieszczam numer strony.
17
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Karolina pisa³a:
Wujku, jestem z Ciebie dumna! Zawsze by³am, ale teraz jeszcze bardziej. Nie zadzwoniê do Ciebie, bo wiem, ¿e sobie z Internetem poradzisz. [...]

I drugi:
Jutro podam Ci adres internetowy najlepszego polskiego czatu o koniach. Rozmawiaj¹ tam ludzie tak samo – albo nawet bardziej zakrêceni na punkcie koni jak ty.
Karolina.
PS:-) Teraz przechyl g³owê w lewo i popatrz na te znaki. Widzisz, prawda? To mój.
Dla Ciebie. Od Karoliny z Warszawy

Pos³usznie przechyla³ powoli g³owê w lewo. W pewnym momencie zobaczy³. Zacz¹³
siê œmiaæ. Nie œmia³ siê tak od dawna... (L., s. 72–73).

G³ówny bohater cytowanej prozy, Marcin, powoli oswaja siê z Internetem.
Œwiadcz¹ o tym jego rozwa¿ania na temat nowego medium, a potem nieœmia³a
próba wejœcia w wirtualny œwiat:
Zdumiony przypatrywa³ siê temu, co zobaczy³ na ekranie monitora. Karolina
mia³a racjê, ludzie naprawdê rozmawiali! Przez kilkanaœcie minut tylko czyta³. Czasami mia³ ochotê w³¹czyæ siê do rozmowy. Skomentowaæ, zadaæ pytanie, uzupe³niæ
lub dyskutowaæ z idiotycznymi odpowiedziami. [...] W pewnym momencie ktoœ napisa³ do niego. Zaskoczony zobaczy³ swoje imiê na ekranie.
Emilia32: Marcin, jak siê masz? Nie wiem, co o tym s¹dziæ, ale czyta³am ostatnio,
¿e hipoterapia dla dzieci z pora¿eniem mózgowym to tylko nabijanie kasy w³aœcicielom stajni w du¿ych miastach. Czy ty te¿ tak uwa¿asz?

Poczu³ siê jak ma³y ch³opiec. Którego wywo³ano z kryjówki. W pierwszej chwili
nie wiedzia³, jak zareagowaæ. Dopiero gdy zobaczy³ na ekranie:
Emilia32: Marcinie, jesteœ tam???!!!

wystuka³ powoli tekst:
Marcin: Tak, jestem. Przepraszam Pani¹, ¿e siê nie odzywa³em. To mój pierwszy
w ¿yciu czat (L., s. 116–117).

Zapis odzwierciedla typowy uk³ad graficzny charakterystyczny dla czatu. Zasadniczo zmienia te¿ sytuacjê s³owa, które mo¿e ujawniaæ siê w „czterech
sprzê¿onych ze sob¹ zwrotnie tendencjach transformacyjnych o charakterze semiotycznym: «upiœmiennieniu mowy», «oralizacji pisma», «ikonizacji pisma»
oraz «upiœmiennieniu obrazu»”20. Poœwiadcza to metatekstowa „wypowiedŸ”
Marcina, który jest „zdumiony [...] [tym, co – X.B.] zobaczy³ [...] ludzie rozma20

I.S. Fiut, Twórczoœæ literacka w Sieci (wybrane zagadnienia), [w:] Estetyka wirtualnoœci,
red. M. Ostrowiecki, Kraków 2005, s. 239.

S³owo inspirowane Internetem

79

wiali [...] [on – X.B.] tylko czyta³ [...] mia³ ochotê w³¹czyæ siê do rozmowy”
(L., s. 116).
Istotn¹ aran¿acjê graficzn¹ (wybór czcionki, semiotyka strony) stanowi
odwo³anie siê do internetowych blogów:
J © New York even more...
Czwartek, 4 lipca 2002, 8.45 rano. Nowy Jork
Stacja kolejowa I metra Grand Central. Œrodek Manhattanu. M³oda dziewczyna
z czarn¹ chust¹ na g³owie z niezapalonym papierosem w ustach stoi przy œcianie
z³o¿onej z drewnianych tablic. Zaraz przy wejœciu do dworcowych delikatesów na
Grand Central. T³um ludzi pomimo œwiêta i wczesnej pory.
W rêku ma plik ¿ó³tych ulotek formatu A4. Na przedramieniu wymalowan¹ wyraŸnie
czarnym mazakiem liczbê 275. Na ulotkach tekst po angielsku, hiszpañsku i arabsku
[...] Na ulotce z twarz¹ uœmiechniêtego brodatego mê¿czyzny tekst: „Zaginiony. Wyszed³ z domu 11 wrzeœnia 2001 rano [...]
Dzisiaj jest 4 lipca. Pierwszy 4 lipca po 11 wrzeœnia.
Inny 4 lipca w innym Nowym Jorku. Jestem tutaj akurat tego dnia (L., s. 220–221).

