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…rozpoczyna film „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci” od sekwencji
ukazującej miejsce pierwszego połączenia internetowego w Uniwersytecie
Kalifornijskim w Los Angeles. Ta scena wyróżnia się w filmie. Wkraczamy
do „Świątyni Internetu”. Nieświadomi niczego studenci przemierzają ścieżki
pomiędzy budynkami. W jednym z nich rozpoczęła się rewolucja, która
odmieniła cały świat. Niepozorny korytarz skrywa salę, gdzie „wszystko się
zaczęło”. Tutaj nasz przewodnik Leonard Kleinrock demonstruje pierwszy
komputer podłączony do sieci, relikwię „tak brzydką w środku, a jednak
piękną”. Pierwsza wiadomość wysłana przez Internet brzmiała „LO”, choć
nie tę wiadomość chciał przesłać nadawca. „Lo and behold” – patrzcie
i podziwiajcie. Prorocze słowa pierwszego komputera skomunikowanego
z innym są przez bohatera porównywane do krzyku marynarza, który
jako pierwszy ze statku Kolumba widzi nowy ląd – Amerykę. Świątynia
Internetu sprzyja takim rozważaniom. Dalej nie spotkamy już takich
szczególnych miejsc: technologia jest wszędzie, Internet jest wszędzie.
Choć nie zakładaliśmy nigdy, że Internet stanie się główną osią naszych
technologicznych rozważań, to nie dziwi nas to. To wyjątkowe zjawisko
otacza nas na co dzień w sposób niemal niezauważalny, zlewa się z naszym
codziennym funkcjonowaniem. W tym numerze proponujemy rozważania na temat znanych nam zjawisk w internetowej odsłonie: tożsamość,
religia, moda, sztuka, literatura, czy rozrywka – to jedynie kilka z nich.
Internet nie jest tylko nowym medium dla tych zjawisk, ale tworzy zaskakujące hybrydy, chociażby połącznia wyobraźni religijnej i sposobów
opisywania Sieci. Te nowe twory wymagają od nas szczególnie uważnego
spojrzenia badawczego. Jednak medium także jest tu znaczące – daje
dostęp do całkiem innych środków wyrazu i tym samym wpływa na treść
przedstawienia. Czytelnik może się spodziewać zarówno rozważań na ten
temat, jak i praktycznej realizacji w postaci galerii otwierającej numer
i ilustracji w artykułach.
Badania w Internecie są też wyzwaniem dla antropologów, szczególnie
tych rozpoczynających swoją naukową drogę. W tym numerze publikujemy
fragmenty notatki studentki z tego nietypowego terenu, które odsłaniają
trudy pracy terenowej przez komputer. Za to praktyczne realizacje w postaci artykułów dają wskazówki na temat tego, jak badacze radzili sobie ze
spotykającymi ich wyzwaniami.
Prezentujemy też wywiad z Markiem Pawlakiem, badaczem migracji,
który natrafił w swoich badaniach na wątek perspektywy przyszłościowej
w antropologii i dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami.
Życzymy miłej lektury,
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Nie potrafiąca gotować, studentka pierwszego roku publikowania cyfrowego i sieciowego. Zainteresowana językiem włoskim
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wstęp: Daria Orzech

czynienia z edukacją nieformalną, tworzeniem się poglądów i wartości, z czego nawet
możemy sobie nie zdawać sprawy w trakcie procesu. Przez przynależność do danego
zgrupowania i stały kontakt z innymi członkami, ich opinie i sądy odbieramy bardziej
otwarcie niż zdanie innych osób z zewnątrz. Jest to oczywiście mniej odczuwalne,
kiedy styczność z fandomem mamy jedynie w Internecie. Z drugiej strony, możemy
zacząć dzięki tej przynależności dokształcać się formalnie w tematach z fandomem
powiązanych, których byśmy wcześniej nie uznali za interesujące. Kiedy kpop zaczął
być popularny m.in. w Polsce i pojawiła się koreańska fala, w bardzo szybkim czasie
wzrosło zainteresowanie kursami języka koreańskiego. Wszystko jest również zależne
od fandomu w jakim się znaleźliśmy. Innego rodzaju rozwojem osobistym jest twórczość
bezpośrednio zwracająca się w kierunku obiektu naszego zainteresowania. Jest to
tzw. fanart, czyli w dosłownym tłumaczeniu „sztuka fanów”. Możemy je odnaleźć obecnie
w każdej dziedzinie sztuki – muzycznej, plastycznej, teatralnej, pisarskiej… Wyobraźnia
zachwyconych fanów zdaje się obecnie nie mieć końca.
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Początek fanartów szacuje się na koniec wieku XIX, wraz z pojawieniem się fanzinów, czyli
amatorskich magazynów stworzonych przez fanów. Do ich stworzenia były stosowane
najprostsze techniki poligraficzne – często pojawiały się tam kolaże czy odręczne rysunki.
Były sprzedawane w liczbie od kilku do kilkuset egzemplarzy. Wiele z nich zniknęło już
po pojawieniu się pierwszego numeru, kiedy do twórcy docierał fakt nieopłacalności
jego pracy. Pojawiały się również zawarte tam prace komiksowe, które często doczekały
się wydania z prawdziwego zdarzenia – np. słynny Superman pierwotnie był wydawany
w fanzinie „Science-Fiction”, wydanym w 1933 r. przez Jerry’ego Siegela.
Czas w przypadku fanartów zadziałał na ich korzyść. W kolejnych latach zaczęło stopniowo
pojawiać się coraz więcej pomysłów ze strony fanów, a dla całego fandomu rozpowszechnienie Internetu, który jest najprostszym sposobem zjednoczenia, było prawdziwym
przełomem. Ta nowa forma komunikacji poruszyła od wewnątrz całą strukturę.

Fanart do gier z serii „Tomb Raider” autorstwa Pawła Piwowara

Fandomy mają ogromy wpływ na swoich członków. W niektórych przypadkach fani danego zgrupowania budują spojrzenie
uczestników na dane zjawiska czy wydarzenia. Mamy tutaj do
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Obecnie (szczególnie w dobie pandemii) jest to tak naprawdę podstawowe narzędzie
do tworzenia zgrupowań, bez których fandomy mogłyby się rozpaść. Internet jako jedyny ma też możliwość integracji fanów w grupach, które liczą nawet po kilka milionów
osób w jednym fandomie. Mogą się tam tworzyć krótko i długoterminowe relacje, jak
i odbywać pojedyncze „spotkania” ludzi, którzy już nigdy więcej nie będą mieli ze sobą
styczności. Powstają również podgrupy, np. wielbicieli pojedynczych postaci danej serii.
Przed działalnością w Internecie fandomy były rozproszone geograficznie, członkowie
najczęściej nawet nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu, poza związanymi z ich
obiektem sympatii wydarzeniami. Znalezienie w inny sposób drugiego wielbiciela było
bardzo przypadkowe. Podobnie wyglądało to w przypadku fanartów. Internet bardzo
uprościł odnalezienie treści związanej z naszymi zainteresowaniami. Dał on również
możliwość jej upubliczniania w darmowy sposób, wystawienia na krytykę oraz uznanie
innych osób. Przez przynależność tematyczną fanartu np. do jakiegoś filmu, autorowi
łatwiej było umieścić swoje dzieło w Internecie w odpowiednim miejscu, aby szybko
odnaleźć zainteresowanych odbiorców. Z reguły łatwiej jest się wybić autorom, którzy
na początku podpisują się pod czymś większym. W takim przypadku ich dzieło jest
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Fanarty: galeria

nie tylko lepiej odnajdywalne, ale i częściej wyszukiwane. Na takim umiejscowieniu
korzystają również odbiorcy, którzy łatwiej odnajdują interesujący ich kontent.
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W obliczu całej sztuki fanartów, można powiedzieć, iż odbiorcy, którzy jedynie darzą
sympatią dane twory kultury, są niezainteresowanymi fanami. Fanarty nie są jednak
jedynie szkicami, ale mają głębsze znaczenie dla osób zaangażowanych. Ta amatorska
twórczość fanów przenosi ich w głąb uniwersum dzieła. Przykładowo, czytając fanfiki,
fani otrzymują kontynuację swojego ulubionego serialu, który nigdy nie zostałby wydany, a nawet w przeważającej większości przypadków akcja nie mogłaby nabrać takiego
obrotu. Interesujący jest również fakt, że fanfiki najczęściej nie są na wysokim poziomie
literackim w porównaniu do oryginału dzieła i większość czytelników nie kontynuowałaby tekstu po paru stronach, aczkolwiek przez fakt, iż jest to kolejna część dzieła,
które nas wciągnęło, przez utrzymanie się na wizji pierwowzoru, wciągamy się w treść
darmowego zastępnika. Mniej lub bardziej świadomie, podczas całego tego procesu
poszerzany jest również warsztat pisarski. Przez wystawienie tekstu „na światło dzienne”,
otrzymywane komentarze oraz uwagi innych osób, pisarze budują w swoisty sposób
swoje kompetencje. Autorzy nie obawiają się również wystawiać swojej twórczości
w Internecie, gdzie przez możliwość pozostania anonimowym, nie odczują w znacznym
stopniu niepotrzebnego poczucia poniżenia. Nie mają w tym przypadku także podciętych
skrzydeł, jak w przypadku prac szkolnych, co sprawia, że jest to pierwszy krok w stronę
twórczego pisania dla przyszłych autorów.
Fanarty plastyczne (rysownicze, graficzne) mogą być tworzone nawet na podstawie
samych fanfików, co jeszcze bardziej poszerza możliwości twórcze. Artystą może być tu
każdy, przez co poziom dzieł jest bardzo zróżnicowany – możemy tu znaleźć przekrój
od bazgrołów dziecka po profesjonalne grafiki. Mamy tutaj także do czynienia z wizualizacją, która może zmienić naszą wizję wydarzeń książkowych. Są one oczywiście
tworzone na podstawie informacji zawartych w tekście, aczkolwiek przez różnorodny
odbiór czytelników, fanarty również będą przedstawiały różne wyobrażenia. Podobnie
jak w przypadku formy pisanej, utworzenie dzieła plastycznego jest czasochłonnym
procesem, który sprzyja pogłębianiu zdolności. Zdarzają się nawet przypadki, gdzie
malarska twórczość fanowska jest początkiem drogi do złożenia teczki na ASP. Fanarty
są również bardzo interesujące ze względu na to, co przedstawiają. Czasami są to scenki,
w których autorzy umieszczają się obok książkowego czy filmowego ulubieńca, co jest
już jawną próbą włączenia się w fikcyjny świat. Podobnym zabiegiem jest tworzenie
cosplayu, gdzie dosłownie wciągamy na siebie kostium i wcielamy się w jakąś postać.
Dla wielu osób stanowi to zabawę lub odskocznię od nieatrakcyjnego codziennego
życia. W cosplayu mowa nie jest jedynie o strojach postaci z anime czy mangi. Twórcy
nie ograniczają się tutaj, tak jak i w przypadku całej twórczości fanartów. Muszą się
odznaczać w tym przypadku wyjątkową cierpliwością, nie tylko przez małą liczbę eventów, których wyczekują, aby pochwalić się swoim strojem, ale również podczas całego
procesu twórczego. Składa się on tak naprawdę nie tylko z samego uszycia ubrań
(co często jest bardzo skomplikowane np. w przypadku postaci fantasy z dodatkowymi
odnóżami), ale również makijażu i włosów. Należy tutaj zadbać o każdy detal, aby odpowiadał on wizji pierwowzoru, ponieważ celem oczywiście jest wierne odwzorowanie.
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wstęp: Daria Orzech

Fandomy bez zaprzeczenia są dla nas czymś więcej niż przynależenie do grupy osób
mającej wspólny obiekt sympatii. Dla niektórych jest to pasja, w której mogą się zatracić wobec szarej rzeczywistości życia, a dla innych fandom może stanowić nawet styl
życia. Należy jednak zauważyć, że ludzie często patrzą na fandomy ze złej perspektywy
i zapominają o pozytywnych efektach przynależności. Najważniejszą zaletą jest właśnie
rozwój osobisty, który może się pojawić w najmniej spodziewanych momentach.
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Fanart do gry „Pathologic 2” pt. „Mistrzynie” autorstwa Natalii Orzech
Portfolio: https://www.instagram.com/kot_i_ropucha/?hl=en
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wstęp: Daria Orzech
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Na górze: fanart do serialu „Co robimy w ukryciu”, autorstwa W. Łobody
Po prawej: fanart do filmów z cyklu „Gwiezdne wojny”, autorstwa W. Łobody
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Hubert
Gąsienica-Mracielnik
O immersji w grach
komputerowych

Student II roku studiów magisterskich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze to m.in. antropologiczna analiza dzieł popkultury, sztuk walk czy
internetu. Miłośnik gier komputerowych,
planszowych, LARPów, słusznie sam siebie
nazywa „nieżyciowym nerdem”.

1. Wstęp – czym właściwie jest immersja
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W swoim artykule, jak wskazuje tytuł, chcę się pochylić nad
zagadnieniem immersji, która to, jako kategoria poznawcza,
ma swoje mniej czy bardziej ugruntowane miejsce w literaturze naukowej. Symptomatyczny wydaje mi się również fakt
istnienia takiej kategorii w języku środowiska graczy, gdzie
jest on rozumiany nieco intuicyjnie jako po prostu „wczuta”.
Temat wydaje się mi być interesujący przede wszystkim dlatego, że kategoria immersji i wiążącego się z nią wolicjonalnego
zawieszenia niewiary, wykracza poza pytanie ściśle o jedno
konkretne medium, a rzuca inne światło na jakąkolwiek percepcję sztuki. Poniekąd z tego też powodu, gry komputerowe
chcę traktować jako odrębną i dość nową dziedzinę artystyczną, a o konkretnych grach mówić jak o zapośredniczonych
przez technologię dziełach.

Fanart do gier z serii „Mortal Kombat” autorstwa Łukasza Ciżmowskiego, rysownika komiksu „Incognito”
Portfolio: deviantart.com/cizmowski

Powrót do spisu treści

Jestem graczem od dzieciństwa i w momencie kiedy ta aktywność (nie gry, a akt grania) stała się sama z siebie skomercjalizowana (mam na myśli oficjalne zawody e-sportowców, czy
„profesję” streamerów lub LetsPlayerów – w Polsce znanych
również jako „Zagrajmerzy”) nie mogę powiedzieć, że poświęcam się temu fachowo, czy zawodowo. Niemniej aktywność
ta stanowi moją głęboką pasję i poświęcam jej relatywnie
sporo uwagi w swoim życiu. Oczywiście, tak jak książki nie są
kategorią jednorodną, tak i gry potrafią w swojej konwencji
ogromnie różnić się od siebie. Istnieją różne gatunki gier,
z jednymi sympatyzuje bardziej, z innymi praktycznie nie
miałem kontaktu, a również i konkretne dzieła, które stały się
wyznacznikami pewnych jakości grania, czy też – przeżywania
grania. Siłą rzeczy, odnosić się będę więc do konkretnych
gier, tych które znam, które „przeżyłem” czy też „przegrałem”. Są to głównie gry single – player, nastawione nie tylko
na rozgrywkę (gameplay), ale również i na ich fabułę. Czy też
być może moja osobista wrażliwość każe mi drugorzędnie
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Hubert Gąsienica-Mracielnik

rozpatrywać walory rozgrywkowe, a podziwiać dzieło za jego treść fabularną. Pominę
w analizie niemal całkowicie gry z kategorii „symulator”, „sportowe” czy „wyścigi” gdyż
nikła fabuła lub jej brak zawsze odrzucała mnie od takich tytułów. Są różne sposoby
przeżywania, a zaangażowanie emocjonalne w historię jest jednym z nich: tym które
dla mnie, osoby gry konsumującej wydaje się być najważniejsze.
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Mówiąc o immersji, możemy wyróżnić trzy sposoby jej rozumienia. W technicznym wymiarze immersja jest zabiegiem, przy którym, za pośrednictwem konkretnego medium,
doświadcza się zjawisk wytworzonych w obrębie technologii, a mających symulować
coś innego. Kolejnym jest przestrzeń kulturowa, wynikająca z rozpowszechniającej
się cyfryzacji, a prowadząca do funkcjonowania w imaginatywnej przestrzeni cyfrowej. Mimo że jakiekolwiek podejście wskazujące na istnienie jakiejkolwiek przestrzeni
wirtualnej – innej, lub oddzielonej od rzeczywistości (jak na przykład Internetu), czy
będącej rzeczywistością samą w sobie, uważam za mit, w Barthesowskim rozumieniu
mitu. Muszę wskazać iż mit ten jest niezgodny z rzeczywistością. I o ile mityczność
nie musi być z rzeczywistością komparowana by stanowić o swojej prawdziwości, tak
ten mit wydaje się dominować również środowisko naukowe, przez co tym ważniejszy
wydaje mi się być proces jego demityzacji. Sam fakt rozróżniania płaszczyzny wirtualnej
i realnej wydaje się być znaczący i wymaga analizy, niemniej w swojej wygodnej banalności nierzadko bywa pomijany. W moim przekonaniu, immersja kulturowa nie polega
na rozszerzaniu swej percepcji na różne światy, ale przede wszystkim na utrzymywaniu
dojmującego wrażenia iż jakikolwiek inny świat mógłby istnieć.
Trzeci sposób rozumienia immersji jest ściśle powiązany z doświadczaniem sztuki i to
to rozumienie tego terminu będzie dla mnie w tym artykule najważniejsze. Wspomnieć należy jednakowoż, że owa strukturalizacja sposobów rozumienia terminu jest
tworzeniem jedynie sztucznych kategorii, w istocie zdaje mi się że istnieje jedna tylko
immersja (idea immersji) a jednocześnie nieskończenie wiele immersji, tak jak istnieje
nieskończenie wiele potencjalnych sposobów, kontekstów, sytuacji doświadczania.
Owa idea immersji łączy każdą z tych jakości. Jest bowiem (1) poznawczym zbliżeniem
się do dzieła (2) zapośredniczonym przez pewne medium (3) istniejącym w konkretnym
socjo-kulturowym kontekście.
W artykule będę korzystał z kategorii medium, niemniej w kontekście artykułu może
mieć ten termin dwa znaczenia. Z jednej strony mówić będę o medium technicznym –
czyli technologii, która pozwala na odczytanie dzieła, partycypowanie z nim – i w nim.
Z drugiej będę mówić o medium jako o dziele, bowiem człowiek jako istota obdarzona
jakąś wrażliwością, afektywnością i emocjonalnością, konkretnym bagażem kulturowym
i bagażem przeżyć nomen omen grę przeżywa. W tym rozumieniu gra nie jest dziełem zamkniętym o gotowej formie i strukturze obiektywnie zwiedzaną przez gracza.
Granie jako czynność jest dialogiczną pracą między pewną gotową, lecz surową formą
dzieła a emocjonalno – estetyczną i partycypacyjną wrażliwością gracza. Gra w rozumieniu medium jako dzieła jest zarówno poznawaną treścią jak i relacją do niej gracza.
Stosując kategorię medium w tekście podkreślać będę który rodzaj rozumienia tego
terminu przywołuję.
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W artykule nie będę się starał dać odpowiedzi na pytanie
czym jest sztuka, lub dzieło sztuki, ani nie będę się starał
wprowadzać jakiś kolejnych kategoryzacji rodzajów dzieł.
Skupić się mam zamiar na pewnych zagadnieniach wynikających z istnienia immersji i jej formy w grach komputerowych,
oraz niektórych jej kulturowych następstw. Co ważne, by
wspomnieć o tym na wstępie, immersja nie jest, rzecz jasna,
dystynktywna jedynie dla gier komputerowych. Ta jednak jej
forma, na jaką pozwala techniczna mediowość gier, wydaje
się być szczególna. Podobny rodzaj doświadczania możemy
dostrzec podczas kontaktu z dziełem literackim, kinematograficznym, oraz partycypacji w grze RPG1 offline.
W dziele literackim, trafiamy na przedstawiony świat, i poznajemy go za pomocą narracji autora i własnej wyobraźni.
Świat przedstawiony dzieła staje się bowiem pod tym względem współdzielony. Z jednej strony autor zawiera Ideę swego
dzieła za pomocą technicznego medium (technicznego w tym
kontekście odnosi się do technologii liter i pisma), ale z powodu niedoskonałości w transferze danych, pozostawia formy
puste, mające znaczenie, lecz pozbawione treści. Czytelnik
odczytuje znaczenie liter, słów i zdań, tego co napisane wprost
i tego co niewyrażone, lecz wypełnia je samodzielnie. W tym
sensie czytelnik i pisarz stanowią partnerów. Tak rozumiany
akt przeżywania książki, przypomina gotowanie dania z przepisu. Ostateczna forma różni się od siebie, lecz ciasto dyniowe tak czy inaczej zostanie rozpoznane jako ciasto dyniowe.
Swoboda interpretacyjna podczas czytania z jednej strony
jest ograniczona przez autora – poprzez zastosowane przez
niego konkretne znaczenia – to jest słowa i zdania. Z drugiej
strony przelewana treść jest wysoce personalna i osobista.
W dodatku, książka zakrywa fakt osobistej interpretacji czytelnika. Leksykalność książki sprawia wrażenie dojmującego,
i mimo że owe dzieło stanowi jedynie czyste znaczenie, niejako odbitkę treści nadanej przez autora – która za każdym
razem odbije się w innym przecież materiale, o innej fakturze i strukturze, to dwóch czytelników będzie przekonanych,
że zapoznało się z tym samym dziełem.

1 RPG – Role Play Game. Gry których najważniejszą cechą jest eksponowanie postaci
protagonisty w taki sposób, żeby to wybory
gracza (dotyczące czy to rozwoju postaci,
czy fabuły) decydowały o sposobie prowadzenia historii.

Dzieło kinematograficzne w inny sposób wypełniane jest
znaczeniem niż książka. Znaczeniem bowiem nie są symbole – słowa. Znaczenie zyskuje dużo więcej bodźców: głos,
jego natężenie, widoczne emocje aktorów, konkretne obrazy,
światło, perspektywa kamery etc. Istotne jednak dla medium dzieła kinematograficznego jest zawieszenie niewiary.
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Przedstawiona sytuacja w swej esencjonalności nie jest sytuacją odczytywaną. Kamera
bowiem ukazuje aktorów w studiu, powtarzających wcześniej napisane role. Przedstawia
fasadę, za którą jednak kryje się obraz niechciany, pomijany. To fasada jest istotna w tym
dziele. Dlatego też aktorów nie widzimy jako aktorów, a jako postacie, a fakt zapośredniczenia przez obraz kamery całkowicie pomijamy. Zdaje się nam jakbyśmy byli duchem,
w momencie obserwacji wyprutym ze swojej jednostkowości. Nie ma nas, jest jedynie
doświadczanie. Przy czym dzieło prowadząc naszą percepcję symuluje jakoby to była
nasza własna percepcja. Wizualno dźwiękowa warstwa gra pierwsze skrzypce. Same
treści dialogów wybrzmiewają całkowicie inaczej, kiedy doświadczamy – zdawałoby
się – sytuacji ich wypowiadania. Pomijamy w naszej percepcji cięcia, montaż czy ścieżkę
dźwiękową, zapominamy iż odejmuje ona realizmu doświadczania – a przynajmniej do
momentu kiedy te zabiegi są przeprowadzane umiejętnie. Pod tym względem praca
interpretacyjna widza, dzieje się w cieniu podświadomości, bowiem pierwsze skrzypce
gra czyste przeżywanie przedstawionego świata. Przeżywanie zarówno emocjonalne
jak i sensualne, choć ograniczone do dwóch zmysłów.
Tradycyjne gry RPG (Role Play Game) trudno nazwać dziełem. Przede wszystkim dlatego,
że w swej istocie są czystym przeżyciem, nie zapośredniczonym za pomocą żadnego
medium, bowiem formułujące się w procesie dialogu. Gry te, są ciekawym połączeniem
literackości i teatralności. Setting czyli klimat i zasady działania świata w którym gracze
będą brali udział często wychodzi/ukazuje się w różnych podręcznikach. Autorzy gier,
poza przedstawieniem mechaniki zabawy przedstawiają wiele zasad dotyczących odgrywanego świata, różne refleksje, często fragmenty jakiejś formy literackiej mającej
na celu eksplifikację klimatu gry. Jednak RPG to nie podręczniki, a sytuacja korzystania
z nich. Gracze wcielają się w konkretne postaci, a jeden z uczestników wydarzenie pełni
rolę Mistrza Gry. Sytuacja RPG ogrywana jest wspólnie. Obowiązkiem Mistrza Gry jest
zarysowanie wcześniej przygotowanego w podręczniku świata, wypełnienia go konkretną treścią i przygodą. Korzysta on z podręcznika, jako pomocy do dopowiedzenia
„ziarna” świata. Podręcznik taki zawiera zbiór zasad, rad i inspiracji dotyczących tego
jak prowadzić grę, lub jak powinien wyglądać przedstawiany świat. Wyklarowania go
na potrzeby konkretnej historii czy też sagi. Gracze z kolei stają się swoimi postaciami.
Pogłębiają wiedzę na temat settingu gry, po to by spójnie przedstawić swoją postać.
Ich rola z jednej strony ogranicza się do perspektywy jednej konkretnej postaci, ale
z drugiej strony mogą dokonywać interakcji z całym przedstawionym światem oczami
tego bohatera. Świat konstruowany jest w dialogu. Mistrz gry przedstawia otoczenie,
po to by gracze mogli dokonywać z nim interakcji. Nadają oni treści znaczenia przygotowanego przez Mistrza gry. Dzieje się to w stałej strukturze dialogicznej in vivo, bowiem
cała gra jest negocjowana. Gracze dopytują mistrza o konkretną scenografię, pytają
jak postaci niezależne gry reagują na ich działania. Mają swobodę, którą jednak Mistrz
gry odczytuje i prowadzi ku konkretnym konkluzjom. Musi on przedstawiać graczom
jakie ich działania mają konsekwencje. Poza tą dialogicznością, jedną z najważniejszych
cech gier RPG jest swoboda w dobraniu perspektywy. Bowiem to nie Mistrz Gry (choć
i tak może się czasem zdarzyć) decyduje kim będzie gracz. On wybiera zarówno rasę,
klasę, płeć, wiek czy pochodzenie swojej postaci. Takie personalne tworzenie postaci
wpływa na dużo głębszą immersję, ponieważ przedstawiona postać nie jest nami
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jedynie z powodu imaginacji percepcji, lecz z powodu personalnego wyboru, wrażliwości, intencji. Role play, może lecz niekoniecznie musi polegać na transkrypcji swojej
osobowości na osobę postaci gracza. Role play pozwala również, a właściwie przede
wszystkim na stawanie się kimś, kim się w rzeczywistości nie jest. Na „stawanie się”
w bardzo mocnym sensie tego słowa. Bowiem wymaga ingerencji wyobraźni gracza nie
tylko w momencie kreacji bohatera, lecz również w każdym momencie jego interakcji
z przedstawionym światem.
Gry komputerowe, zwłaszcza z kategorii RPG, łączą w sobie cechy powyższych mediów
dzieła. Tak jak film, oddziaływują bezpośrednio na zmysły, nie tylko słuch i wzrok, ale
również w mniejszym czy większym stopniu na kinestetykę czy propriocepcję. Dają
poza tym możliwość dobrania swojej perspektywy. Gracz ma możliwość wybrania kierunku eksploracji przedstawionego świata. Podobnie do książki, gry są przygotowanym
wcześniej światem, który się odczytuje. Znaczenie gry jest jednak rozproszone stanowi
strzępki informacji, które niczym puzzle należy poukładać by odczytać dzieło. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier RPG, nie stanowi ona dialogu. Konkretne interakcje,
bodźce, scenografie itd. zostały przygotowane wcześniej i są nienegocjowalne. Twórcy
gier komputerowych, starają się możliwych opcji interakcji dodać jak najwięcej, by ową
dialogiczność jak najpełniej symulować. Podobnie jednak do tradycyjnych RPG, osobista perspektywa gracza jest eksponowana. Poza niektórymi gatunkami, gracz staje się
konkretną postacią, którą czasem ma okazję samodzielnie wygenerować. W wielu grach,
również od niego zależy w jaki sposób będzie się odnosił do postaci niezależnych, czy
w jaki sposób będzie rozwiązywał problemy. Zarówno przez dzieło, poprzez przygotowane wcześniej przez twórców pola interakcji z dziełem, jak i technologicznie, poprzez
zabiegi angażujące zmysły gracza, jego ruchy i reakcje, nieustannie i konsekwentnie
spotykające się z kontr-reakcją medium, budowane jest poczucie przeżywania gry.
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2. Do czego grom potrzebna jest historyczna poprawność?
Pytanie to należy uszczegółowić. Nie chodzi wszakże o poprawność historii (niezależnie czy mowa o poprawności jako spójności, koherentności, czy tzw. poprawności
politycznej historii) a stricte o poprawność historyczną, czyli jej osadzenie w annałach
przeszłości. Okazuje się bowiem, iż mimo fikcjonalności świata przedstawionego, fabuła
gry, a konkretnie jej przechodzenie czy przeżywanie, wymaga jakiegoś rodzaju osadzenia w dywersjonifikowanej od fikcji rzeczywistości. Teoretycznie, zdawać by się mogło,
że granie w gry, wymaga wolicjonalnej partycypacji w pewnym zamkniętym uniwersum
rządzącym się swoimi prawami, gdzie owe prawa byłyby konwencjonalizowane jedynie
przez założenia twórców, czego konsekwencją powinien być świat gry. A jednak popularne są w internecie, na takich platformach jak YouTube, czy Reddit historyczne czy
hoplologiczne analizy poprawności gry. Owe dyskusje są przejawem problematycznego
założenia gry, że fikcja nie tyle jest – co musi istnieć w relacji do rzeczywistości. I nie
chodzi jedynie o fakt iż fikcja – jako przeciwieństwo realizmu, splata się z nim w ciągłej
relacji i tworzy się tylko i wyłącznie w relacji do niego. Chodzi o bardziej przyziemny
wymiar, gdzie fikcja jest widziana z perspektywy realizmu, czy wręcz – Prawdy.
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Wszak to jakieś nieścisłości, bądź wyminięcia z odkryciami historycznymi, czy archeologicznymi budzą kontrowersję, mimo że istnienie jakiegoś rodzaju magii, mitycznych
bestii, futurystycznej technologii, czy pozaziemskich cywilizacji – już niekoniecznie.
Przykładem może być chociażby seria Assassins Creed, franczyza której pierwsza odsłona pozwalała przeżywać historię wojen krzyżowych i starć między Ryszardem Lwie
Serce, i Salah ad-Dinem. Późniejsze odsłony odsyłały nas do ptolemejskiego Egiptu,
Włoch w czasach Renesansu, Peloponeskiej Helleni, czy nawet (epizodycznie) okresów
obu wojen światowych. Jedną z rozpoznawanych cech tej marki, jest osadzanie gry
w historycznym uniwersum, możliwość spotkania się z postaciami znanymi z historycznych podręczników (jak np. Edward Thatch aka Czarnobrody, Jerzy Waszyngton,
Sokrates czy Leonardo Da Vinci) czy branie udziału w ważnych wydarzeniach historycznych (Wojna secesyjna, rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka, wspomniane
wojny krzyżowe czy nawet trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku). Z drugiej strony
fabuła gry dotyczy w skrócie, odwiecznej wojny między „Assassinami” i „Templariuszami” (występującymi pod wieloma innymi nazwami), oraz wyścigu w poszukiwaniu
zaawansowanej technologii pozostawionej po pradawnej rasie Isu, a owe historyczne
eskapady odbywamy za pomocą technologii Animusa, czyli maszyny pozwalającej
sekwencjonować i odtwarzać wspomnienia genetyczne naszych przodków. Wątek
magiczny od futurystycznego jest w tym kontekście ciężko odróżnialny, niemniej jeśli
jest on pozostawiany do oceny, to jedynie w kontekście koherencji historii. Wątki
realistyczne są traktowane dużo bardziej srogo przez bezlitosnych graczy.
Jakiś czas temu natrafiłem na materiał na platformie YouTube pt. „AC Valhalla, kontra polscy wikingowie”. Redakcja platformy TV Gry, przedstawiała pytanie zainspirowane najnowszą odsłoną serii (osadzoną podczas ekspansji Skandynawów na Wyspy Brytyjskie)
osobom związanym z odtwórstwem historycznym i grodem na wyspie Wolin. Pytania
te, dotyczyły zagadnień związanych z gameplayem gry, m.in. z jaką prędkością poruszały
się drakkary, czy wikingowie dysponowali płonącymi strzałami, czy z takimi dotyczącymi higieny i zabiegów estetycznych wśród wikingów. Na tym samym YouTubowym
kanale, przy okazji premiery poprzedniej części, osadzonej w Egipcie około 50 r. p.n.e.
prowadzący filmiku postanowili skonsultować ze specjalistami, czy więź protagonisty
z jego orłem, czy możliwość wystrzeleniu kilku strzał z łuku jednocześnie ma sens. Konkluzja okazała się być tą oczywistą. Nie, nie sposób strzelać wieloma strzałami w wiele
celów naraz, oraz nie, widzenie oczyma orła nie jest możliwe. Gdy „Polscy Wikingowie”
oglądali gameplay z gry i protagonista uśmiercił swój cel „ukrytym ostrzem” (całkowicie
fikcjonalnym gadżetem – ostrzem wysuwającym się z mechanizmu na nadgarstku),
pośpieszyli z odpowiedzią, że jest to „element czysto growy”, gdyż ich interlokutor zafrapował się obecnością rzeczonego „bolca” (sic!). Twórców programu nie interesowała
analiza tegoż przedmiotu gry.
Owa strategia, wydaje się być całkiem racjonalna. Ukryte ostrze, magia, czy starożytne
cywilizacje kosmitów można z góry zweryfikować jako nierzeczywiste. Nie byłoby więc
sensu „Polskich Wikingów” pytać czy tak powinien wyglądać Yggdrasil, Yotunheim,
czy Valhalla, bądź czy możliwe jest ujeżdżanie gigantycznego wilka. Gry komputerowe mają możliwość przedstawienia pewnej rzeczywistości, która jest nieosiągalna
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w „prawdziwym życiu”. Pozwalają zostać magiem, orkiem, czy właśnie wikingiem. Narzędzie, jakim dysponują by urzeczywistnić tę fantazję, daje im niemal nieograniczoną
dowolność w możliwości skonstruowania przedstawionego świata. Skąd jednak ta
potrzeba by osadzać tę fikcję w jakiejś rzeczywistości?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dostrzegam jednak że fikcja i realizm, grają
w pewną grę, której celem jest zachowanie równowagi i harmonii. Rzeczywistość i fantazja nie dotyczą jedynie tego czy magia istnieje czy nie. Bowiem świat gry, niezależnie
od tego co przedstawia w swoim gameplayu, nie jest przeżyciem rzeczywistości. Manifestuje on jedynie rzeczywistość zemulowaną, zapośredniczoną i symulowaną. Nawet
najprawdziwsze doznania płynące z jazdy samochodem w grze, nie są w istocie jazdą
samochodem, a jedynie wzbudzają wrażenie swojej realności. Z logicznej perspektywy, każdy z nas zna rzeczywistość i potrafi jej doświadczyć. Symulacja rzeczywistości
może więc symulować ją skutecznie – i uczucie realności zostaje podtrzymane, lub
nieskutecznie – i wówczas immersja dzieła gry zostaje zburzona, bowiem doświadczenie nie zgrywa się z wiedzą. Fikcja, istnieje tylko w relacji do rzeczywistości, a przez
to jest niepoznawalna. Fikcja nie stanowi sama o sobie, jest rzeczywistością, której
brakuje realności. Przez fakt swojej niedoświadczalności, może zostać rozpoznana
(w relacji do realizmu, jako jego niedobór), ale nie może zostać zanegowana, ponieważ nie istnieje stan niedoboru fikcji. Fikcja i realizm nie są swoimi przeciwieństwami,
ale dwiema stronami tej samej monety. stan niedoboru fikcji nie jest realnością. Jest
potencjalnym poznawczym zerem absolutnym, pustką i próżnią, przestrzenią między
atomami, słowem – niepoznawalnym a więc i nierozpoznawalnym.