Blog wprowadzony w prozê Wiœniewskiego stanowi swoiste symulakrum21,
poniewa¿ czytelnik-widz odbiera ów tekst tak samo, jakby czyta³ go w Internecie. Jest to tym bardziej mo¿liwe, gdy¿ wypowiedŸ ta zawiera wszelkie cechy
blogu, bêd¹cego przekazem wirtualnym, osobistym, publikowanym i upublicznionym oraz przedstawionym wspólnocie22.
Specjalna architektura strony oraz multimedialne przekazy, które wyzyskuj¹
graficzny zapis tekstu jako noœnika znaczenia i sensu, stanowi¹ dominantê kompozycyjn¹ powieœci inspirowanych Internetem. „Proza, zdecydowanie bardziej
ni¿ poezja, poddawana jest konwencjonalnym ograniczeniom strukturowania
nastêpstwa linearnego” – stwierdza Bo¿ena Witosz. Jednak¿e ostatnie obserwacje „[...] literatury wspó³czesnej dostarczaj¹ wielu przyk³adów prze³amywania
utrwalonych zasad partycji [tekstu – X.B.]”23.
W odmiennej perspektywie ogniskuj¹ siê wp³ywy Internetu na wspó³czesn¹
poezjê. Tu szczególnie widoczne s¹ inspiracje s³ownikiem komputerowym, internetowym, co ma prze³o¿enie na stylistykê i grafiê wiersza. Takie te¿ konotacje obecne s¹ w wierszu andrea Micha³a Kaczyñskiego:
21
Por. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, prze³. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przek³adów, oprac. R. Nycz, Kraków 1997, s. 175–189.
22

Por. M. Cywiñska-Milonas, Blogi (ujêcie psychologiczne), [w:] Liternet. Literatura i internet..., s. 97.
23

B. Witosz, op. cit., s. 138.
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ma na imiê
andrea.jpg
jest ca³kiem naga
sfotografowana z u¿yciem
lampy b³yskowej [...]
poznajê to po cieniu
niedbale rzuconym na œcianie [...]
andrea ma kiepsk¹ rozdzielczoœæ
œci¹gn¹³em j¹ z webu [...]
andrea ma 521 pixeli wzrostu
przesuwam myszk¹
i jej cia³o staje siê fioletowe
andrea.jpg
moja dziewczyna z webu24

Podmiot wiersza zafascynowany jest wirtualnym œwiatem, uto¿samia siê
z nim w³aœnie przez jêzyk. A zatem „granice jêzyka” wyznaczaj¹ przestrzeñ
zainteresowañ, „granice œwiata” internetowego. Samo zaœ s³ownictwo: jpg, rozdzielczoœæ, web, pixele – bêd¹ce cytatami z jêzyka komputerowego, jest elementem obcym tradycyjnej liryce; i tym samym przykuwa uwagê czytelnika. Liryczna strona utworu zawiera siê w formie stroficznej oraz powtarzanym jak
lejtmotyw imieniu andrea (zapis ma³¹ liter¹).
W innym trybie wirtualna przestrzeñ pojawia siê u Paw³a Lekszyckiego
w utworze sim city:
s³oñce przecieka przez paski ¿aluzji. sufit
jest moim niebem, gdy buduj¹c miasta,
wchodzê we w³adanie mocy
spustoszenia po¿arów i trzêsienia ziemi.
tornado jest mi pos³uszne.
wody l¹dowe s¹ mi pos³uszne.
mieszczañski mot³och jest mi pos³uszny.
za moim podszeptem zapalaj¹ siê
zarzewia buntu i zamieszki.
za moim rozkazem bywaj¹ t³umione.
w moich rêkach le¿¹: szerzenie oœwiaty
lub wzrost przestêpczoœci. lata chude i t³uste.
moim przywilejem jest zawy¿aæ podatki.
to ja sprowadzam na miasto i niszczê potwory.
24

M. Kaczyñski, andrea, [w:] Tekstylia o „rocznikach siedemdziesi¹tych”, red. P. Marecki,
I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002, s. 28.
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jestem Ÿród³em rozrywki i pracy. mecenasem sztuki.
to jest mój œwiat, wiêc nie mieszaj mi w g³owie.
nie rozmawiaj ze mn¹ o motywie boga
w poezji wspó³czesnej. Nigdy nie strasz mnie
œmierci¹. znam wszystkie kody na nieœmiertelnoœæ.
enter25.