19

Drugą parą jakości jaka gra, a jaka jest mocno analogiczna do pary realizm – fikcja, jest
swojskość i egzotyka. Swojskość rozpoznawana w grach może zostać zanegowana jako
sztuczna. Egzotyczność jako dystynktywna obcość, już nie. W tym rozumieniu, łatwo
zadbać o oswojenie egzotyki, nie sposób jednak egzotyzować swojskości. egzotyzowana
swojskość przestaje być swojskością. Traci swoją dystynktywność.
Gry z jednej strony dbają o swoją swojskość. Przedstawia się ona przed mediowość techniczną, to jest konwencyjność techniczną dzieła. Mam na myśli, iż mimo zdecydowanie
różniących się od siebie przeżywanych światów, settingów i scenografii – doświadczenie gracza, jest doświadczeniem grania – w ogóle, a nie doświadczaniem partycypacji
gotowej rzeczywistości. W skrócie, doświadczenie grania w jedną grę, może zostać
z łatwością przeniesione na inną grę. W rozumieniu medium jako dzieła i tutaj jest utrzymywana gra swojskości i egzotyzacji. Świat przedstawiony kusi czymś rozpoznawalnym,
chociażby był to mit. Oferuje jednak egzotykę, która odróżni go więc od rzeczywistości.
Owa egzotyka jest niezbędna, dla swoistości gry. Gdyby jednak zabrakło swojskości, ergo
istniejąca swojskość zostałaby nierozpoznana, tak stałoby się również z medium jakim
jest dzieło. Gra potrzebuje przypominać rzeczywistość, aby możliwa była symulacja.
Potrzebuje jednak od rzeczywistości się odróżniać, aby symulacją pozostała.
Z taką dychotomią radzić muszą sobie zarówno gracze jak i twórcy gier (oraz badacze).
Gry muszą mieć element fikcji i element rzeczywistości. Element swojskości i element
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egzotyzmu. Z perspektywy gracza, poszukiwanie zewu egzotyki, a więc doświadczanie
mitu obcości stanowi o przyjemności grania. Swojskość jest niezbędna, by zastosować
umiejętność partycypacji w grze. Twórcy gier z kolei tworząc grę, dbać muszą o zaprezentowanie ciekawego uniwersum, z drugiej muszą je osadzić „na ziemi”. Twórcy
wspomnianej wcześniej franczyzy Assassins Creed, czyli francuskie studio Ubisoft, do
odwzorowania scenografii gry, czy kontekstu historycznego od lat zatrudniają historyków, architektów i archeologów, aby jak najwierniej przedstawić świat gry. Wykonują
fachową ekspertyzę poprawności historycznej dzieła. W ten sposób oswajają swojskość.
To twórcy tej gry podczas incydentu z pożarem katedry Notre Dame oferowali darmowe
egzemplarze swojej gry, by gracze mieli okazję zobaczyć jej oryginalny kształt. To także
oni do części osadzonej w starożytnej Grecji i Ptolemejskim egipcie zaimplementowali
„tryb edukacyjny” pozwalający przyjrzeć się rekonstrukcji latarnii morskiej w Faros,
Biblioteki Aleksandryjskiej, czy przyjrzeć się procesowi mumifikacji zwłok. I mimo takiego
zaplecza naukowego, świadomie decydują się na tworzenie odstępstw od historii. By
nadać grze jej indywidualny rys. By uczynić ją grą.
3. Między doświadczaniem, a odkrywaniem
Poza różnymi filmikami oceniającymi historyczną czy też naukową poprawność przedstawionego świata, całkiem popularne są filmiki z kanału „Gamology”, gdzie eksperci
w różnych dziedzinach zapraszani są by wypowiedzieli się o przedstawionych w grach
ich specjalizacjach. Specjaliści od sztuk walk, oceniają growe bijatyki, a weterani wojenni strzelanki etc. Domyślam się, że zapotrzebowanie na taką formułę filmików wynika z podobnych, niedeklarowanych założeń, jakie mają filmiki oceniające historyczną
poprawność. Różnica jednak polega na charakterze eksperta. W pierwszym przypadku, mowa bowiem o ekspercie teoretycznym, dysponującym wiedzą na dany temat.
W drugim przypadku, mowa o ekspercie empirycznym, który w danej dziedzinie ma
doświadczenie. Rzecz jasna wiedza i doświadczenie nie jest podziałem naturalnym
i kategoryzując te profile poznania, nie miałem na myśli rodzajów wiedzy używanych
do weryfikowania przedstawianych treści, a raczej sam przedmiot tej treści. Bowiem
zagadnienia dotyczące aktywności takich jak parkour, walka, czy umiejętność strzelania,
jest tak nierozerwalnie związana z cielesnym doświadczeniem, że argument wiedzy
wydaje się być niewystarczający. Bądź w drugą stronę, dane naukowe dotyczące archeologii czy architektury, również byłyby waloryzowane inaczej, gdyby wypowiadał
się w ich imieniu ktoś mający w nich doświadczenie, ale nie sposób doświadczać nauki,
a przynajmniej nie w tej samej kategorii doświadczania.
Tak czy inaczej, mowa o doświadczalnej formie weryfikacji czynności przedstawionych
w grze.
W jednym z takich filmików, eksperci od parkouru, oceniali grę, której gameplay był swego rodzaju hołdem, a przynajmniej głównym motywem zarówno rozgrywki jak i fabuły:
grę, Mirror’s Edge. Główną ideą tej gry jest bowiem dostawanie się w mniej czy bardziej (a częściej bardziej) akrobatyczny sposób w różne miejsca, choć gra osadzona jest
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w dystopijnej przyszłości, i posiada pewną historię, w której graczowi dane będzie wziąć
udział. Gra charakteryzuje się również perspektywą FPP (First Person Perspective), czyli
widokiem „z oczu” bohatera. Z tego powodu, eksperci ci wspominali, że żałują, że nie
mają możliwości zobaczenia tego co robi protagonista „zza jego pleców”. Jeden z nich
powiedział, że rozumie, że jest różnica między experience and exploration (doświadczaniem i eksplorowaniem, zwiedzaniem). I że osobiście wolałby właśnie grę eksplorować.
Twórcy gry wybierając perspektywę gry, niejako są zobligowani przez gatunek w jakim tworzą. Gry RPG najczęściej ukazują widok zza pleców bohatera (choć nierzadko
pozwalają na wybór perspektywy), strzelanki raczej perspektywę pierwszoosobową,
a symulatory czy gry strategiczne przedstawiają perspektywę z lotu ptaka, panoramy np. pola bitwy. Immersja jak sądzę, nie polega na uzurpowaniu prawa do odczuć
zmysłowych, a więc, niekoniecznie musi być pierwszoosobowa. Czytając książkę, nie
mamy żadnej perspektywy widoku, oglądając film zobligowani jesteśmy do pożądania
za kamerą, a w „papierowych” RPG zmuszeni jesteśmy świat gry obserwować niemal
jedynie oczyma wyobraźni. Nie chodzi więc o zajęcie miejsca zmysłów, a o wytworzenie dojmującego poczucia realizmu. Z pewnością pomagają w tym technologiczne
aspekty medium. Awatar postaci reaguje na konkretne ruchy. Te same ruchy zawsze
spotkają się z tą samą reakcją. W ten sposób, medium falsyfikuje brak samego siebie.
Narzędzie, staje się przedłużeniem perspektywy. Tak jak kierowca auta, zyskując wprawę, przestaje postrzegać siebie jako tego, który reaguje z kierownicą, która wpływa
na ruch auta, a zaczyna myśleć o samochodzie jako przedłużeniu świadomości. Tak
samo muzyk grający na instrumencie, przestaje postrzegać siebie jako dzierżącego
przedmiot wydający dźwięki, a zlewa się z instrumentem, a wreszcie z dźwiękiem.
Dźwięki wydobywają się zanim umysł je w istocie zarejestruje. Owo przedłużenie jaźni
jakie pojawia się w momencie wprawy, jest typowe dla ludzkiej kondycji. Czymkolwiek
jest istota ludzka, rozlewa się ona na mięśnie, kości i resztę ciała. Idąc, czy wchodząc
po schodach, nie myślimy o konkretnych ruchach, lecz poruszamy się, jakby to sama
jaźń sunęła. Dopiero w momencie gdy dany ruch zaczyna sprawiać trudność, uczymy
się gimnastycznego ćwiczenia, sekwencji choreografii, bądź zdrowotnie niedomagamy
– dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę iż nasze własne kończyny również są narzędziami, które wymagają aktu, świadomego działania, aby poruszyć je wedle naszej woli.
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W kontekście gier komputerowych, myszka i klawiatura, pad i ekran monitora są
narzędziami. Są one kolejnym medium między naszym ciałem a ciałem protagonisty
wewnątrz gry. Wraz z wprawą, przestajemy myśleć o „klawiszologii”. Konkretne działania przynoszą spodziewany efekt, i w ten sposób stajemy się awatarem, czy raczej
przedłużamy swoją jaźń w taki sposób, iż zapominamy, że awatarem nie jesteśmy.
Awatar nie istnieje. Tak jak nie istnieje gra. W kontekście gier komputerowych, prawdę
przyznać należy Pitagorasowi, arche jest liczbą. A w tym wypadku liczba jest informacją.
Nie mamy do czynienia z jakimkolwiek awatarem, czy światem gry, a tylko z ciągiem
liczb i kombinacji które odczytują naszą interakcję z klawiaturą jako informację, która
odsuwa do innych, gotowych, wcześniej przygotowanych informacji. I nie chodzi o prosty redukcjonizm, jak analizowanie obrazu jako zbioru pigmentów, albo symfonii jako
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zmieniających się długości fal. Symulacja bowiem nie stanowi
fałszu. Wręcz przeciwnie. To jej nieprawdziwość manifestuje
jej istnienie. Jest to o tyle istotne, ponieważ chcę wskazać,
że kontakt z grą nie jest swobodną interpretacją, a zakodowaną eksploracją. Poczucie wolności jakie gra nam daje,
zakrywa jedynie, że nie ma żadnej możliwości, aby dokonać
w niej czegoś, co nie zostało wcześniej zaplanowane. Owe
uwagi dotyczące technicznego wymiaru gry, ukazuję tutaj,
ponieważ chcę zadać pytanie o różnicę między eksploracją
a przeżyciem gry.
Jak celnie zauważył parkourowy specjalista, między tymi
dwiema jakościami jest różnica, i większość graczy woli „przeżycie”. Z czego to wynika? Nie wiem, sądzę jednak, że nie bez
znaczenia jest fakt, iż to on jako ktoś kto empirią przeżycia
dysponuje, nie jest zwolennikiem przeżyciowej partycypacji
danego elementu gry. Takie czynności jak umiejętność walki,
czy parkour nie są powszechnymi umiejętnościami. I właśnie
to czyni je interesującymi. Zbiega się więc tutaj to z grą
swojskości i obcości. Swojskość, ponieważ te elementy są
częścią naszego świata. Egzotyczność, bowiem przeciętny
gracz nie zna ich doświadczania. Gra symuluje. Przez swoją
egzotyczność, pozwala wprowadzić w stan wolicjonalnego
zawieszenia niewiary, a umiejętność walki czy parkouru jaką
dysponuje awatar, staje się umiejętnością gracza. Dosłownie,
to nie awatar walczy czy biega po ścianach. Robi to gracz.
To on dokonuje działań, naciska klawisze, które wywołują
konkretne efekty. Klawisz spacji staje się skokiem; lewy przycisk – myszy szybkim atakiem, a prawy wolniejszym, ale za to
silnym. Walka odgrywana w grze, jest dla przeżywającego
bardziej realna niż ta obserwowana na ringu bokserskim –
a przynajmniej do momentu, w którym samemu nie stoi się
na owym ringu.

2 Odtwarzanie ruchów z gier.
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Doświadczenie empiryczne, które można skomparować z doświadczeniem wirtualnym powoduje dysonans. Ciało rejestruje
jakoby dokonywało jednego, jednak wie, że nie czyni tego.
W tym sensie, w czym ciekawsze może być przeskakiwanie
z dachu na dach w grze, gdy można to zrobić w rzeczywistości?
Stąd grając w grę, w której się walczy, a mając doświadczenie
wyniesione z różnych sztuk walk, sam aspekt walczenia nie
jest dla mnie tak interesujący jak przedstawiony sposób prezentowania tegoż. Z tego też wynika jak mniemam popularność różnych filmików z kategorii reenactment of moves from
video games2.

4. Wspólnotowe doświadczanie symulacji
Gra Red Dead Redemption 2 stworzona przez studio Rockstar, była jednym z tytułów,
które wniosły immersję, zarówno budowaną przez gameplay jak i fabułę, na kolejny
poziom. Była to gra moim zdaniem pod wieloma względami rewolucyjna. Oczywiście
praktyka bardziej dojrzałego opowiadania fabuły protagonisty ma już swoją historię
i nie bez znaczenia dla dojrzałego grania była pozycja „naszego” Wiedźmina 3 czy
późniejsze dzieło Hideo Kojimy, Death Stranding. Każda z tych gier za cel postawiła
sobie nie tylko symulowanie świata, ale jak najgłębsze symulowanie przeżycie tego
świata, pełne zaangażowanie sensoryczne, emocjonalne i intelektualne. RDR2 jest wyjątkowe, pod tym względem iż jako jedyne z tego zestawu tytułów dysponuje trybem
multiplayer. Oczywiście założeniem trybów multi jest pewna forma egalitarności – to
znaczy, że generalnie gracze powinni mieć takie same możliwości, predyspozycję czy
warunki na startowym poziomie gry. Oczywiście takie systemy jak np. tzw. mikropłatności tę egalitarność mogą w pewien sposób zawiesić, jednak nie o kapitale graczy
tutaj mowa. Ważne jest, aby zauważyć, że fakt marki Red Dead Redemption implikuje
wysoką szczegółowość, dbałość o detale i wysoki poziom immersji sam w sobie, z kolei
forma gry sieciowej generuje świat równych szans. Równe szanse mogą brzmieć nieco
groteskowo w świecie zaprojektowanym na bazie Zjednoczonych Stanów przełomu XIX
i XX wieku, z wyraźnym hołdem w stronę westernu, w świecie u schyłku ery Dzikiego
Zachodu. W internecie natknąłem się na materiał dotyczący klanu graczy w tej grze,
zwanego Reapers Lords. Co czyni jednak tę grupę wyjątkową na tyle, że postanowiłem
o niej napisać? Zdecydowanie chodzi o strukturę grupy oraz oddanie jej członków.
Liczby mówią same za siebie, statystycznie ze stu aplikantów w poczet grupy dostaje
się zaledwie jeden członek. Formy selekcji przypominają te jakie kojarzyć mogłyby
się z praktykami neofitów radykalnych grup religijnych, lub form zmilitaryzowanych.
Typowym dla castingu jest zbiorcza odpowiedzialność, specjalne meetingi, podczas
których aplikanci muszą zadeklarować w jaki sposób przyczyniają się do dobrobytu
grupy (a niepoprawna odpowiedź spotyka się z reakcją w postaci karabinowej kuli
w twarz awatara) ścisła hierarchia etc. We fragmencie filmiku, o którym mówię, jeden
z członków grupy przyznaje, że gracze którzy dostali za zadanie stać na posterunku,
w istocie są zobligowani do poświęcania swej uwagi w całości na… czatowanie w wirtualnym świecie. Przywołuje historię gracza, który musiał odejść z grupy gdy przyznał się,
że podczas gdy jego awatar stał w miejscu, on sam grał na innym urządzeniu w inną grę.
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Struktura tak oddanej grupy, jakkolwiek nie była w swej istocie patetyczna, czy wręcz
karykaturalna (zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że cały czas mówimy o grze komputerowej, gdzie nie istnieje przecież ból, czy głód, a konsekwencją śmierci jest co najwyżej
frustracja) jest fascynująca. Nie jest moim celem produkowanie antropologicznego czy
socjologicznego modelu owej grupy. Pytanie, które sobie zadaję w tym kontekście jest
dużo bardziej przyziemne, pozornie proste. Otóż – po co?
Po co gracze, w świecie skonstruowanym by doświadczać wolności (która w tym kontekście nierozerwalnie łączy się z niebezpieczeństwem, zagrożeniem przez wszelką
wolność – również w pewnym sensie moralną – innych graczy) dobrowolnie poddają
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się strukturom władzy? Poza oczywistymi motywami, jak poczucie przynależności
(które interesownie przekłada się przecież na możliwość otrzymania pomocy od graczy,
którym z pewnością można powierzyć zaufanie, gdyż po prostu podzielają nasz interes).
Jeden z członków w owym materiale wspomniał o usensawnianiu swoich działań.
Nadawaniu im znaczenia. Czemuż bowiem aktywność, której gracz poświęca godziny
swego życia miałaby pozostawać bez znaczenia? Materiał wskazywał iż ta forma oddania, nie istnieje tylko w przestrzeni wirtualnej, ale przekłada się na prawdziwe życie.
Poprzednie zdanie, należy mieć na uwadze – celowo implikuje pewne założenie, które
należy rozebrać, na razie wróćmy jednak do omawianej grupy. Jej członkowie wywodzą
się z różnych środowisk, są to kobiety, mężczyźni, cywile – i co niespecjalnie mnie dziwi
– również osoby działające na co dzień w wojsku, bądź mające z wojskiem związaną
przeszłość. Rozbieżność wiekowa grupy sięga od 18 lat, do ponad pięćdziesięciu. I oni
wszyscy poddając się owej drakońskiej selekcji, przyznają, że nie jest ona jedynie widzimisię grupy. Przeszkody jakich nastręcza proces praktyki, w istocie sprawia, że bycie
pełnoprawnym członkiem jest nagrodą. Nie samą w sobie, lecz wynikającą przede
wszystkim z trudności jakie udało się pokonać. Nie wiem czy cierpienie uszlachetnia,
nie wiem nawet czy takie sformułowanie będzie w pełni uzasadnione w kontekście gier,
jednak to trudności uszlachetniają stan ich przezwyciężenia. To trudności waloryzują
późniejszą nagrodę. Członkowie grupy wspominali iż jest to coś co wymaga poświęcenie i oddania, nie tylko czasu w grze, lecz energii z życia poza nim. Mówią, iż gdyby
na żywo spotkali kogoś z tej grupy, wiedzieliby że mogą mu zaufać. Świat przedstawiony
w grze jest symulacją, lecz interakcje graczy są ich interakcjami, których ślad pozostanie
w nich nawet gdy skończą grać.
To jest wyjątkowo głębokie doznanie immersji. Przede wszystkim dlatego, iż mimo
że świat w grze jest od początku do końca – dosłownie – napisany, to tak naprawdę
obecnie tworzenie gier nie polega na zapisywaniu go cyfra po cyfrze, każdego fragmentu
kodu osobno. Tworzą oni przestrzeń, która nie pozwala na kompromisy, ale sami twórcy
niekoniecznie muszą wiedzieć co to znaczy. Konkretny zakres liter nie implikuje bowiem
sposobu w jaki będą użyte. Mimo że liczba znaków jest niewielka, ich prawdopodobne
użycia – niemal nieskończone. W grze For Honor np, mimo że twórcy umożliwili zrzucanie przeciwników z krawędzi przepaści, bądź atakowanie ich z przewagą liczebną, gracze
w pewnych kontekstach raczej tego nie robią, bo jest to traktowane jako niehonorowe.
Twórcy dają narzędzia, i proponują ich znaczenie. To czy gracze z nich skorzystają, oraz
w jaki sposób z nich skorzystają – nierzadko stanowi nieprzewidywalny przypadek.
Nie jest to pierwsza sytuacja tak mocno osadzonej immersji. Innym głośnym, przypadkiem wydarzył się w grze Elite: Dangerous, polegającej w skrócie na lataniu statkami
kosmicznymi. Gdy jeden z graczy postanowił pobić rekord w przeleceniu jak największej
odległości od najbliższego słońca, utknął w przestrzeni kosmicznej. Jego statek dryfował
tam ponad miesiąc. Gracze przeprowadzili akcję ratunkową, wykorzystując niebywałą
ilość energii i zasobów gry, by uratować gracza.
Tutaj wrócić należy do zdania o angażowaniu prawdziwych emocji w wirtualnym świecie. Takie zdanie jest fałszem, kryje się pod mitem wirtualności growej rzeczywistości.
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W istocie bowiem, nie ma wirtualnego świata. I nie mowa o redukcji symulacji do cyfr,
tym razem mam na myśli coś innego. Symulacja jest, i jest prawdziwa, nie jest prawdą,
ale nie ujmuje to jej prawdziwości. Chodzi o to, co jest najważniejszym narzędziem
w procesie poznawania owej symulacji, tego świata gry: o człowieka. To jest wszak
wspólny punkt każdej kategorii sztuki, fakt, że prędzej czy później należy przyznać,
że widzi ją człowiek w całej swojej istotowości. Fakt ten można uznać jako błahy, lecz
jest on w istocie elementarny. Każda symulacja udająca coś czym nie jest, każdy wirtualny
świat, z którym gracz dokonuje interakcji, jest obiektem poznania człowieka, co czyni
go równie rzeczywistym, jak ta efemeryczna kategoria prawdziwego życia. W czym
bowiem spacer w grze jest mniej prawdziwy od spaceru rzeczywistego? Oczywiście,
jest on elementem symulacji, lecz nie czyni go to fałszywym, bowiem spacer w istocie
ma miejsce, jedynie nasze doświadczenie tradycyjnego spaceru wprowadza dysonans
w sposób poznania spaceru wirtualnego. Tworząc kategorię fikcji i prawdy, zapominamy
że nie mamy możliwości poznania nie-bycia, a więc każda nieprawda istniejąca w relacji do prawdy, dokonuje się przez swój brak. Ludzka istotowość spaja to wszystko.
Intuicyjnie odczuwając immersję, zawieszamy nie-wiarę. Niewiara jest jednak w istocie
formą wiary, a priori założonym stanowiskiem że a nie może być realne w relacji do b.
W tym sensie, twierdzę że nie ma innego świata niż świat cały. Rzeczywiste i wirtualne
to kategorie, nawet nie zdroworozsądkowe. Poznanie bowiem, impresja i immersja negują takowy podział na nieprawdziwość. Nieistniejący duch z horroru jest prawdziwie
przerażający, a nieistniejąca relacja z innymi graczami w nieistniejącym świecie może
być prawdziwie wypełniona znaczeniem.
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Zakończenie:
Gry komputerowe mimo ich ogromnej popularności i zróżnicowania nie są postrzegane
jako sztuka. Definicje sztuki w swej istocie jak już dawno zauważono, zawsze wykluczają, i poza kategorią uznawalności ciężko mówić o jakiejkolwiek ich aplikowalności.
Prawdopodobnie największa przeszkodą w uznaniu gier jako sztuki, jest sam fakt ich
masowości. Z drugiej strony – w momencie, w którym wieści się o śmierci sztuki, pozostaje pytanie czy tak oswojona kategoria jak właśnie sztuka cokolwiek jeszcze znaczy.
Gry angażują zmysły i choć stanowią w pierwszej kolejności rozrywkę, to konsument
stał się dużo bardziej wymagający. Rozrywka nie jest celem samym w sobie, musi być
znacznikiem innych znaczeń, jak angażująca fabuła, poczucie wspólnoty czy melancholia. Analizowanie gier komputerowych, czy w ogóle analiza jakichkolwiek działań
człowieka wobec technologii: jak na przykład internetu czy zawartych w nim social
mediów, zaznaczając nieprawdziwość growego świata – jest połowiczną prawdą. Stwierdzenie o osobnych strefach przeżywania, doświadczania czy bycia – jest już po prostu
fałszem. Człowiek akulturuje wszystko w zasięgu wzroku. Humanizuje i uczłowiecza
każdy koncept z jakim może się zetknąć. Kategorie nieludzkości, czy nieprawdziwości
czy nawet nie-bytu są ukulturowione co najmniej od momentu gdy zostały pomyślane.
Nieistniejące – odnosić się musi już do istniejącego. Jest częścią dyskursu – który zawsze
w całości jest ludzkim wytworem. Zawłaszczamy sobie przestrzeń i stwierdziwszy nawet,
że jest ona nie-ludzka – nadajemy jej konkretne znaczenie i wyobrażenie. W przypadku
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dużo mniej skrajnych wypadków, jak właśnie świat wirtualny, nie sposób mówić o jego
odrębności, takie stanowisko jest jednak interesującym do zbadania mitem.
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Źródła internetowe
https://www.youtube.com/watch?v=WDcRbuulu44&t=326s [Dostęp: 27.01.2021]
https://www.youtube.com/watch?v=4kV_cv08YIY [Dostęp: 27.01.2021]

Od 28 stycznia do 7 lipca 2017 roku w Internecie natknąć się
można było na stronę internetową Systemspace.link, przedstawiającą się jako miejsce rejestracji migrantów chcących
przenieść swoją duszę z systemu Life do systemu LFE. Witryna ta witała każdego, kto na nią trafił sformuowaniem „Unlink
the world. Unlock the rest” oraz przedstawiała następujący
obraz rzeczywistości: świat w którym się teraz znajdujemy
zwany Life, jest jednym z wielu systemów wchodzących
w skład omniversum2 nazywanego Systemspace. Wszystkie
systemy istnieją i działają przy pomocy podstawowej energii, którą strona internetowa określa jako Aurora, i której
w Systemspace istnieje ograniczona ilość. Niestety system
Life okazał się niewydajny, ponieważ pobiera on zbyt dużo
Aurory. Pomimo prób jego naprawy zdecydowano, iż zostanie on odłączony od pozostałych systemów i zresetowany

https://www.youtube.com/watch?v=qum_maZ1U4I&list=PLGzvIvmnk2hRKySesx4GO6qI7meZTdT4R&index=3 [Dostęp: 27.01.2021]
https://www.youtube.com/watch?v=oS8o8oB2Vjk&list=PLGzvIvmnk2hQ-U0nf18zS3qBmnOWXLyE7&index=4 [Dostęp: 27.01.2021]
https://www.youtube.com/watch?v=Y9SBKIQIIRA&list=PLGzvIvmnk2hTdOQA-CjtvvKSqDSc0UbyH&index=3 [Dostęp: 27.01.2021]

Student I roku studiów magisterskich w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowany badawczo relacją
pomiędzy przyjaźnią a religią, nieformalnymi
grupami religijnymi oraz wpływem internetu
na religię. Nie badawczo zainteresowany także komiksem amerykańskim, mangą, anime,
fandomami oraz relacją człowiek-alkohol.
1 Tytuł odnosi się do kodu, którego zdjęcie
należało wysłać do administracji strony internetowej Systemspace.link, by zostać jej
użytkownikiem i w konsekwencji, według
zamieszczonych na niej informacji, zostać
po śmierci przeniesionym z systemu Life do
systemu LFE. Więcej szczegółów w dalszej
części artykułu.

2 Wnioskując po kontekście w jakim autor
używał tego słowa i środowiska do którego
się zwracał najprawdopodobniej chodziło
tu o rozumienie słowa omniwersum, jako
kategorii znajdującej się ponad multiwersum
i uniwersum. To jest uniwersum rozumianego
jako całość istniejącej trójwymiarowej przestrzeni i multiwersum jako kategorii obejmującej nasze uniwersum oraz szereg równoległych, czy alternatywnych uniwersów.
Omniwersum w takim układzie obejmuje
absolutnie wszystko, co istnieje, wliczając
w to liczne multiwersa. Cytując: The whole
omniverse (Systemspace) consists of Systems,
all like different realities.

https://www.youtube.com/watch?v=qIOWG-MkLJQ&list=PLGzvIvmnk2hTKWidsVw0gVr261r2-z3lU&index=8 [Dostęp: 27.01.2021]
https://www.youtube.com/watch?v=5b2TZDNj9Js&t=1367s [Dostęp: 27.01.2021]
https://www.youtube.com/watch?v=6dEuMn791AM [Dostęp: 27.01.2021]
Powrót do spisu treści

Jedna z grafik wyświetlana na 4chanie podczas błędu 404, pojawiającego się
podczas odwołania się do nieistniejącej lokalizacji bądź pliku. Był to obraz,
który widziałem często podczas prób dotarcia do odpowiednich zarchiwizowanych postów.
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3 To że skrót czerpie literę „F” z słowa effector była decyzją twórcy strony, a nie błędem,
czy pomyłką.
4 Pisząc o magii mam tu na myśli takie jej
wydanie w jakim przedstawiana jest ona
w anime, ponieważ do takiej jej wizji odwoływała się osoba namawiająca internautów do
dołączenia do TSUKI Project. Upraszczając
można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z magią, która jest traktowana tak, jak
rozumie się ją w kontekście współczesnej
rozrywki, gier komputerowych, anime i filmu.
Jednocześnie to „popularne” rozumienie
magii jest włączone w system posiadający
cechy religijne, czyli w kontekst, w którym
czytając o magii myśli się raczej o jej akademickim rozumieniu. W kontekście magii
i technologii mowa też o istnieniu w LFE
szeregu istot, które autor strony dzieli na
dwie grupy zgodnie z przyjętym przez siebie podziałem ich podziałem na magiczne
i naukowe. Cytując: This new world is way
farther advanced – it has magic, technology
etc – it is also a lot (i mean, a LOT) larger
There's mostly 2 groups, magical beings and
scientific beings. Both are usually humanoid
– magical beings includes demons, angels
and fallen angels, and scientific beings includes datamen, espers and others.
5 Jak się później okazało, było to bardzo
błędne wrażenie.

6 Którego charakterystykę postarałem się
przedstawić w następnym podrozdziale.
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wraz z wszystkimi jego użytkownikami. Poza tymi, którzy
za pomocą wspomnianej strony internetowej zgłoszą się do
grupy testowej TSUKI Project. Grupa ta przeniesie wybraną liczbę ludzkich dusz z systemu Life do dużo wydajniejszego i przyjemniejszego sytemu LFE (Living (L) eFfector
(F) Environment (E)3). Wewnątrz LFE migranci zachowają
wspomnienia swojego poprzedniego życia, ale odrodzą się
z nowym ciałem. Ponadto strona internetowa przedstawiała
LFE jako dużo większe, bardziej otwarte miejsce, w którym
każdy jest ważny, istnieje magia4, a technologia wyprzedza
tę znaną w Life. Zarejestrować można się było jedynie do
1 lipca 2017 roku, ponieważ po tej dacie Life miało zostać
odłączone od Systemspace. Po potwierdzeniu rejestracji
pozostawał jeszcze ostatni krok. Umrzeć.
Metody gromadzenia informacji
Na początku chciałbym podzielić się samym procesem zbierania informacji w internecie, ale jedynie w kontekście tematu jakim była dla mnie działalność strony Systemspace.link.
W tym przypadku poszukiwanie informacji przypominało
śledzenie napisów na ścianie monstrualnej barowej toalety
starając się zdążyć przed tym, nim ktoś wyskrobie coś nowego
w połowie śledzonego wątku, lub właściciel lokalu postanowi wyczyścić ścianę. W pierwszej kolejności natknąłem
się na samą stronę Systemspace.link, a raczej na to co z niej
zostało, czyli jej kopię new.Systemspace.network. Nie mając
pojęcia z czym się zetknąłem, zaciekawiony zacząłem wczytywać się w zgromadzone na niej informację co jeszcze bardziej
zainteresowało mnie jej obecnym odtworzonym stanem.
W pierwszej kolejności upewniłem się, czy ktoś nie napisał
artykułu na jej temat i udało mi się znaleźć jeden artykuł
opublikowany na stronie vice.com w dwóch różnych działach
w przeciągu dwóch dni przez tę samą autorkę. Po przeczytaniu go i wyrobieniu sobie wstępnego wrażenia5 na temat
Systemspace rozpocząłem poszukiwania informacji na jego
temat. Na początku sprawdziłem, czy autorka artykułu napisała coś jeszcze na temat Systemspace i zorientowałem się,
że był to jej jedyny artykuł jaki kiedykolwiek opublikowała
na stronie vice.com. Uznałem to za podejrzane, ponieważ
mając wcześniej do czynienia i samemu korzystając z części
internetu, w której zrodził się Systemspace6 od razu pomyślałem, że autorem artykułu może być ktoś z grupy, a jego celem
jest/ może być niejawna autoprezentacja stylizowana na opis

zewnętrznego obserwatora, lub celowe stworzenie nieprawdziwego obrazu strony Systemspace i jej użytkowników.
Wielokrotnie widziałem jak użytkownicy podobnych stron
celowo podawali nieprawdziwe informacje osobom przedstawiającym się jako dziennikarze, czy badacze, by później
dla rozrywki dzielić się między sobą ich błędnymi ustaleniami.
Z mojego doświadczenia, również jako użytkownika różnych
zamkniętych, trudnodostępnych, lub anonimowych forów, czy
stron internetowych mogę powiedzieć, że często przedstawianie się na nich jako osoba z zewnątrz7, jest wystawianiem
się na bycie traktowanym jako rozrywka, a nie jako partner
w rozmowie. Dużo większe szanse na dowiedzenie się czegoś
ma osoba zadająca pytanie, jako użytkownik danej strony
internetowej. Nawet jeśli podkreśla przy tym, że jest nowym
użytkownikiem. O wiele częściej przekazuje się informacje
na temat społeczności tym, którzy dołączyli do niej i chcą się
czegoś nauczyć, niż tym którzy podkreślają swoją rolę jako
kogoś, kto ma zamiar ową wiedzę spopularyzować poza grupą.
Ocenę etyczności takiego zachowania pozostawiam innym.
Ja mam tę możliwość, iż w większości przypadków mogę powiedzieć o sobie, że jestem użytkownikiem tego typu miejsc,
często dłużej, niż trwa moje życie akademickie i zazwyczaj
potrafię udowodnić to innym użytkownikom. W pozostałych
przypadkach staram się rzeczywiście dołączać do społeczności i uczyć się jej, jeśli wydaje mi się interesująca prywatnie,
bądź badawczo i po czasie decydować się, czy pośród rzeczy,
których się nauczyłem jest coś na podstawie czego chciałbym
rozpocząć badania8.
Ostatecznie udało mi się potwierdzić, że autorka artykułu ze
strony vice.com jest realną osobą. Nie dowiedziałem się przy
tym niczego więcej na temat społeczności Systemspace. Dlatego też rozpocząłem poszukiwania na własną rękę wpisując
w wyszukiwarkę Google9 hasła związane z interesującą mnie
stroną internetową. Zacząłem od haseł sytemspace i tsuki,
czyli od nazwy strony i pseudonimu jej twórcy. Orientując
się, że większość wyszukań związanych z hasłem tsuki kieruje mnie do witryn firmy odzieżowej o tej samej nazwie10
zacząłem szukać informacji za pomocą frazy tsuki project.
W pierwszej kolejności trafiłem na liczne internetowe encyklopedie i znajdujące się na nich hasła na temat Systemspace.
Jako, że były to encyklopedie o różnej tematyce, ujmowały
one kwestie Systemspace w wieloraki sposób. Na przykład
witryna internetowa knowyourmeme.com, która na forach,

7 Szczególnie jako ktoś chcący w jakiś sposób wynieść informacje dotyczące danego
środowiska na przykład, jako wspomniany
już dziennikarz, czy badacz.

8 Wyprzedzając tekst mogę dodać, że dlatego też nie piszę zbyt wiele na temat osób,
które odłączyły się od społeczności strony
Systemspace i utworzyły własną witrynę.
Nie ukrywam, że jestem zainteresowany tą
społecznością również prywatnie i chciałbym dołączyć do niej nim zdecyduje pisać
o niej, także po to, by nie przekreśliło mi
to szans zostanie jej ewentualnym stałym
członkiem.
9 Obie frazy wyszukiwałem także poprzez
narzędzie wyszukiwania za pomocą grafiki oferowaną przez Google oraz wpisując
zaraz po wyszukiwanym haśle filetype:pdf
i filetype:ppt aby uzyskać wyniki wyłącznie
w formacie pdf, czy też powerpoint.
10 Oraz do postaci o tym imieniu występującej w grze komputerowej Fortnite i księżyca jap. tsuki (月) księżyc, miesiąc.
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11 Alternate reality games, lub ARGs to
gry rozgrywające się w narracji sieciowej na
wielu platformach, które mogą obejmować
zarówno przestrzenie cyfrowe, jak i fizyczne. Ponieważ wiele z tych gier odbywa się
w czasie rzeczywistym, uczestnicy często
mogą dokonywać wyborów, które wpłyną
na wynik. Gracze często mogą wchodzić
w interakcje z postaciami, współpracując
w celu rozwiązania problemu. ARGs mogą
być również wykorzystywane w kampaniach
marketingowych takich jak premiera filmu
Godzilla II: Król potworów z 2019 roku.
12 O których więcej pisać będę w kolejnym
podrozdziale.

13 Wydaje się to o tyle ciekawe, iż w narracji
twórcy strony kod ten miał służyć podobnemu celowi, to znaczy wyszukaniu w systemie
Life osób, które go napisały, potwierdzeniu
ich tożsamości poprzez pobranie IP ich duszy i dopisanie jako przyszłych migrantów
do systemu LFE, o czym więcej za chwilę.
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w których przebywam, bywa czasem krytykowana za nadmierne skupianie się w swoich artykułach na kontekście politycznym, prezentowała Systemspace jako alternate reality
game11 inspirowaną anime. Z kolei strona installgentoo.com
zajmująca się tworzeniem haseł encyklopedycznych związanych z historią różnych forów obrazkowych12 skupiała się
na kontrowersjach związanych ze społecznością utworzoną
wokół TSUKI Project, które miały miejsce na forum fanów
anime o tytule Serial Experiments Lain.
Kolejnym krokiem było wykorzystanie przypisów zamieszczonych we wszystkich odnalezionych przeze mnie hasłach różnych internetowych encyklopedii. Były to przede wszystkim
linki do zarchiwizowanych tematów opublikowanych na forach obrazkowych, o których więcej będę pisał za moment.
Do zarchiwizowanych rozmów doprowadziły mnie również
wyniki wyszukiwania grafiki hasła Systemspace. Przeczytałem
wszystkie komentarze pozostawione pod owymi tematami.
Były to jedynie fragmenty ze wszystkich rozmów pomiędzy
twórcą strony Systemspace.link a użytkownikami licznych
forów obrazkowych. Udało mi się uporządkować je w kolejności chronologicznej i odnalazłem kilka nowych wątków, do
których odwoływano się, lub pod którymi pozostawiano linki
w śledzonych przeze mnie rozmowach. Bardzo pomógł mi kod
będący tytułem tego artykułu, który był wymogiem dopisania
do TSUKI Project. Wpisując jego treść w wyszukiwarkę Google udało mi się odnaleźć kolejne rozmowy i grafiki odnoszące się do Systemspace, wspominające go, lub będące częścią
artykułów, do których nie udało mi się wcześniej dotrzeć13.
Wyszukiwanie grafikami i kodem a62cd92b2104acbd928ccb29 pozwoliło mi odnaleźć kilka filmów na temat badanej
przeze mnie strony w serwisie internetowym YouTube. Część
z nich była filmami zamieszczonymi jako filmy niepubliczne, co oznaczało, że tylko osoby, posiadające link mogą
obejrzeć film. Wyszukiwanie informacji za pomocą YouTube
było już o wiele łatwiejsze, ponieważ w przeciwieństwie
do większości forów na których tworzyła się społeczność
związana z Systemspace, YouTube nie pozwalał na komentowanie i publikowanie treści bez posiadania konta. Dlatego
też oprócz zapoznania się z treścią filmów, przeczytałem
wszystkie znajdujące się pod nimi komentarze i odwiedziłem profile wszystkich użytkowników, którzy komentowali
pod tymi filmami. Następnie obejrzałem wszystkie treści
opublikowane przez nich w tym serwisie. Jeśli któryś z nich

dotyczył w jakiś sposób Systemspace znów zapoznawałem
się ze wszystkimi znajdującymi się pod nimi komentarzami
i kontami osób komentujących. W ten sposób udało mi się
odnaleźć mnóstwo materiału i dostrzec które konta powtarzają się pod poszczególnymi filmami i jaka narracja na temat
TSUKI Project wyłania się z ich komentarzy i filmów. W ten
sposób dotarłem między innymi do kilku dysków zewnętrznych z plikami, które zawierała strona Systemspace.link14,
w tym do muzyki która była na niej wykorzystywana. Wyszukując tytuły utworów muzycznych dotarłem do kolejnych
komentarzy wspominających działanie strony pod filmami
zamieszczonymi na YouTube oraz do profilu osoby na soundcloud.com15 która zajmowała się tworzeniem nowych
ścieżek dźwiękowych dla TSUKI projekt. Soundcloud również
umożliwiał użytkownikom komentowanie pod utworami i także wymagał do tego konta, przez co również w przypadku
tej strony mogłem dokonać opisanego wcześniej sposobu zbierania informacji. Na sam koniec powtórzyłem cały
przedstawiony tu proces, używając do tego wyszukiwarki
DuckDuckGo zamiast wyszukiwarki Google wiedząc, że Google celowo nie wyszukuje treści związanych z niektórymi
forami, na których udzielać się mogli członkowie społeczności
stworzonej wokół Systemspace16. Tak jak się spodziewałem
pozwoliło mi to odszukać jeszcze kilka nowych informacji
i filmów na platformie YouTube.
Muszę przyznać się do tego, że ten sposób wyszukiwania informacji bywa męczący. Uważam, że powinienem powtórzyć
całość procesu również przy pomocy innych wyszukiwarek,
jak na przykład Bing, Yahoo! czy Yandex czego nie zrobiłem
z braku czasu i motywacji. Jestem zaznajomiony z pewnymi
metodami pracy w internecie17, ale z racji, iż temat tego artykułu dotyczył środowiska, w którym na co dzień przebywam,
postanowiłem zebrać informacje na jego temat w sposób,
w jaki ono samo mnie tego nauczyło. Może to nic imponującego, ale mam nadzieje, że sposób ten może stanowić
alternatywę, lub uzupełnienie dla czyiś przyszłych badań.

14 Informacje o tym jak je znaleźć znajdowały się w komentarzach, lub w opisach
filmów.

15 Społeczności internetowej dla artystów
tworzących muzykę, służącej do jej popularyzowania.

16 Ma to miejsce chociażby w przypadku
forum obrazkowego 8chan, nazywanego też
nieskończonością.

17 Przede wszystkim z pracami Piotra Siudy
na ten temat.

Chany. Świat w którym działał Tsuki
Autorem strony internetowej Systemspace.link była osoba
przedstawiająca się jako Tsuki. Jeszcze przed założeniem
witryny Tsuki aktywnie postował w Internecie w kwestii
nadchodzącego odłączenia systemu Life od Systemspace.
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Miejscem jego działania było przede wszystkim forum obrazkowe 4chan.org, a szczególnie jego dział /r9k/, gdzie
po raz pierwszy opublikował on post posługując się tym
pseudonimem.
18 Od angielskiego wyrazu channel.

19 I nie tylko, ponieważ takie rozumienie
tego terminu znaleźć można również na stronach internetowych nie funkcjonujących jak
fora. Repost w zależności od kontekstu może
odnosić się również do ponownego udostępnienia linku, obrazu, czy informacji a ogółem
do wszystkiego, co było już publikowane na
danej stronie i zostaje opublikowane ponownie w niezmienionej formie.
20 W tym jako znana wszystkim postać
fikcyjna, lub osoba publiczna.