Ju¿ tytu³ wiersza uaktywnia skojarzenia z gr¹ komputerow¹. Podmiot liryczny
– gracz, pretenduje do roli Boga, mówi¹c: „wody l¹dowe s¹ mi pos³uszne./ mieszczañski mot³och jest mi pos³uszny”. Tym samym echa topiki deus artifex zmierzaj¹ tu w stronê quasi-deus demiurgos. Gracz dysponuje niew¹tpliwie du¿ym arsena³em narzêdzi, umieszczonym w panelu gry, by unicestwiæ „grzeszne miasto”,
dlatego te¿ wiersz zamyka symbol jêzyka komputerowego: „enter” – wykonaj.
Jeszcze inaczej, stosuj¹c odmienny tryb, poetyck¹ aran¿acjê kszta³tuje Jaros³aw Lipszyc, czyni¹c tematem form wierszowych fragmenty „wyjête” z Wikipedii, o czym informuje we wstêpie do tomu Mnemotechniki:
Nie jestem autorem tej ksi¹¿ki. Nie napisa³em ani jednego ze s³ów, które w niej
przeczytacie. Ta ksi¹¿ka ma setki autorów, a ich listê znajdziecie gdzieœ pod koniec.
S¹ na niej imiona i nazwiska, pseudonimy, numery IP. Za tymi nazwami nie zawsze
skrywaj¹ siê ludzie. Niektóre s¹ oznaczeniami botów – ma³ych, sprytnych programów komputerowych. Wszystkie te s³owa pochodz¹ z Wikipedii.
Jednoczeœnie jednak jest to ksi¹¿ka g³êboko osobista. Bo choæ wykorzystujê
w niej wy³¹cznie cudze teksty, teksty tworzone kolektywnie dla wolnej encyklopedii,
to poprzez ich w³asn¹ redakcjê opowiadam pewn¹ prywatn¹ opowieœæ.
Ale czy na pewno? Mo¿e tak jak s³owa nie mog¹ byæ niczyj¹ w³asnoœci¹, tak
i opowieœci zawsze bêd¹ nale¿eæ do sfery spo³ecznej, bo upublicznione przestaj¹ mówiæ tylko same sob¹ – czytaj¹c je na zawsze ju¿ bêdziemy czytaæ równie¿ ich interpretacje, wykorzystania, analizy i nawi¹zania.
Ta opowieœæ jest opowieœci¹ tym bardziej otwart¹, ¿e wolna licencja na jakiej zosta³a opublikowana (znajdziecie j¹ gdzieœ pod koniec) zaprasza nie tyle do krytyki,
co do twórczego remiksu, tworzenia w³asnych – jednosobowych i kolektywnych –
wersji26.

Projekt oparty jest zatem na przewrotnym koncepcie – utwór poetycki wi¹¿e
siê z liryk¹ tylko poprzez delimitacjê „wersow¹” – a raczej rozpisanie has³a Wikipedii w strukturê wersu. Ze wzglêdu na koncept u¿ycia has³a encyklopedycz25

P. Lekszycki, sim city, [w:] Tekstylia..., s. 49–50.
Mnemotechniki, red. J. Lipszyc, Warszawa 2008, s. 5. Dalej dla oznaczenia cytatów z tego
tomu stosujê symbol M., po którym podajê numer strony. Tom J. Lipszyca funkcjonuje równie¿
w „wydaniu” internetowym. Zob. http://pl.wikisource.org/wiki/Mnemotechniki
26
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nego widoczny jest rozdŸwiêk pomiêdzy form¹ wierszow¹ a informacjami, które
mo¿na przeczytaæ w tekœcie, co widaæ we fragmencie utworu Têcza grawitacji:
ten artyku³ dotyczy zjawiska. Zobacz te¿: inne znaczenia.
ju¿ u zarania cywilizacji
ludzie zaobserwowali
¿e przedmioty
puszczone
spa
da
j
¹
grawitacja jest oddzia³ywaniem
za³amanie
ma kszta³t ³uku
dyspersja refrakcja odbicie
efekty roz pro sza nia zale¿¹ od ró¿nic
efekt mo¿e byæ widoczny wszêdzie
z fizycznego punktu widzenia
planety kr¹¿¹ wokó³ S³oñca
Ksiê¿yc dooko³a Ziemi
najwa¿niejsz¹ cech¹ za³amania jest powszechnoœæ
œwiat³a o ró¿nej d³ugoœci
fali z wody i powietrza
przedmiot odbijaj¹cy œwiat³o na danym fragmencie nieba nie istnieje (M., s. 6–7).