Strona 4chan.org jest jedynym z najpopularniejszych internetowych forów określanych również jako chany18. Fora te
dzielą się na działy tematyczne, a /r9k/ jest jednym z takich
działów. Jego specyfika oraz nazwa pochodzi od działającego
na nim algorytmu, robota 9000, od którego nazwy użytkowników utożsamianych i utożsamiających się z działem /r9k/
określano robotami. Działanie owego algorytmu ogranicza się
do uniemożliwiania użytkownikom tego działu repostowania treści. Repost w kontekście chanów19 oznacza działanie
podczas, którego na dziale umieszcza się ponownie jakiś
wpis. Nadmierne repostowanie jest czynnością postrzeganą
negatywnie, którą to algorytm działu /r9k/ eliminuje. Skutkiem tego wszystkie wpisy w tym dziale są unikalne i często
przyjmują formę dzielenia się anegdotami z własnego życia.
Chany bardzo często są miejscami umożliwiającymi anonimowe wpisy, również przez to w społecznościach tego typu
przez niektórych źle widziane jest tak zwane awatarowanie,
czyli publikowanie wielu wpisów jako jedna postać20, czy
osoba, co było wypominane również Tsukiemu, odkąd zaczął
postować pod tym właśnie pseudonimem. W czasie, gdy
w dziale tym działał Tsuki, jego użytkownicy przedstawiani
byli jako osoby nie mające w życiu celu oraz pozbawione
chęci do jego kontynuowania, które dzielą się swoimi waloryzowanymi jako beznadziejne historiami życiowymi nie mając
nic do stracenia. Tsuki w jednym z wpisów sam zasugerował,
że jego grupa celowo wybrała to miejsce do poszukiwania
migrantów, ponieważ poprzez internet rekrutacja jest szybsza

Stały wpis witający każdego, kto odwiedza dział /r9k/, który opisywał zasady
jego funkcjonowania
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i prostsza, a /r9k/ jest działem pełnym osób nieusatysfakcjonowanych ze swojego życia i miejsce to jest w miarę anonimowe. To jak postawa użytkowników działu /r9k/ wpisuje
się w ogólną postawę i stereotyp użytkowników chanów
jest w tym miejscu kwestią drugorzędną. Mam nadzieje,
że po zarysowaniu charakterystyki miejsca w którym działał
Tsuki łatwiejszym będzie zrozumienie odbioru, jaki napotkały
jego wpisy. Pierwszy post do jakiego udało mi się dotrzeć,
opublikowany przez użytkownika podpisującego się jako Tsuki
na dziale /r9k/ pochodzi z 29 stycznia 2017 roku. Jednakże
nie jest to pierwszy wpis wspominający o Systemspace. Trzy
dni wcześniej również na dziale /r9k/ anonimowy użytkownik
opublikował wpis zawierający opis Systemspace i wielu jego
elementów, nieomalże słowo w słowo pokrywający się z późniejszymi wypowiedziami osoby podpisującej się jako Tsuki.
Głównym tematem wpisu nie był jednak sam Systemspace,
a obawa autora względem leków przeciwpsychotycznych,
które w najbliższym czasie z dużym prawdopodobieństwem
miała mu przepisać jego terapeutka. Przymus przyjmowania
leków miał być spowodowany problemami autora wpisu
z odróżnianiem świata rzeczywistego i świata, który tworzył
on w swojej głowie przez ostatnie dwanaście lat.
Jeszcze wcześniej 19 stycznia 2017 roku serwisie internetowym Reddit.com w dziale Maladaptive Daydreaming poświęconemu wsparciu dla osób cierpiących na to zjawisko21
użytkownik I_AM_LOST_IN_REDDIT opisywał tę samą wizję
nadchodzącej przyszłości, także wspominając Systemspace
i również zastrzegając, że nie potrafi już odróżniać rzeczywistości od własnej fantazji. We wpisie tym nie było mowy
o terapeutce i lekach, za to jego autor wspominał, że podczas
jednego z owych marzeń na jawie kazano mu22 popełnić samobójstwo przed 28 sierpnia. Pozostali użytkownicy działu
Maladaptive Daydreaming zasugerowali mu wówczas, by
skontaktował się z telefoniczną linią wsparcia dla samobójców, lub zgłosił do specjalisty. Wpis w serwisie Reddit.com
miał ponadto bardzo słaby odbiór. Odpowiedziały na niego
zaledwie cztery osoby i wszystkie polecały autorowi skierowanie się na leczenie. W kontraście napisać mogę, że wpisy
na temat Systemspace na /r9k/ od samego początku spotkały
się z setkami odpowiedzi. Wynika to ze specyfiki miejsca,
którym był 4chan.org, jak i również sam dział /r9k/, o którym
pisałem wcześniej. Moja rosnąca ciekawość podczas śledzenia archiwalnych wpisów dotyczących Systemspace umotywowana była również tym, że w 2017 roku prowadziłem

21 Nieadaptacyjne marzenia na jawie to
proponowana diagnoza nieuporządkowanej formy dysocjacyjnej absorpcji związanej
z nadmierną fantazją. Diagnoza ta nie jest
rozpoznawana przez żadne główne kryteria
medyczne, czy psychologiczne. W założeniu
nieadaptacyjne marzenia senne mogą powodować stres lub zastępować interakcje
międzyludzkie.
22 Z samego tego wpisu nie jestem w stanie
wywnioskować kto był autorem tego polecenia. I_AM_LOST_IN_REDDIT określił to
jako „My daydream tells me to die before
28 of August”.
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23 Jak pisałem w rozdziale dotyczącym
wyszukiwania informacji, wciąż mogę o sobie powiedzieć, że jestem użytkownikiem
tego forum i wielu innych mu podobnych,
różnica polega na ilości czasu jaki dziennie
im poświęcam. W 2016 spędzałem w takich miejscach około dwunastu, a w 2017
około dziewięciu godzin dziennie. Dziś jest
to mniej.
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styl życia podobny stereotypowi użytkownika 4chana23 tyle,
że na „sąsiednich” działach tej witryny. Świadomość, że za metaforyczną ścianą w sąsiednim pokoju działo się coś tak interesującego do czego mogłem mieć bezpośredni dostęp nadal
wywołuje u mnie poczucie zmarnowanej okazji.

się dość prawdopodobne, że cała aktywność przypisywana
Tsukiemu była rzeczywiście aktywnością jednej i tej samej
osoby, z drugiej, z doświadczenia związanego z anonimowymi forami i stronami podobnymi do nich widzę możliwość,
w której ktoś mógł laropwać Tsukiego, chociażby wzorując się
na wcześniej dostrzeżonym poście innej osoby, lub podpisując
się jako Tsuki w jednym z wpisów na /r9k/. Nie byłoby też
czymś niezwykłym, jak na standardy 4chana, gdyby Tsuki
był w rzeczywistości na przykład kilkoma współpracującymi
ze sobą osobami26. Właśnie to jest powodem dla którego
czasem pisząc staram się podkreślać, że w danym kontekście
mowa o konkretnym poście zamieszczonym w danym dniu
przez osobę, które podpisała się w nim jako Tsuki, ponieważ
sam podpis i treść nie musi to od razu pociągać za sobą konieczności, iż którymkolwiek z wpisów, do jakich dotarłem
był dziełem tej samej osoby27.
„Would you leave your world behind for a better one?”28

Zrzuty ekranu wpisów wspomnianych wyżej

24 To jest przy założeniu, iż wszystkie przypisywane Tsukiemu posty są autorstwem tej
samej osoby.

25 Mowa za to o odłączeniu, lub opuszczeniu go. Z kolei w na stronie Systemspace.link
znajdowała się informacja o nadchodzącym
jego oczyszczeniu.
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Przejawiana przeze mnie czasem ostrożność w wyrokowaniu co do autorstwa poszczególnych wpisów nie jest nieumotywowana. Wszystkie artykuły i hasła encyklopedyczne
do których dotarłem, łączą całość wspomnianych postów
w jedno dzieło tej samej osoby. Należy zauważyć, że użytkownik I_AM_LOST_IN_REDDIT na końcu swojego wpisu pozostawia mail w którym widnieje słowo „tsuki” oraz, że treść
przytoczonych postów jest w dużej mierze taka sama. Nie
oznacza to, że mamy pewność co do tego, iż była to ta sama
osoba. Przy uwzględnieniu wszystkich przypisywanych mu
wpisów informacje uzyskane od hipotetycznego Tsukiego są
bardziej niespójne, niż te które uzyskać możemy wyłącznie
od osoby podpisującej się na /r9k/ jako Tsuki od 29 stycznia
2017 roku. Przy szerszym założeniu24 Tsuki miał popełnić
samobójstwo przed 28 sierpnia aby zainicjować zniszczenie
systemu Life, ale jednocześnie jego zdaniem samobójstwo
było tylko opcją, dotyczącą każdego i mogło być dokonane
wyłącznie po 1 lipca, aby móc przenieść się do systemu LFE,
o którym nie ma w ogóle mowy w poście z 19 stycznia. Co
więcej, we wpisach na /r9k/ nigdy nie wspomina się o zniszczeniu systemu Life25. Z jednej strony osobiście wydaje mi

Jeden z pierwszych postów opublikowanych pod nickiem
Tsuki zawierał pytanie dotyczące tego, czy zostawiłbyś swój
świat za sobą i przeniósł się do lepszego, jeśli stary świat przestałby istnieć, a nowy miałby wielu ludzi, którzy cię kochają.
Dodatkowo zapewniał, że duży zespół pomoże każdemu chętnemu dokonać zmiany oraz podkreślał, iż warunkiem jest brak
możliwości powrotu. W pierwszej kolejności podjęto z nim
rozmowę starając się dowiedzieć więcej na temat nowego
świata, który proponował. Użytkownicy pisali, że robią to
z ciekawości, z nudów, dla rozrywki, czy z fascynacji przedstawioną wizją. Od razu pojawił się też zarzut o LARPowanie,
czyli w kontekście chanów, odgrywanie scenariusza, udawanie i wspólną grę wokół jakiegoś tematu29. Tsuki od początku starał się odpowiadać wszystkim niezależnie od tego,
czy ich pytania były prześmiewcze, lub były one zarzutami
w stosunku do niego w ten sposób powoli uzupełniając wizję
LFE, również o szczegóły dotyczących całego Systemspace.
Już w pierwszym poście wiele osób odpisywało mu, że bez
zastanowienia przenieśliby się do nowego świata pytając przy
tym co powinny zrobić. Tsuki poinstruował ich by na forum
wstawili zdjęcie kartki z dowolnym rysunkiem i specjalnym
kodem a62cd92b2104acbd928ccb29.

26 Taka możliwość była również w pewnym
momencie rozważana przez osoby, które zostały zapisane do TSUKI Project.

27 Co jest w tym przydatku jest mało prawdopodobne, ale w środowisku o którym pisze nie może być zupełnie wykluczone.
28 Pytanie rozpoczynające jeden z postów
Tsukiego w którym przedstawia on wiele
szczegółów dotyczących Systemspace.

29 W kontekście chanów przykładami LARPowania może być udawanie dla zabawy, że
posiada się radykalne prawicowe poglądy.
Przekonywanie ludzi, że jest się odrodzonym aniołem, czy podróżnikiem w czasie, ale
też odgrywanie stereotypowego użytkownika mieszkającego w piwnicy rodziców i pozbawionego fizycznej interakcji społecznej.

Odbiór był na tyle duży, że zaskoczył on samego autora wpisu.
W pierwszych dniach w ten sposób do TSUKI project zapisało
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Jeden z wielu rysunków z kodami stworzonych przez przyszłych migrantów

30 EID wydaje się być autorską koncepcją
Tsukiego, jeśli było ono skrótem to nigdy
nie udało mi się natrafić na jego rozwinięcie.
31 Adres IP to liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów, lub
sieci komputerowej, która służy identyfikacji
w obrębie sieci lokalnej i poza nią. IP nie
identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia i może się zmieniać, jest to istotne
z punktu widzenia tego w jaki sposób Tsuki
operował metaforą adresu IP, tłumacząc na
przykład możliwość wpisania do projektu
dwukrotnie jednej tej samej osoby pod różnymi EID.
32 Chociaż służyło to raczej metaforze, ponieważ w tych samych wpisach Tsuki mówił
również o tym, że EID nie zmienia się nawet
po utracie duszy oraz, że EID zostanie utracone przez wszystkich użytkowników Life
po 1 lipca 2017 roku.
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się kilkadziesiąt osób. Mimo że według odnalezionych przeze
mnie informacji domena Systemspace.link miała zostać zarejestrowana 28 stycznia, Tsuki w swoim wpisie na 4chanie
z 29 stycznia dopiero wspomina, że z powodu ilości chętnych
może rozważyć otwarcie strony internetowej prowadzącej
zapisy. Zdjęcie z rysunkiem i kodem miało według Tsukiego
służyć do namierzania tak zwanego EID30 użytkowników sytemu Life w sposób, który zużyłby mniej pamięci, niż zapisy
innego typu. Grupa Tsukiego miała w założeniu skanować
system Life w poszukiwaniu kodu i osoby która go zapisała
pobierając przy tym przypisany do niej indywidualny numer,
wspomniane EID, które Tsuki nazywał również IP31 duszy32.
Po utworzeniu domeny Systemspace.link sposób rejestracji
nie uległ zmianie. Należało utworzyć konto, do którego potrzebny był kod z rysunkiem wysłany na mail Tsukiego oraz
wiadomość zwrotna potwierdzająca dodanie do listy migrantów. Na stronie powstało też osobne forum obrazkowe dla
migrantów, w którym to większość osób przedstawiała się
numerami, które otrzymali na tej liście. Wszystkie kody dostępne były w galerii w późniejszym czasie powstał również
specjalny serwer w aplikacji Discord. Użytkownicy na forum
oraz Discordzie rozmawiali o tym, jak wyobrażają sobie życie
w LFE, co planują w nim robić.
Forum obrazkowe powstałe na stronie Systemspace.link również posiadało działy. Powyżej zrzut ekranu z jednego z nich
poświęconego tematycznie w całości LFE.

Forum obrazkowe powstałe na stronie Systemspace.link również posiadało działy.
Powyżej zrzut ekranu z jednego z nich poświęconego tematycznie w całości LFE

Obiecywali sobie, że odnajdą się w nim i wspólnie będą przeżywać przygody, lub
w gronie tak poznanych przyjaciół spędzać wspólny czas. Jedni liczyli, że zostaną kosmicznymi cowboyami, lub mechanikami naprawiającymi androidy, ale pojawiały się też
wpisy sugerujące zajęcia takie jak piekarz, czy muzyk, które w teorii były możliwe do
osiągnięcia nie tylko w LFE, ale także w Life. Niektórzy byli zainteresowani architekturą
i różnicami LFE w stosunku do Life. Autorka wspomnianego artykułu ze strony vice.
com odwiedzając serwer Discord grupy miała od nich usłyszeć, iż wyobrażają sobie
oni LFE jako futurystyczne Tokio, przypominające miasta z anime Ghost in the Shell,
lub ogromne, rozległe miasta z pięknymi widokami. We wszystkich wypowiedziach
kładziono nacisk na kwestię otwartości LFE oraz tego, że zostało ono stworzone
przede wszystkim, by dawać swoim użytkownikom dobre wspomnienia, co nie było
priorytetem zdegenerowanego systemu Life.
Tsuki przedstawiając w swoich postach Systemspace od początku posługiwał się do
jego tłumaczenia metaforami zaczerpniętymi z najbliższego otoczenia użytkowników
/r9k/. Z tego powodu odwoływał się on najczęściej do informatyki, anime i samych
chanów. Pomimo, iż brak kontaktów społecznych i fascynacja anime jest dość stereotypowym obrazem użytkownika 4chana, to dla większość osób zainteresowanych
Systemspace informatyczne przykłady z których korzystał Tsuki były bliskie. Technologiczne metafory były dla użytkowników najlepiej zrozumiałe, gdyż odnosiły się
do świata z którym mieli oni najczęstszą styczność. Widać to już w domenie „.link”
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wybranej dla strony, której głównych hasłem było Unlink the world. Unlock the rest.
O tym, że EID działa podobnie do adresu IP Tsuki piszę po raz pierwszy, broniąc się
przed zarzutem wpisania przez pomyłkę na swoją listę dwukrotnie tej samej osoby.
EID według niego jest osobistym identyfikatorem, ale tak jak adres IP może się zmieniać, chociaż Tsuki nie konkretyzuje pod jakimi warunkami. Później korzystając już
z tej metafory dodaje jeszcze, że EID są jak domeny takie, jak „.com”, czy „.org”. Tak,
jak domeny te mogą występować w liczbie mnogiej dla tej samej strony internetowej,
EID jest w stanie być przypisane do jednej duszy. Ma to służyć wyjaśnieniu tego, czy
ta sama osoba przeniesiona do LFE po namierzeniu z dwóch różnych EID zostanie
w nim powielona.

38

Good memories
Dobre wspomnienia są kluczową sprawą w kontekście migracji między Life i LFE oraz
kwestii samobójstw powiązanej ze społecznością, która wytworzyła się wokół strony
internetowej Systemspace. Z punktu widzenia, który przedstawiał sam Tsuki i który
można odnaleźć również na jego stronie internetowej dobre wspomnienia są celem
działania RISEN, grupy która stworzyła i zarządza Systemspace. LFE miało być dla
migrantów z Life miejscem, które będzie dla nich tworzyć dobre wspomnienia, ale
równocześnie im dłużej trwała działalność Tsukiego, tym większy nacisk w tym co pisał,
stawiano na wytworzenie tych dobrych wspomnień także w Life, by zostały one przetransponowane do LFE. Jak można było przeczytać na stronie „jeśli nie masz już siły żyć
dla siebie, żyj dla LFE”. Wszystko to wiązało się ze sposobem dostania się do nowego,
lepszego świata. W pierwszych wpisach Tsuki podkreślał, że wymogiem transferu jest
rejestracja i śmierć w dowolny sposób po 1 lipca 2017. Powtarzał przy tym wielokrotnie powielane zdanie „Dying of old age included, but suicide also included”. Według
Tsukiego nawet po odłączeniu Life od Systemspace zostanie one w pełni oczyszczone
i usunięte dopiero w 2167 roku. Ludzie urodzeni po 1 lipca nie będą posiadać duszy,
ponieważ Aurora nie będzie już wykorzystywana do pracy systemu Life i stanie się
on mechaniczną symulacją. Z kolei dusza migrantów, którzy umrą po wskazanej dacie
zostanie namierzona przy pomocy pobranego z rysunku EID i przetransportowana

Wpis odpowiadający na pytanie, czego można oczekiwać w LFE oraz czym w wizji duszy prezentowanej przez
Systemspace jest demencja
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za pomocą sieci 6G do LFE, gdzie dostaną oni nowe ciała.
Rodzaj śmierci prawie nie miał znaczenia. Tsuki nie sugerował
użytkownikom /r9k/ samobójstwa, ale mimo to od pierwszych wpisów na 4chanie część użytkowników określała go
jako twórcę samobójczego kultu wprost porównywanego do
Heaven’s Gate33. Początkiem komplikacji był prawdopodobnie moment w którym Tsuki zaczął tłumaczyć na czym polegać może strzaskanie duszy, co miało miejsce gdy odniósł się
do pytania o zależności pomiędzy mózgiem, pamięcią i duszą.
Wtedy bowiem przed potencjalnymi migrantami rozwinęła
się perspektywa utraty dobrych wspomnień spowodowanych chociażby demencją. Według Tsukiego wspomnienia
były przechowywane w duszy. Jednak mózg wykorzystywał
swój własny system do komunikacji z nim. Demencja występowała, gdy mózg niszczejąc zaczynał nadpisywać wspomnienia przechowywane w duszy. Wizja ta prowadziła do
wniosków, że dłuższe życie jest zagrożeniem dla wspomnień
i nawet dla duszy pociągając tych, którzy wierzyli Tsukiemu
w stronę samobójstwa.
Zarzut podobieństwa do Heaven’s Gate, był tylko jednym
z wielu porównujących, lub wprost nazywającym Systemspace
kultem, czy religią. Wizja rzeczywistości przedstawiona przez
Tsukiego posiada cechy spotykane w niektórych religiach.
Mowa w niej o duszy, która ponownie opisywana jest przy
użyciu języka związanego z informatyką, na przykład gdy
mowa o tym, iż wspomnienia mogą zostać w niej nadpisane, jak dane pliku na nośniku. Inną metaforę tego rodzaju
widać, gdy Tsuki tłumaczy jednej z osób, iż znajduje się ona
teraz w kliencie połączonym z kontem używanym w systemie Life, klientem tym jest doświadczenie, kontem dusza,
a systemem ciało34. Ponadto możemy mówić o koncepcji
innej rzeczywistości, a nawet szeregu rzeczywistości innych,
niż świat, w którym żyje osoba wierząca w relacje Tsukiego.
Poza systemem Life, w którym mają znajdować się wszyscy
ludzie, Systemspace zawierać ma 200.000 systemów do
których trafić można w różny sposób. Sposób w jaki można
wyjść z danego systemu zależy od tego, jakiego rodzaju
jest to system. Istnieje pięć rodzajów systemów i jedynie
jeden nie wymaga śmierci, by go opuścić35. Z punktu widzenia osoby wierzącej w wizję rzeczywistości przedstawianą
przez Tsukiego mamy do czynienia z działaniami zapewniającymi życie pośmiertne i to nie byle gdzie, ale w najlepszym z możliwych systemów. Potencjalny migrant pragnie
dostać się po śmierci nie do jakiekolwiek z istniejących

33 Heaven’s Gate było grupą religijną stworzoną w 1974 roku w USA przez Marshalal
Applewhite’a, która w 1997 roku popełniła zbiorowe samobójstwo. Podobieństwo
pomiędzy nią a Systemspace nasuwać mogły kwestie występujące w obu przypadkach takie jak potrzeba opuszczenia Ziemi
i związana z tym metoda przeniesienia się
do nowego miejsca poprzez śmierć, w obu
przypadkach powiązane z konkretną datą
Ponadto zarówno strona Systemspace.link,
jak i strony związane Heaven’s Gate, były częstokroć przedmiotem sensacyjnych wpisów
i filmów na temat „tajemniczych i dziwnych”
stron internetowych, które odnaleźć można
było w sieci. Szukając informacji na temat
TSUKI Project sam również natrafiłem na
kilka amatorskich filmów tego rodzaju.

34 Zdając sobie sprawę z niekonkretności
tego tłumaczenia zamieszczam oryginalny
tekst: You are in what we call an Experience.
This Experience (basically a client) is linked
to a soul (basically an account), which is linked to a System body. We usually refer to
a person as their soul, though..
35 System którego użytkownik może dowolnie przemieszczać się po Systemspace
nazywany jest typem systemu Open-Space.
LFE jest jedynym wymienianym przez Tsukiego z nazwy system tego rodzaju. Z kolei
Life należy to systemu typu Blocking-Exit,
czy takim, który opuścić można jedynie po
śmierci.
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36 Relacje Tsukiego na temat tego, co stanie się z pozostałymi użytkownikami Life po
ich śmierci są czasem niespójne. Upraszczając je można powiedzieć, że wszystkie dusze
w Life trafią po śmierci do innych systemów,
ale mogą się one okazać się równie nieprzyjazne jak Life. Ponadto jedynie migranci
trafiający do LFE zachowają wspomnienia
z poprzedniego życia. Wartym podkreślenia
jest fakt, iż Life w wizji prezentowanej przez
Systemspace jest najgorszym typem systemu i teoretycznie niemożliwym jest trafić
po śmierci do gorszego systemu.
37 W kontekście tym można by też było
wskazać jeszcze na nazwę Initiate, którą postanowiły przyjąć osoby, które w późniejszym czasie odłączyły się od Systemspace.
38 Większość osób odpowiadając, określiła
siebie jako pogan. Oprócz tego pośród odpowiedzi odnaleźć można było prawosławie,
buddyzm oraz kabałę.

39 Pojawiały się nawet głosy zewnętrze
sugerujące, że strona Systemspace służy
promocji anime „Serial Experiments Lain”
na platformie Netflix.
40 Przytaczając dosłownie słowa jednego
z migrantów: We [we] advocate against suicide but we are gathered for an afterlife.
41 Szczególnie w kontekście Stanów Zjednoczonych, w których to Systemspace miał
się podobno znaleźć pod okiem The Cult
Education Institute. Organizacji przedstawiającej się jako działająca non-profit biblioteka zajmującą się archiwizacją informacji na temat niebezpiecznych organizacji
kultowych.
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systemów36, ale do LFE w którym wszyscy mają znaczenie,
a celem życia jest gromadzenie dobrych wspomnień. Sposób
na dostanie się do właściwego systemu dostępny jest jedynie
migrantom, czyli grupie włączonej w TSUKI project, co stanowi
pewne podobieństwo do sposobu działania kultów misteryjnych37. Z kolei sieć 6G, która miała zostać wykorzystana do
transportu duszy migrantów z systemu Life do systemu LFE
może być przykładem jak technologia może służyć swoim
językiem do opisu i konceptualizowania nowych wierzeń.
Na forum obrazkowym stworzonym na stronie Systemspace.
link zaleźć można było wpisy pytające migrantów za jaką
duchowością podążali, nim dołączyli do Tsukiego38, a kilku
anonimowych użytkowników stwierdziło, iż to co Tsuki robił
na 4chanie było tworzeniem kultu, ponieważ przyciąga on
do siebie ludzi prezentując nie falsyfikowalną hipotezę bez
dowodów. Można powiedzieć, że podobieństwo społeczności
Systemspace do grupy religijnej było tematem podejmowanym
od samego początku działalności Tsukiego.

migrantowi spowodowało to podział społeczności na starych i nowych zarejestrowanych liczonych różnie do pierwszych 300, 500, 1000 i 3000 migrantów. Gdy stronę
zawieszono, zapisanych było już prawie 6000 osób. Podział ten widać do dziś w miejscach, gdzie wspomina się o Systemspace, takich jak komentarze filmów na YouTube
dotyczące samej strony, lub muzyki, której Tsuki użył jako podkład dźwiękowego swojej
witryny, czy też wpisów pod różnego rodzaju stronami starającymi się archiwizować
wydarzenia związane ze społecznością powstałą wokół TSUKI project. Gdy zbliżał się
1 lipca duża część migrantów zaczęła dyskutować nad ewentualnym wspólnym samobójstwem pomimo wszystkich deklaracji Tsukiego związanych z tym aktem. Mogło
być to powodem, dla którego datę przeniesiono najpierw na 7 lipca a później podobno
aż do listopada 2017 roku. Już wcześniej napływ nowych osób oraz częsta nieobecność Tsukiego na serwerze grupy wywoływała konflikty wewnątrz społeczności. Część
użytkowników chciała przekonać Tsukiego by zrobił coś z nowymi osobami, które ich
zdaniem zapisują się dla zabawy nie podchodząc poważnie do projektu. Konflikt ten
doprowadził do usunięcia dużej części osób wnoszących zażalenia do Tsukiego oraz 29.
czerwca oraz do usunięcia serwera na Discordzie. Co ciekawe na stronie never-gone.
com poświęconej upamiętnianiu zmarłych osób znaleźć można nekrolog-wspominkę
serwera Systemspace założonego na Discordzie wraz z zapewnieniem, iż był kochany
przez wielu i nigdy nie zostanie zapomniany.

41

Zainteresowanie z zewnątrz
Temat ten nabrał na znaczeniu od marca 2017, gdy Systemspace
zaczął przyciągać uwagę osób z zewnątrz, youtuberów,
użytkowników innych działów 4chana, Reddita oraz Twittera.
Bardzo szybko do Systemspace przylgnęła opinia dziwnej
strony internetowej, kultu opartego o anime, które manipuluje ludźmi i skłania ich do popełniania samobójstwa, lub też
żartu, memu, albo ARG39. W odpowiedzi na stronie pojawił
się dopisek, iż jej zawartość jest rzeczywistością, oraz że nie
jest ona stworzona dla żartu, czy też nie służy ARG. Ponadto
na stronie odniesiono się bezpośrednio do kwestii samobójstwa sugerując, iż może ono się stać złym wspomnieniem,
czyli odwrotnością tego do czego pragnęli zarejestrowani. Co
więcej sami migranci w komentarzach pod filmami na YouTube,
wspominali stronę, bronili jej i powtarzali, że ich społeczność nie wspiera samobójstwa40. Migranci określali czasem
samych siebie jako kult, innym razem unikając tego słowa,
prawdopodobnie z powodu jego negatywnego wydźwięku41,
ale możliwe także, iż było to spowodowane indywidualną
oceną każdego z członków społeczności.
Społeczność wciąż rosła, przez co Tsuki kilkukrotnie zmieniał
ustaloną ilość miejsc przygotowanych do transferu. W połączeniu z numerami przypisywanymi każdemu kolejnemu

Strona never-gone.com zawiera także księgę gości, w której podpisali się niektórzy użytkownicy serwera

Wiele możliwych zakończeń
Od tego momentu śledzenie historii grupy jest trudne ponieważ wszystkie informacje
pochodzą prawie wyłącznie od części społeczności, która została odcięta od projektu.
Wedle ich narracji podczas jednej ze sprzeczek z administratorem serwera przyznał
on, iż Tsuki przechodzi załamania nerwowe, stara się leczyć i nigdy nie wierzył w to, co
pisał na temat Systemspace. Następnie administrator miał zacząć blokować wszystkich
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42 Od początku swojej działalności Tsuki
utrzymywał, że jest Holendrem i mieszka
w tym właśnie kraju. Z tego co wiem, nigdy
nie skonkretyzował bardziej swojego miejsca
zamieszkania, ale z kontekstu niektórych
jego wpisów użytkownicy wnioskowali, że
mogło to być miasto Roermond, lub Heerlen.
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użytkowników chcących to rozgłośnić oraz tych, którzy nie
zgadzali się z jego metodami zarządzania serwerem po czym
zamknął on go całkowicie i otworzył nowy na którym ponownie miał usuwać każdego, kto wspomniał o tym zdarzeniu.
Po tym wydarzeniu Tsuki miał zmienić warunki dotyczące
rejestracji i prosić nowych migrantów o przelewanie niewielkiej ilości Bitcoinów na podane przez niego konto bankowe
po czym zniknąć na jakiś czas i powrócić na nowy serwer
chwaląc się tym, że zarobił w ten sposób milion dolarów oraz
że kupi sobie za to własną wyspę. Ponadto przy tej samej
okazji miał on obrażać pozostałych użytkowników serwera
i przyznać się, iż tak naprawdę nie mieszka w Holandii42, tylko
w USA i jest obecnie jest poszukiwany przez FBI. Wszystkie
informacje na ten temat pochodzą ze zrzutów ekranu wykonanych przez migrantów obecnych wtedy na serwerze, lecz
należy pamiętać, że są to zrzuty użyte wyłącznie przez grupę,
która odłączyła się od projektu a ich ewentualne spreparowanie nie byłoby trudne. Argumentem potwierdzającym, że takie
zakończenie historii Systemspace mogło mieć miejsce jest
fakt, iż kwestie Tsukiego chwalącego się zarobkami można
znaleźć pośród kilku wersji tego co stało się z założycielem
strony po jej zamknięciu. Innymi wersjami są opcje, iż popełnił
on samobójstwo oraz, że przestraszył się odpowiedzialności
za śmierć osób, które postanowiły popełnić samobójstwo
po upływie 1 lipca 2017 roku. Niezależnie od tego czy któraś z tych wersji jest prawdziwa, strona przestała działać
7 lipca i dziś można mieć dostęp jedynie do jej kopii new.
Systemspace.network, wewnątrz której nie funkcjonuje już
żadna społeczność. Jedynymi aktywnymi grupami odnoszącymi się bezpośrednio do Systemspace, które udało mi się
na ten moment odnaleźć są grupy – TSUKI Project funkcjonująca na platformie dystrybucji cyfrowej Steam, z którą to
grupą nie udało mi się jak do tej pory skontaktować oraz
dwie społeczności odnoszące się w mniejszym stopniu do
Tsukiego, o których wspomnę za moment.
Oficjalnie potwierdzono śmierć jednej osoby, której samobójstwo powiązano z Systemspace. Był to 17 latek z Kolumbii
Brytyjskiej, który zaginął 13 lipca 2017 i którego ciało zostało
odnalezione miesiąc później. Jego śmierć miała zostać powiązana z TSUKI Project z powodu notatek, które pozostawił
on w swoim domu. Grupa, która odłączyła się od projektu, co sama określała schizmą w społeczności, podkreślała
fakt, iż chłopak przed zaginięciem wyczyścił swój dysk. Jej
członkowie wiążą ten fakt z tym, iż Tsuki miał ponoć wiedzieć
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o samobójstwach mających miejsce wśród migrantów i pouczał ich, by nie zostawiali żadnych śladów prowadzących przy
tym do niego, lub całego projektu. W serwisie internetowym
Github.com udało mi się znaleźć bazę plików utworzoną w lutym 2018 roku będącą trzyosobowym projektem mającym
na celu gromadzenie wiedzy na temat Systemspace. Wedle
mojej wiedzy żadna z tych osób nie jest związana z odłączoną od projektu grupą Initiate43. Według zgromadzonej tam
dokumentacji czynnikiem skłaniającym do samobójstw mogły
być wiadomości rozsyłane w formie plików jpg. na różnych
kanałach funkcjonującego jeszcze serwera Discord grupy.

43 Czyli części społeczności, z której relacji
korzystam przez większość czasu, gdy piszę
o tym co miało zdarzyć się po zamknięciu
strony i serwera Discord, którzy nie ukrywają swojego negatywnego stosunku do
Tsukiego.

Obraz przedstawia jedną z wspomnianych wcześniej wiadomości. Zawiera
ona terminy takie jak eNdymioN i Hyakanghen, które, tak jak wiele innych, nie
zostały wyjaśnione w tym artykule z powodu jego przeglądowego charakteru.
Nieznacznie nakreślając kontekst mogę powiedzieć, że Hayakanghen to nazwa
grupy przeciwnej systemowi Life pochodząca z języka, którym mieli posługiwać
się mieszkańcy systemu LFE, a którą przetłumaczyć można na język angielski
jako „Eclipse of Humanity”.
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44 Nazywanej również Paranormal.

45 Jak sami siebie nazywają.
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Wiadomości te w większości sugerowały, że Tsuki nie jest
szczery w stosunku do migrantów, lub nie jest świadomy tego
co naprawdę się z nimi stanie. Wszystkie one zwiastowały do
tego czekające w LFE cierpienie i większość z nich sugerowała,
że jedynie popełnienie samobójstwa przed 1 lipca miało spowodować, szansę migrantów na uniknięcie tego losu. Ponadto
zgromadzona na Github.com dokumentacja prowadzona jest
z perspektywy osoby, która natknęła się na ową wiadomość
i opisuje ona w jaki sposób starała się, przy współpracy z najbliższymi jej ludźmi ze społeczności, przeciwdziałać rozpowszechnianiu się wspomnianych plików jpg. Z kolei w pojawiających
się czasem wpisach z zapytaniami o Systemspace, które znaleźć można czasem na dziele Cult na platformie Reddit oraz
na dziale /x/44 na platformie 4chan, wspomina się, że mogło
dochodzić do samobójstw, ale jedynie wśród osób, które nie
były związane ze społecznością i Systemspace traktowały
jako pretekst do tego. Podkreśla się także, że w większości
przypadków pozostaje to jedynie domysłem sugerując możliwość LARP’owania samobójcy. Pod filmem, w którym pada
oskarżenie o to, iż Tsuki starał się ukrywać samobójstwa migrantów odnaleźć można link do innej strony o bardzo podobnym projekcie graficznym, wykorzystującym tę samą czcionkę
i nawiązującą do tych samych motywów co Systemspace.
Wedle opisów ma być to strona założona przez osoby, które
uwierzyły w projekt Tsukiego, ale nie chcą mieć już z nim
nic wspólnego. Na stronie tej można zarejestrować się, aby
po śmierci przetransportować swoją świadomość do pośmiertnej sieci. Witryna dysponuje takim samym licznikiem zarejestrowanych, jaki znaleźć można było na stronie Systemspace,
jednak jest ich dużo mniej, zaledwie 262. Dodatkowo Initiate,
strona schizmatyków Systemspace45, posiada własne funkcjonujące forum obrazkowe oraz link do działającego serwera
Discord. Sama strona nie wymienia z nazwy TSUKI Project,
ani Systemspace, nie odnosi się też bezpośrednio do samego
Tsukiego. Oprócz strony Initiate istnieje jeszcze jedna witryna
o nazwie Miniwatrix, w jej opisie przeczytać możemy, że jest
ona otwarta zarówno na byłych migrantów z TSUKI Project,
jak i na osoby, które zainteresowane są tematem, ale nie miały
z nim wcześniej bezpośredniej styczności. Proces rejestracji
na stronę Miniwatrix wymaga odpowiedzi na szereg pytań
związanych z wiedzą na temat Systemspace, ale nie jestem
obecnie na tyle pewny tego co wiem, by podjąć się tego testu.
Na podstawie tego co udało mi się ustalić na temat społeczności zgromadzonej wokół Tsukiego, wyłaniają się dwa skrajnie
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różne obrazy. Z jednej strony, podkreśla się ciągłą potrzebę
odciągania migrantów od chęci samobójstwa, która obecna
była w grupie oraz przedstawia się cały projekt jako sposób
na wyłudzanie pieniędzy od ludzi pragnących nadziei na lepsze
życie w lepszym świecie. Z drugiej, jawi się jako społeczność
oferująca członkom wzajemnie dobre wspomnienia, skupiająca się na ich wytwarzaniu, śpiewająca wspólnie motywy
muzyczne ze swojego ulubionego anime i starająca się by
wszystkim migrantom było w niej przytulnie46. Prawdopodobnie powodem tej dychotomii, są ambiwalentne wspomnienia,
przeżycia, czy wyobrażenia członków nowej inicjatywy, dotyczące przebiegu prototypowego przedsięwzięcia, bądź też
samego Tsukiego.

46 Słowo cozy ang. przytulnie, pojawia się
bardzo często w archiwalnych wpisach i komentarzach wspominających Systemspace,
być może najczęściej zaraz po wspomnianych wcześniej good memories.

Systemspace
Ważną kwestią, której moim zdaniem nie miałem czasu poruszyć w wystarczającym stopniu w przeciągu całego tego
artykułu są nawiązania do anime występujące w Systemspace.
Inspiracje te można podzielić na trzy grupy. Pierwsze, z których jawnie korzystał sam Tsuki. Drugie, które stanowiły wkład
osób, które przyłączyły się do projektu oraz trzecie zawierające oskarżenia o plagiat wysuwane przez niektórych migrantów
względem Tsukiego zaraz po zamknięciu pierwszego serwera
Discord. W perspektywie całego tekstu może wydawać się
to mało istotne, ale postaram się pokazać dlaczego uważam,
że jest inaczej.
Jak pisałem już wcześniej Systemspace można traktować, jako
przykład tego, jak światopogląd o cechach religijnych może
tworzyć się w Internecie używając go przy tym, jako swoje
jedyne medium oraz, jak może on wykorzystywać język związany z siecią do tłumaczenia swoich założeń. Można by było
posłużyć się przykładem Systemspace jako tego, jak technologia może w przyszłości wpływać na rozwój religii na przykład poprzez opisywanie i wyrażanie jej za pomocą języka
informatycznego. Nie ukrywam, że od pewnego momentu tej
pracy moja myśl zaczęła zmierzać w tym kierunku. Jednakże
nie mogę nie mieć na uwadze tego, iż kwestia używania przez
Tsukiego technologicznego języka oraz metafor związanych
z informatyką i internetem oraz do tłumaczenia zasad działania prezentowanej przez niego wizji rzeczywistości była
silnie inspirowana takimi anime, jak „Serial Experiments Lain”,
„Ghost in the Shell”47, czy „No Game No Life”. Wzorując
w ten sposób Systemspace na występujących w tych anime

47 O których spłaszczając temat można powiedzieć, iż poprzedzały pomysły podobne
do tych przedstawionych w filmie „Matrix”.
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48 Cyberpunk to odmiana fantastyki naukowej, która bardziej, niż na samym rozwoju technologicznym skupia się na wizjach
konsekwencji funkcjonowania ludzi w otoczeniu zaawansowanej technologii, przede
wszystkim komputerowej i informacyjnej.