Delimitacja wersowa jest odbierana jako ad hoc czytelny znak utworu lirycznego, jednak stylistyczne ukszta³towanie incipitu sytuuje wypowiedŸ w obrêbie
tekstów popularnonaukowych (artyku³). Tekst jest wiêc gr¹ miêdzy poetyckim
a popularnonaukowym wyrazem utworu. Autor niew¹tpliwie zwraca uwagê na
s³owo. Lipszyc, jako jeden z reprezentantów noeolingwizmu, „wygrywa” semantykê s³owa przez nietypowe cz³onowanie ewokuj¹ce spadanie przedmiotów czy „rozbijanie zastyg³ych struktur” („roz pro sza nia”), które „ilustruj¹” verbum w ruchu.
Ironicznym tropem wydaje siê zatytu³owanie zbioru Mnemotechniki, co stanowi czyteln¹ aluzjê do wiersza mnemotechnicznego, a wiêc: „utworu wierszowanego, w którym budowa rytmiczna i rymy s³u¿¹ szybszemu i trwalszemu
zapamiêtywaniu ró¿nego rodzaju formu³, nazwisk, regu³ gramatycznych itp.,
stanowi¹cych treœæ poszczególnych wersów”27. Wspó³czesnoœæ nie k³adzie jed27

T. Kostkiewiczowa, Mnemotechniczny wiersz, [w:] S³ownik terminów literackich, red.
M. G³owiñski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieñ-S³awiñska, J. S³awiñski, Wroc³aw 2000, s. 318.
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nak nacisku na zapamiêtywanie, tylko raczej na szybki dostêp do informacji –
zatem ponowoczesna mnemotechnika istnieje w swej wizualnej aran¿acji m.in.
na stronach internetowych.
Andrzej Paj¹k, powo³uj¹c siê na pracê Scotta Rettberga, zauwa¿a analogiê
miêdzy praktyk¹ dadaistów a wspó³czesn¹ literatur¹ cyfrow¹: „Jak Tristan Tzara w 1920 roku formu³owa³ regu³y poematu dadaistycznego, tak w 2008 roku
Jaros³aw Lipszyc stworzy³ tom Mnemotechniki, który jest dostêpny zarówno
w formie ksi¹¿kowej, jak i opublikowany w internetowych WikiŸród³ach.
Lipszyc zremisowa³ has³a zawarte w polskiej wersji Wikipedii Wolnej Encyklopedii, tworz¹c z nich nowe byty – nowe utwory poetyckie”28.
S³owo inspirowane Internetem ujawnia kilka pól badawczych. Z pewnoœci¹
wspó³czesna literatura kszta³tuje siê pod wp³ywem Internetu. Widaæ wtedy, ¿e
nowe medium oddzia³uje na tematykê utworów, ale równie¿ zmienia strukturê
tekstu artystycznego. Aran¿acje sensu bywaj¹ wiêc wywiedzione z literosfery
jêzyka wirtualnego i to na nich opiera siê optyczny efekt najnowszej poezji.
WORD ILLUSTRATED BY THE INTERNET
Summary
The article illustrates an influence of the Internet’s communication on polish literature of 20th
and 21st century. This new medium is present in the literature as a significant motif. A very
important meaning gains a word which is undergone by a new technology of a record. As an
effect, the architecture of text is changed signilizing the style of the Internet’s record and genre
(an e-mail, neatspeak, chat). In prose (e.g. K. Dunin, J.L. Wiœniewski) just like in drama (by K.
Rudowski), plastic running of text’s space is done for strengthen the meanings built in the style
and the graphics of work. In another perspective focus the influences of the Internet on modern
poetry. In this example the inspirations of computer and Internet’s dictionaries are seen, and these
influence the style and graphics of a poem (e.g. M. Kaczyñski, P. Lekszycki and J. Lipszyc). The
modern literature is shaped under the influence of the Internet. It is noticed that the new medium
not only impacts themes of works but also changes the structure of an artistic text.
28

A. Paj¹k, Litteratura cybernetica, czyli burza w szklance wody, „Dekada Literacka” 2010,
nr 1/2, s. 34.