49 Powieść wizualna jest gatunkiem gry
komputerowej, będąca rodzajem fikcji interaktywnej, charakteryzującej się multimedialnym przedstawieniem fabuły z pierwszoosobową narracją wraz z grafiką w stylu
anime. Oprócz podobieństw fabularnych
podkreślić jeszcze można, że w pierwszych
postach na dziale /r9k/ Tsuki wspomina, że
Systemspace zostanie zresetowany i zmieniony w Systemspace 2: Rewrite, po czym
porzuca tę nazwę, gdy jego działalność zaczyna zwracać większą uwagę użytkowników
strony 4chan.org.
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cyberpunkowych48 wizjach świata oraz wirtualnych rzeczywistościach posługiwanie się w opisie TSUKI Project językiem
informatycznym było oczywiste. Widać to też w odzewie
ze strony społeczności, która utworzyła się wokół Tsukiego
i jej odniesień do kolejnych anime o podobnym charakterze,
takich jak Neon Genesis Evangelion, czy Cowboy Beeboop.
Kwestie, o których wspominałem wcześniej, takie jak działanie duszy, jej zależność względem mózgu, czy demencji. To,
że posiada ona „coś w rodzaju IP”, że każda osoba posiadająca duszę jest zalogowanym użytkownikiem oraz iż możliwe
jest otrzymanie nowej duszy i odbywa się to na takiej samej
zasadzie, jak wylogowanie się i ponowne zalogowanie. Fakt,
iż wspomnienia mogą się w niej nadpisać, jak cyfrowe pliki. To,
że duszę transportuje się ją za pomocą sieci transmisji danych
6G a transport odbywa się pomiędzy rzeczywistościami, które
są systemami, wchodzącymi w skład przestrzeni systemowej.
W końcu nawet to, że twórcę wspólnej ponoć nam wszystkim rzeczywistości Life nazywa się deweloperem, nie musi
wynikać z tego, iż Systemspace kształtował się w Internecie
i był współtworzony przez użytkowników forów anonimowych na wzór najbliższej im sfery działania, czyli sieci. Jego
konstrukcja, język i tworzone wewnątrz niego koncepcje
mogą wyglądać tak, a nie inaczej, ponieważ odnoszą się do
przedstawionego w ten sposób świata, który znaleźć można
w wymienionych przeze mnie anime. Na przykład Aurora,
energia wykorzystywana przez Systemspace, która miała
zostać odcięta od systemu Life oraz szereg związanych z tym
konsekwencji i nazw niektórych organizacji przywoływanych
przez Tsukiego odnosi się do powieści wizualnej49 „Rewrite”
z 2011, co stało się przedmiotem zarzutu o plagiat względem
twórcy TSUKI Project.
Przy obecnym stanie mojej wiedzy na temat Systemspace
uważam, że należy podkreślić oba czynniki, zarówno środowisko, jak i inspiracje, na których podstawie jest on budowany.
Część z wątków można wydzielić jako odnoszące się wyraźnie
do środowiska migrantów. Na przykład Tsuki pozostawiał
czasem w witrynie Systemspace.link wpisy, które określał jako
przetłumaczone posty z chanów używanych w LFE, napisane
w sposób charakterystyczny dla wpisów na 4chanie i zawierające nawet popularne w owym czasie żarty przeformułowane
pod kątem wizji funkcjonowania i wyglądu LFE. Być może
ukazanie, że wykorzystany język wpływa na wyobrażenie
samych koncepcji i tworzenie nowych skojarzeń pomiędzy
nimi w sobie nie jest niczym nowym, ale przyjrzenie się temu

Plakat z anime „Serial Experiments Lain”, głównej wizualnej inspiracji Tsukiego

na co składa się na ów kontekst pozwala zrozumieć niektóre powstające połączenia
i skojarzenia. W przypadku stron do spowiedzi online widać to na przykładzie zwizualizowanych dodatkowo procesów przesyłania informacji takich jak trwa łączenie
z Bogiem – proszę czekać oraz trwa transfer grzechów. Wpływ terminów związanych
z internetem na myślenie o różnych zjawiskach może być widoczny także poza nim
na przykład w sformułowaniu „wirtualnymi oczami”, które pojawia się czasem zamiast określenia „oczami wyobraźni”, które to zastąpiło w przeszłości sformułowanie
„oczami duszy”, czy w określeniach, iż coś wyświetla się na czymś. Na przykład nazwa
produktu na jego etykiecie, lub zamek błyskawiczny na plecaku, z którymi z własnego
doświadczenia spotykam się w rozmowach z ludźmi. Wreszcie sam fakt mówienia
o internecie jako o innej rzeczywistości, cyfrowej, czy wirtualnej oraz wyobrażanie go
sobie, jako drugiego, niefizycznego świata znajdującego się względem świata fizycznego w bliżej nieokreślonym miejscu powoduje, że może on zostać wykorzystany do
religijnego opisu. Widać to zarówno na przykładzie Systemspace, Initiate oraz mu
podobnych, jak i w sposobie w jakim mówi się o deep webie, czy darknecie. Natknąć
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50 Pasta, od angielskiego paste, czyli wklejać.
Krótkie opowiadanie popularyzowane początkowo z sieci poprzez kopiowanie i wklejanie jej dalej. Przytaczana tu opowieść jest
tak zwaną creepypastą, czy horrorowym
podgatunkiem pasty.
51 Należy przy tym pamiętać, iż creepypasta najczęściej traktowana jest, jako straszna
historia, którą mogła się wydarzyć, ale raczej
nie miała miejsca.
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można się na pasty50 opisujące podróż do głębokiego Internetu wraz z przechodzeniem do coraz bardziej ukrytych jego
części w sposób bliższy opisowi doświadczenia religijnego,
niż faktycznego jego użytkowania51. Bardziej, niż na pokazaniu tu, że religia może wpływać na technologię i odwrotnie, chodzi mi o to jak może odbywać się to w przypadku
internetu a szczególnie tej jego części, którą starłem się
tu opisać.
Podkreślić należy, że pisząc o TSUKI Poject skupiałem się
przede wszystkim na jego historii i występujących w nim religijnych elementach. Gromadząc informacje zwracałem więcej
uwagi i poświęcałem większą ilość czasu tym, dla których
Tsuki był mesjaszem, cała społeczność kultem, a Systemspace
nadzieją, (mimo braku jednoznacznego dowodu) oraz źródłem dobrych wspomnień. Nie oznacza to, że powinno się
traktować wszystkie te kwestie wyłącznie w ten sposób.
Pisząc wcześniej o różnych podejściach do TSUKI Project
prezentowanych przez poszczególne internetowe encyklopedie mogłem nie zaznaczyć tego wystarczająco wyraźnie.
Systemspace był ARG, dla tych, którzy traktowali go w ten
sposób, memem dla tych którzy myśleli tak o nim i może
nawet sposobem zarobku dla samego autora strony. Jednocześnie, ale nie przede wszystkim, wydawał się on także mieć
dla części migrantów charakter religijny, lub przynajmniej
był przez nich traktowany jako realna szansa przeniesienia
się z jednej, złej dla nich rzeczywistości, do drugiej, która
miała być dla nich lepsza. Oba światy w założeniu rozdzielała
śmierć i mam nadzieje, że po przeczytaniu tego artykułu, fakt
że niektórzy chcieli ją przekroczyć nie dziwi, aż tak bardzo
jak na początku.
Praca, której dokonałem specjalnie na potrzeby tej publikacji może być dobrym wstępem do głębszego przyjrzenia się
zarówno poruszonym tu przeze mnie kwestiom, ale zapewne także wątkom, którym osobiście nie poświęciłem aż tyle
uwagi. Na pewno starać się będę dołączyć zarówno do strony
Initiate, jak i Miniwatix, by dowiedzieć się więcej na temat
Systemspace i tego co powstało na jego gruncie po odejściu
Tsukiego. Sądzę, że praca w tej części internetu będzie ode
mnie wymagała wypracowania lepszej, może bardziej spójnej
metodologii i z chęcią skorzystam z pomocy innych osób zainteresowanych tym obszarem, jeśli tylko będę miał szczęście
wejść w kontakt z takowymi. Być może nie szukałem wystarczająco dobrze, ale odnoszę wrażenie, że publikacje na temat
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forów anonimowych i ich społeczności zamiast przybliżać je, wpływają na formułowanie
negatywnego obrazu na ich temat i mimo, że w niektórych przypadkach jestem w stanie zrozumieć motywację stojąca za tą niechęcią, nie mam zamiaru podzielać takiego
podejścia w swoich ewentualnych przyszłych badaniach.
Powrót do spisu treści

Studentka II roku studiów magisterkich Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Obecnie zajmuje się ucieleśnieniem w naukach
humanistycznych i społecznych. Badania
zaprowadziły ją m.in. do paryskich traceurów.
Pasjonatka twórczości Ursuli LeGuin. Ważna
jest dla niej także praca w redakcji „Szoku
Kulturowego”,.
1 Content creator to określenie rozpowszechnione wśród użytkowników Internetu
oznaczające twórcę treści pojawiających się
w Sieci: najczęściej filmików wideo, memów,
blogów i innych relatywnie ustabilizowanych
gatunków internetowych.
2 Będę w artykule używać określeń: śląska godka i śląski etnolekt oraz śląski język
w potocznym znaczeniu tego słowa. Jestem
świadoma wagi politycznej dyskusji wokół
nomenklatury. Używanie określenia „śląski
język” może powodować sprzeciw niektórych
środowisk politycznych czy badaczy języka, z kolei używanie określenia „gwara” czy
„dialekt (języka polskiego)” bywa źle postrzegane przez środowiska walczące o uznanie
etnolektu śląskiego jako języka regionalnego
mniejszości narodowej w rozumieniu „Ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz języku regionalnym”. Określenie „etnolekt” (według mojej najlepszej wiedzy) jest
w tym momencie określeniem lingwistycznym, co do którego najłatwiej zgadzają się
badacze, zaś z określeniem „godka” najczęściej się spotkałam wśród użytkowników
w Sieci. Do zapisu będę używała polskiego
alfabetu, gdyż nie potrafię posługiwać się
żadnym z proponowanych alfabetów śląskich.
3 W klasyfikacji memów osoby używające
w swoich pracach narzędzi literaturoznawczych stosują pojęcie „gatunku” w odniesieniu do grupy memów korzystających z podobnych środków wyrazu oraz „rodziny” ze
względu na dużą wariantywność i podatność
na przekształcenia. Z racji, że jest to pojęcie
emiczne, stosowanie tutaj kategorii naukowych jest trudne i także w tym przypadku
należy nabrać nieco dystansu i uznać niedokładność przekładu.
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Memy internetowe jako
przestrzeń negocjowania
dziedzictwa
Wstęp
Przedmiotem mojej pracy będą przede wszystkim memy internetowe jako przestrzeń wyrażania, tworzenia czy kultywowania dziedzictwa. Analiza ta opierać się będzie na twórczości
internetowej wybranych content creators1. Choć ich dzieła
różnią się pod względem formy twórczości i rodzaju przekazywanych treści, łączy je używanie w warstwie tekstualnej
memu śląskiej godki2, a także, choć niekoniecznie zawsze,
inkorporowanie pewnych elementów dyskursywnych i kulturowych asocjowanych ze Śląskiem. Są to też przestrzenie
jawnego i niejawnego definiowania wizji świata, czy też stylu
życia jaki kryje się za pojęciem śląskości. W Internecie funkcjonuje nazwa gatunkowa na tę „rodzinę memów”3: „śląskie
memy”. Jako pojęcie emiczne jest ono zmienne i nieprecyzyjne, obejmuje różne zakresy twórczości internetowej, nie posiada koherentnego zestawu cech. Tym samym jednak dobrze
oddaje charakter internetowej twórczości, której cechą jest
nieustanna komunikacja i ciągły obrót mediów oraz alteracja. Ujęcie memów w kategorii dziedzictwa może dziwić, lecz
wiąże się dobrze ze współczesnym jego rozumieniem, jako
żywe miejsce funkcjonowania niematerialnego dziedzictwa
kulturowego, wskazujące na jego zmienność, ciągły obrót, nieprofesjonalne tworzenie (przez co rozumiem, że nie zajmują
się tym osoby wykształcone w dziedzinie kultury) i społeczne
negocjowanie znaczeń. Jest to też sfera propagacji tego etnolektu oraz elementów kultury, przez co ujawnia się aspekt
prezentacji i reprezentacji.
W mojej pracy przedstawię propozycję rozumienia śląskiej
godki jako dziedzictwa, wskażę kilku twórców internetowych
i na przykładzie ich twórczości przedstawię cechy mediummemów, które pokrywają się z cechami specyficznie rozumianego dziedzictwa. Rozważę te kilka obiekcji jakie wysuwa się
wobec prób reprezentacji Śląska w Internecie: są to przede
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wszystkim oskarżenia o banalizację i esencjalizację kultury. Pytanie to dotyczy też
niezwykle istotnego dla sprawy pytania, kto ma możliwość mówić i zostać usłyszanym
oraz pod jakimi warunkami jego narracja może zostać przyjęta, a pod jakimi zagarnięta
przez inne wpływowe dyskursy. Jest to więc także pytanie o to, kto ma możliwość
kształtować dziedzictwo śląskie i jego wizję.
Co to są memy?
Istnieje kilka podejść do memów internetowych. Można dostrzec dwie silne tendencje
w literaturze naukowej: jedna z nich to tradycyjnie pojmowana memetyka, z której
memy wzięły swoją nazwę, druga proponuje konkurencyjną wizję rozpowszechniania
reprezentacji, zwracając większą uwagę na sprawczość uczestników komunikacji
memetycznej.

51

Źródło: https://m.facebook.com/roobensZbytomia/photos/a.903674723040540/5327135157361119?type=3&source=48&__xts__[0]=12.Abos9OsEhIf1KaJg-8CsZZHEQn_1r-fVwQiI1a-O1-RqvL3AtsyolMGFamASIye70HY3zZsW-WVV_XXGTw5zIAl-rRm7ejWVGSivw6-gdu_FdOIuDsBmr35jtN8tC1Rr0bEkpEtbugQL0MSecvaLOQTwN-8T0Mru4It5mJx08lEd-jijyFT9AgUnVop1viKGY0iykh4FJE-2ap3xEyi2W8C6XCW1N9P1Aiphpj_uC5kCrHQqh-C0SNuhh34sV8lR5C6zAz9qerdWHKLrKLz7A9Si4O1-ZGnPY8pyBiwJtfIb-a3BWCkCpxr2EyDzvWthhkeMY3mYVU1k-4PmzOQzYjYdYRvQSS7fvc9eil3CytKWXMEQyz7KCxtzadYjftRiLD8&__tn__=EH
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Ta pierwsza pochodzi z książki Richarda Dawkinsa „Samolubny gen”. Podobnie jak geny, memy, czyli fragmenty informacji,
przede wszystkim starają się o to, aby być jak najszerzej rozpowszechnione, by zapewnić sobie „sukces reprodukcyjny”
i „przetrwanie” (Dawkins, 1976). Teoria Dawkinsa odnosiła się
do wszelkich fragmentów informacji kulturowej, które miały
według niego działać jak fragmenty informacji genetycznej,
m. in. religie albo idee. Sam autor memetyki z czasem zarzucił
badania w tym kierunku, doczekał się jednak kontynuatorów
swojej myśli. Richard Brodie i Susan Blackmore aplikowali
pojęcie memów także do mediów internetowych. W ich opracowaniu memy zyskują pewien rodzaj sprawczości, są samolubne i poszukują przede wszystkim sposobów reprodukcji
niezależnie od konsekwencji, zaś ludzie są w tej analizie pomijani jako przekaźniki memów. Praca badawcza skupiona jest
stricte na samej informacji (Brodie, 2009, Blackmore, 2000).

4 Jeśli nie następuje alteracja Shifman
określa daną twórczość mianem viralu. Na
przykład filmik z popularnego telewizyjnego
konkursu talentów może stać się viralem,
a utwór „Gangnam Style” ulegający licznym
przekształceniom jest już memem. Warto
podkreślić, że choć definicja ta może być
funkcjonalna w badaniach to nie oddaje
plastycznego języka Internetu, w którym
nazywa się memem także media funkcjonujące jako niezmienialne fragmenty takie jak
urywek kreskówki, w którym Johny Bravo
mówi „lubię placki”.
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Podejście to spotkało się z krytyką. Współczesne badania
wskazują na memetykę przede wszystkim jako proces. Limor
Shifman pisze o umiejscowieniu memów w obrębie kultury
partycypacyjnej (participatory culture), ich cyrkulację i transformację oraz wspólne doświadczenie kulturowe, które tworzą w tym procesie. Zaproponował koncepcję memu, która
definiuje go poprzez dwa mechanizmy: jeden to odwołanie
do przeżyć i/lub wiedzy odbiorcy (w zakresie treści, formy
lub „postawy”), drugi to alteracja. Odbiorca odnajduje w memie element, który jest dla niego rozpoznawalny np. gatunek
mema lub charakterystyczny dla jego grupy typ komunikacji
i zmieniając co najmniej jeden z aspektów mema przekazuje
go dalej4 (Schifman, 2013). Z kolei Francisko Yus wychodząc
z lingwistycznego, pragmatycznego punktu widzenia opisuje
memy jako sposób komunikacji. W jego ujęciu jest to wielopoziomowa struktura komunikacji ujmująca nadawcę, odbiorcę,
mema i jego specyficzne otoczenie semiotyczne. Memy są
podawane dalej i muszą podlegać zmianom choćby ze względu na znalezienie się w innym otoczeniu semiotycznym; nie
musi być to jednak świadome działanie uczestnika komunikacji. Lingwista zwraca uwagę na niezamierzone elementy
komunikacji memetycznej takie jak poczucie przynależności
do grupy przyjacielskiej czy poczucie bycia dostrzeżonym
(Yus, 2018). Podobnie Dan Sperber wprowadzając pojęcie
„epidemiologii reprezentacji” (epidemiology of representation)
porównuje rozpowszechnianie memów do rozprzestrzeniania
wirusa, zwracając uwagę na nieprzewidywalność tego procesu (Sperber, 1984).

Zbiorcza nazwa „śląskie memy” obejmuje szeroki zakres twórczości internetowej tworzonej w etnolekcie śląskim. Twórcy
tego contentu5 są natywnymi użytkownikami tego etnolektu.
Według ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku 529 377
osób zadeklarowało, że są użytkownikami języka śląskiego
[GUS, 2011]. Temat śląskiej godki i, przywoływanej często
w parze z nią, autonomii Śląska jest ogniskiem poważnej walki politycznej wokół statusu tego regionu. Choć nie jest to
centralny punkt mojej pracy, to presja politycznej ważkości
tego tematu powoduje respons twórców śląskich, nawet jeśli
miałoby to być w formie zaprzeczenia politycznych konotacji
ich twórczych przedsięwzięć.

5 Wyrażenie emiczne w Internecie na określenie dzieł twórczości internetowej.

Skąd się bierze komizm śląskich memów?
Memy na ogół postrzegane są jako źródło humoru i rozrywki.
Nie bez kozery, bowiem najczęściej właśnie humorem posługują się memy. Humor ten czasem jest ironiczny, prześmiewczy,
satyryczny, lecz ten pozorny dystans jest jednym z aspektów
krytycznej siły memów. Humor internetowy w przeciągu lat
silnie się wyspecjalizował, zyskał swoją własną gramatykę
i zasady użytkowania. Powstały różne dziedziny humoru internetowego oraz rozrywki, która nie zawsze z humorem
musi być powiązana. Memy wyemancypowały się z rozległej
dziedziny żartów słownych czy wizualnych, używających
narzędzi ze świata offline. Historia tej emancypacji sięga „demotywatorów”- obrazków nawiązujących do pojawiających się
w Stanach Zjednoczonych plakatów motywacyjnych. Zanim
demotywatory stały się pełnoprawnymi memami były także
drukowanymi plakatami tworzonymi przez firmę „Despair
Inc.” Jak zauważa Kate Miltner, humor internetowy jest odpowiedzią na brak zaufania wobec tradycyjnych mediów, gdzie
wszystko wydaje się być wyreżyserowane. Z tego powodu
humor internetowy w swojej znacznej części skłania się ku
zakłóceniom i absurdowi (Miltner, 2018).
Skąd jednak pochodzi humor śląskich memów? Wspomogę się
w tej pracy przykładami dwóch stron. Jedna to szeroko rozpowszechniona działalność „Roobens był z Bytomia”, posiadająca
swoją stronę na Facebooku, Instagramie i markę odzieżową,
druga to kanał na YouTube’ie pod nazwą Niklaus Pieron.
„Roobens był z Bytomia” wypłynął na serii żartów opartych
na zestawieniu barokowego malarstwa z podpisami w języku
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śląskim. Efekt komediowy daje tu zestawienie poważnego
i pompatycznego malarstwa barokowego z codziennymi i potocznymi uwagami wypowiadanymi w komiksowej konwencji
przez bohaterów obrazu (na przykład dialog: „Jo je Beyonce!”
„Hilda, przestoń!”, mem nr 1). Słowem: bawi zestawienie Rubensa z Bytomiem, baroku z majonezem kieleckim, odległego
i postrzeganego jako wysokie ze znajomym i codziennym. Nie
bez znaczenia dla efektu komediowego jest tu także fakt wyboru języka śląskiego. Pytanie brzmi co w zasadzie znaczy dla
poszczególnych użytkowników ten wybór: może on wpływać
na jeszcze łatwiejsze umieszczenie wypowiedzi bohaterów
mema w kategoriach potoczności, lub tworzyć dodatkową
warstwę komediową, czy to poprzez wprowadzenie elementu
dystrakcji i niezrozumienia dodając do absurdalności sytuacji,
czy też wprowadzając śląskie asocjacje do wypowiedzi.

6 Wszystkie linki do wymienionych filmów
w bibliografii.

Kanał Niklaus Pieron buduje komizm swoich filmików na bardzo podobnej zasadzie. Trzon śląskiej memicznej działalności
kanału stanowi tłumaczenie fragmentów filmów, gier albo
innych filmików funkcjonujących już wcześniej jako memy
na język śląski. Komizm znów polega na kompilacji wątków
z dzieła ze śląskim kontekstem kulturowym. Geralt z Rivii staje
się Gerardem z Rudy, który poluje na beboki za geld. Kevin
czyli Bercik został som w doma, a banda haharów chce go
zaklupić, z kolei Rambo, czyli Ecik Moczygemba został nazwany mieszkańcem Sosnowca, obraził się i zabija policjantów6.
Komiczna warstwa nieoczekiwanego zestawienia jest łatwa
do dostrzeżenia jako pierwsza. Czy jednak ma znaczenie dla
tego zestawienia wybór właśnie śląskiej godki? Czy dodaje
on do efektu zaskoczenia (wielu odbiorców nie posługujących
się językiem śląskim nie będzie mogło łatwo przewidzieć,
w którą stronę zmierza żart), a może wręcz przeciwnie, pogłębia aspekt familiarności (pochodzenie bohatera z Sosnowca
przywołuje nowy ciąg asocjacji, idący paralelnie do wiedzy
o historii Rambo i wywołuje efekt komediowy)?
Jednak pytania o to, co w zasadzie bawi w śląskich memach,
to tylko jeden z elementów skomplikowanej układanki. Trudny jest tu także sam status języka w jego postrzeganiu przez
użytkowników: z jednej strony może być on postrzegany
jako część niematerialnego dziedzictwa Śląska, podlegający
ochronie i szczególnemu staraniu, wyznacznik tożsamości,
z drugiej strony może być po prostu mową używaną do komunikacji. Wydaje się, że nieustannie balansujemy między tymi
podejściami, z jednej strony mając wyobrażenie o doniosłej
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wadze posługiwania się etnolektem śląskim, z drugim traktując go potocznie. Jako
odbiorcy w komunikacji memetycznej stajemy się członkami pewnej luźno powiązanej
grupy nazwanej przez Francisko Yusa usieciowionym indywidualizmem (networked
individualism) (Yus, 2013). Powiązania tej grupy pochodzą z prostego faktu poczuwania się do bycia adresatem danego mema. Partycypacja w kulturze memetycznej jest
kwestią wyboru. Autor kieruje mema do szerokiej publiczności z założeniem, że osoby
posiadające odpowiednie kompetencje kulturowe będą w stanie kod ten odczytać. Jest
to w większości przypadków otwarte zaproszenie do uczestniczenia w kodzie grupy
pod warunkiem akceptacji jego zasad. Pod tym względem nie ma wymagań, które
nie dotyczyłyby sposobów partycypowania (choć nie zawsze). W przypadku śląskich
memów odbiorca musi mieć dość kompetencji kulturowych, aby odczytać gatunek
mema, lecz nie musi koniecznie posiadać umiejętności rozumienia śląskiej godki. Nastąpi
wtedy alteracja memu ze względu na umiejętności odbiorcy. Nie będzie to jednakże
koniecznie jego zubożenie. Nasyci się on bowiem inną treścią: wrażeniem obcości,
niezrozumienia, absurdem, który jak pisała Miltner jest wysoko ceniony w memach, jako
że przeciwstawia się wyreżyserowanym starannie przedstawieniom innych mediów.
Może też nasycić się stereotypiczną wiedzą dotyczącą Śląska: Sosnowiec jako zagłębie
zbrodni i beznadziei, Śląsk jako miejsce ciężkiego przemysłu, bieda, powiązanie raczej
z kulturą niską/ludową niż z wysoką/elitarną etc. Wtedy efekt komiczny może wynikać
ze stereotypowego obrazu rzeczywistości.
Mimo to, wydaje mi się, że sprawa stereotypizacji nie jest tak łatwa. Memy charakteryzuje wysoki stopień odbioru afektywnego idącego w parze z obiorem intelektualnym.
Obok kompetencji do nauczenia się i wydzielenia elementów humorystycznych w celu
tekstualnego odczytania mema znajduje się tam duża doza ładunku emocjonalnego,
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z którym mają łączyć się ewentualni odbiorcy, a także nie-zdaniowe uczucia (non-propositional feelings) generowane przez internetowe dyskursy i interakcje nie zawierające
się w intencji mema. Te interpretacje mogą znajdować się poza pełną świadomością
użytkownika (Yus, 2013). Badacze dużą uwagę przykładają do emocjonalnego połączenia
z treścią memu, jak pisze Milner „Ludzie udostępniają memy nie dlatego, że je replikują
i przekazują mechanicznie, ale dlatego, że są one emocjonalnie angażujące” (Milner,
2015). Na połączenie osobiste z memem zwraca także uwagę Shifman wskazując je jako
jeden z warunków cyrkulacji mema. Duża popularność barokowych obrazków Roobensa
wynikała między innymi z ich łatwego i uniwersalnego przekazu. Przykładem może być
napis „Wstołach dziś tak lewom nogom, że jo ani nie wiym czy mam prawo” nałożony
na portret kobiety, odwołujący się po prostu do złego samopoczucia, „Jo je Beyonce”
odwołujące się do znanej postaci kulturowej, „Nowy rok, staro ja” – do kulturowego
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sloganu i zwyczaju postanowień noworocznych. Powstają także hasła wiążące się z ważnymi wydarzeniami politycznymi w Polsce, z czego najbardziej znane jest „Haja Girl”.
Hasło utrzymane w nowoczesnym stylu łączenia angielskich makaronizmów z polskimi
słowami, krótkie, chwytliwe i w prostej, czarno-białej estetyce podbiło serca wielu
osób. Było podawane dalej w social mediach, a nawet znalazło się na transparentach
protestujących, także na transparencie samego założyciela strony. Jak widać jest tu
widoczne nie tylko emocjonalne połączenie z odbiorcą, ale i stworzenie pewnej grupy,
która poprzez memy wyraża wspólne wartości, docenia podobną estetykę i humor, prześmiewa podobne kulturowe zjawiska, tym samym krytykując je. Wszystkie te elementy
Yus zaliczyłby do nie-zdaniowych uczuć. Poprzez podanie dalej, albo kliknięcie lajka
pod postem „Haja girl” po pierwsze podejmujemy wybór, że jesteśmy grupą dedykowaną:
jako odbiorca tego posta, decydujemy się na przynależność do pewnej rozproszonej
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wspólnoty „usieciowionych indywidualizmów”. Po drugie, poprzez umieszczenie go
w innej przestrzeni internetowej zmieniamy semiotyczne otoczenie mema wpływając
na jego interpretację (inne jest odczytanie mema na stronie Roobensa, inne na profilu
osobistym lekarki z Mazowsza).
Na każdym poziomie działania memu: od dekodowania po rozpowszechnienie podejmujemy bardziej lub mniej świadome decyzje zawierające się w akcie komunikacji
memetycznej. W odczytaniu nie musimy koniecznie rozpoznawać każdego elementu
memu, aby mieć dostęp do jego kodu. Etnolekt śląski nie jest tu kodem mema! Kod
uwikłany jest wraz z językiem i obrazem w liczne zależności z pochodzącą z różnych
źródeł wiedzą kulturową oraz wiedzą ukrytą (tacit knowledge, termin Cliffroda Geertza)
a propos samego sposobu partycypowania w kulturze memów. Powtórzę znów, to nie
język śląski jest kodem mema. Z tego powodu poprzez poczuwanie się do bycia odbiorcą mema nie poczuwamy się do bycia użytkownikami języka śląskiego. Społeczność
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„śląskich memów” nazywana przez autora „Roobensa”: Mateusza Ledwiga, „kochanymi
roobensikami” nie jest społecznością Ślązaków, ani nawet niekoniecznie sympatyków
Śląska, jest to grupa osób, dla której kod danej grupy jest zrozumiały, a wyrażane przezeń
treści budują poczucie wspólnego doświadczenia kulturowego. Wiele osób otwarcie
przyznaje w komentarzach, że nie rozumieją poszczególnych wyrazów występujących
w memie i proszą o wyjaśnienie. Pojawiają się też osoby, które w żartobliwym tonie
przyznają, że nic nie rozumieją, ale i tak się śmieją. W tym pierwszym przypadku mamy
do czynienia z nauką języka śląskiego poprzez pojawianie się go w bliskim otoczeniu
kulturowym. Z tego powodu hasło „Haja Girl” mimo swojej nieczytelności dla części
społeczności internetowej stało się tak popularne. To drugie wskazywałoby na internetową sympatię do absurdalności.
Memy są przy tym przypadkiem tzw. participatory culture, kultury partycypacyjnej
i właśnie w takiej ramie są na ogół rozpatrywane przez badaczy. Znaczy to, że każdy
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z użytkowników może być naraz twórcą i odbiorcą, a role te są wymienne. Oddanie
użytkownikom decyzji w kwestii nadawania znaczeń jest jedną z najważniejszych cech
memów. Jak piszą Henry Jenkins, Sam Ford i Joshua Green „memy są rozpowszechnialnym medium, które są skuteczne, ponieważ pozwalają różnym publicznościom
na nadanie różnych znaczeń temu samemu artefaktowi medialnemu” (Jenkins, Ford,
Green, 2013). W ten sposób oddaje się decyzje co do oznaczania wartości tego, co
śląskie szerokiej publice, zamiast składać je na karby dedykowanych organizacji. Jest to
szeroka przestrzeń do autoprezentacji i przejęcia władzy nad sposobami reprezentacji,
która w tym przypadku oddawana jest twórcom internetowym. Ci zaś decydują się, jak
Niklaus Pieron, umieścić ją w popkulturowym nurcie i samodzielnie decydują o nadawaniu znaczeń, co jednak może spotkać się z kontrreakcją użytkowników. Niklaus jest
autorem filmików, gdzie gotuje oszczędnie dania „śląskie” (nie za dużo szynki, bo jest
jednak droga) co spotkało się z aprobatą i śmiechem. Tymczasem, kiedy na jednym
z filmików Niklaus wyznał, że nie lubi piłki nożnej wybuchła afera zwana na kanale
„aferą fusbolową” i autor wstawił filmik z wyjaśnieniami. Memy są nie tylko ekspresją
istniejących kulturowych norm, ale i miejscem ich negocjowania. Umieszczenie śląskości w obszarze popkultury zostało przyjęte z poklaskiem, natomiast pominięcie sfery
piłki nożnej spotkało się z oporem. Wybrany przykład jest bardzo wyrazisty, natomiast
alteracja memów wiążąca się z drobnymi zmianami następuje ciągle poprzez przekazywanie, zapisywanie, pokazywanie, użycie np. na proteście czy w gadżetach na sprzedaż.
Za każdym razem skuteczność pewnych memów do wyrażania jakiegoś doświadczenia
kulturowego będzie inna, lecz im wyższa tym bardziej znany może stać się mem. Memy,
które nie posiadają same z siebie odpowiedniej skuteczności, a mimo to są aktywnie
promowane, stają się memami „forsowanymi” i są niemal wykluczone z obiegu.
Każdy twórca memów, aby funkcjonować, musi publikować. Mówi się w Internecie
o martwych memach: memach, które straciły swój potencjał ekspresyjny. Stare memy
mogą wywoływać nostalgię, lecz jeśli nie ulegną przekształceniom znikną w końcu
w internetowych archiwach i przestaną się ukazywać. Żywotność mema określa czas
jego cyrkulacji. Najlepiej przebadane wśród memów: Image macro memes, na temat
których przeprowadzono nawet badania ilościowe wśród użytkowników Internetu są
już „starociami z 2009”, które budzą jedynie nostalgię. Badanie Internetu jest kłopotliwe, bowiem zmiany, które tam zachodzą są szybkie, ale co ważniejsze, są istotowe
dla samego środowiska. Ciągła aktywność jest warunkiem partycypacji w kulturze
memów. Podobnie memy śląskie potrzebują stale nowej pożywki. Najnowsze memy
Roobensa dotyczą nauczania zdalnego. Pod jednym z filmików Niklaus martwi się, czy
jeszcze zdążył, czy już pochowali mema, którego właśnie przetłumaczył, na co usłyszał
odpowiedź, że zdążył w ostatnim momencie, bowiem „już go składali do dołu”. Myślę,
że ta ciągłość w funkcjonowaniu śląskich memów może być ciekawym apektem do
postrzegania ich jako dziedzictwa, o czym więcej w kolejnym podrozdziale.
Rozpoczęłam ten rozdział pytaniem o to, skąd się bierze humor śląskich memów.
Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest w pełni możliwa. Jednak analizując tych
kilka przykładów chciałabym wskazać, że klasyczne podejście do komizmu może nie
sprawdzić się w badaniach Internetu. Jest to po pierwsze komizm bardzo synkretyczny,
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powiązany z wartościami, które sam decyduje się wyrażać, wiedzą kulturową, wiedzą
ukrytą dotyczącą sposobów partycypacji, tożsamości. Przyjemność płynąca z rozumienia
kodu może dodawać do humorystycznego aspektu. Jest to też miejsce ciągłych zmian,
współistnieje tu ze sobą kilka typów odbioru komizmu, być może nawet tyle typów, ilu
odbiorców. Skupienie się na samym tylko medium nie pozwala w pełni odpowiedzieć
na to pytanie. Memy nie są artefaktami kultury, należy je rozpatrywać w procesie
i komunikacji. Gdy procesualny aspekt mema traci się z oczu, trudno pojąć jego liczne
znaczenia, ciągle mieniące się nowymi barwami zależnie od kontekstu.
Jaka jest rola użycia języka śląskiego w śląskich memach – to bardzo problematyczne
zagadnienie. Wskazałam na razie, że odpowiedzi prawdopodobnie jest więcej niż jedna:
może być to stereotypizacja, absurd albo wybór sposobu komunikacji (ten ostatni Shifman nazwałby keying, odnosi on do tego wszystkiego co starałam się przedstawić jako
dobór elementów kodu), może być to tez pomieszanie powyższych. Można martwić się
tutaj o banalizację dziedzictwa lub umacnianie szkodliwych schematów. Są to jednak
na razie tylko tropy. Aby nieco dokładniej przyjrzeć się zagadnieniu tego, czy mamy tu
do czynienia ze śmianiem się ze Ślązaków, czy też z nimi przytoczę argumenty z polemicznego artykułu Barbary Orzeł „Śląsk skonsumowany. Tożsamość na popkulturowym
placu zabaw ?” (Orzeł, 2014).
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Czy dziedzictwo może funkcjonować w sferze popkultury?
Barbara Orzeł, autorka artykułu „Śląsk skonsumowany” wydaje się być bardzo sceptyczna wobec takiej możliwości. Już w pierwszym akapicie tekstu stwierdza, że „Ów
Śląsk skonsumowany, popkulturowy, o którym napiszę w tym artykule, niebezpiecznie ociera się o banał, w niektórych momentach o kicz. Zamiast zostać wyniesiony
na piedestał, sprowadza się go do parteru, sprzedaje się jak »wszystko«” (Orzeł, 2014).
Podążając za argumentami Michała Smolorza, autora „Śląska wymyślonego” krytykuje
ona kulturę popularną za sprowadzanie kultury śląskiej do kilku popkulturowych artefaktów i prześmiewanie Ślązaka jako obcego. Według autorki Śląsk przygotowany do
konsumpcji to prosty, homogeniczny i stereotypowy obraz, który łatwo da się umieścić
na gadżetach.
Barbara Orzeł zadaje także pytanie o śląską godkę. Twierdzi, że to, co dla Ślązaków
ma wymiar życia, dla „Innego”, zaciekawionego tą kulturą brzmi właśnie śmiesznie,
banalnie, niepoważnie.
Obecnie, śląskość, czyli inność, odmienność, barwność (postrzegane w dzisiejszych
czasach jako coś atrakcyjnego, na co warto skierować uwagę) coraz częściej zostaje
zawłaszczana przez pierwiastek „pop”. Synonimem tej kultury jest rozrywka, śląsko
godka, która dzięki licznym germanizmom i zdrobnieniom brzmi lekko i zabawnie –
w związku z czym ma ogromny potencjał ludyczny (jak podkreśla Michał Smolorz:
„Nie bez powodu nawet marne dowcipy, ale ubrane w regionalną treść, zyskują
na atrakcyjności”). (Orzeł, 2014)
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Pojawia się obawa o humorystyczne i stereotypowe przedstawienie Śląska, pogłębiające jedynie podział na Hanysów
i Goroli. Humor taki może polegać na „obsadzeniu” grupy
regionalnej w roli „głupka” i przypisanie jej cech komicznych,
bynajmniej nie według regionalnych wzorów, a korzystając
z „narodowego” poczucia humoru, a uzasadnieniem dla umiejscowienia go w obrębie wybranej grupy jest kilka znaków rozpoznawczych w postaci gwary, stroju czy kultury materialnej.

7 Ciekawym jest, że autorka inaczej odnosi
się do śląskiej adaptacji „Niewolnicy Isaury”:
„Sukcesem z kolei, okazała się nowa, "śląska",
zdubbingowana wersja (niezwykle popularnej
w latach 80. w Polsce) telenoweli "Niewolnica
Isaura" (emitowanej w TVS w latach 20082009). Dialogi czytali znani śląscy artyści
Joanna Bartel i Krzysztof Handke. Komizm
płynący z dialogów, tym razem ocieplił wizerunek Śląska (w myśl zasady, iż »[…] w polskim
obiegu medialnym te same grupy regionalne,
które spełniają kryteria «medialnej atrakcyjności», «komunikatywności» i «plastyczności»,
prezentują jednocześnie własny, specyficzny
typ regionalnego humoru, który jest stale
obecny w medialnej eksploatacji «). Pomimo
spłycenia komunikacji, które zwyczajowo
towarzyszy tego typu produktom kultury
masowej, odniesiony efekt był pozytywny”
(Orzeł, 2014).
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Wydaje się, że nie można odmówić słuszności autorce, chociażby, gdy wskazuje serial komediowy zrealizowany przez
TVP „Święta wojna” ukazujący w zesencjalizowany sposób
mieszkańców Śląska7. Ostrzeżenia przed esencjalizowaniem
kultury poprzez poddanie jej mechanizmom rynku jest także
eksplorowane przez antropologów – przykładem może być
„Etniczność Sp. z o. o.” Johna i Jeane Comaroffów. Pytanie
brzmi jednak, czy obiekcje te aplikują się także do Internetu.
Tak zdaje się sugerować autorka:
„Era” gadżetów (ufundowanych w znacznej mierze
na gwarze) „otworzyła” śląskość. Nieformalnie została
ona również „uświęcona” przez media społecznościowe
– w szczególności Facebook, gdzie „polubić” można takie
profile jak „Gryfnie”, „Po ślůnsku”, „Uczymy się godać, czy
„Ślonski suchar na dzisiej” (klopsztanga.eu) – niezwykle
popularne śląskie memy. […] Śląsk stał się „manifestacją”,
matrycą dla twórczych aktywności folklorystycznych
– a dokładniej: cyberfolkloru (będącego mieszanką
przeszłości, teraźniejszości, stereotypów, nowych zjawisk, różnych kultur – wizualnej, tekstowej i audialnej,
opracowanej przez użytkowników, społeczność „fanów”).
Nic więc, że dziwnego śląskość stała się „suwenirem”
codzienności, czymś modnym, co warto „nosić”, trafił,
podobnie jak inne produkty, do masowej wyobraźni – kupujemy torbę ekologiczną z napisem „Tasza na maszkety”,
koszulkę z nadrukiem „Larmo”, „Hercklekoty”, „Gryfno
frela” lub czarne mydło w kształcie bryły węgla. Memy
również „stały się ciałem” – popularne „Wylyź” albo
„Żodyn” pojawiły się na t-shirtach. Śląsk stał się modny,
bo jego tożsamość została „przepuszczona” przez tryby
kultury internetowej, stał się dzięki temu „globalny”, a co
za tym idzie łatwodostępny […] To, co wydawać by się
mogło lokalne, hermetyczne otworzyło się na „Innych”,
powiększyło krąg wtajemniczonych, weszło do swoistego
„kanonu” (Orzeł, 2014).

Michał Smolorz nie ma co do tego wątpliwości:
Nieodłączną częścią internetowej rewolucji są też podawane na tacy „lekkie, łatwe
i przyjemne” recepty pseudośląskości, które znajdują tak wielu odbiorców, choć
nie mają ani krzty artystycznej szlachetności i są ewidentnym wynaturzeniem.
A mimo to znajdują poklask pośród licznych odbiorców, którzy poczuwają się do
śląskiego ducha i przyjmują tę ofertę „za swoją”. Decyduje o tym łatwość odbioru i przyswajania produktów miałkich, intelektualnych „fast foodów”, w których
wystarczy lekko tylko zaakcentować śląskość (choćby używaniem quasi-gwary),
by odnieść sukces. (Smolorz,2012)
Choć nie twierdzę, że groźba banalnych i esencjalnych interpretacji dziedzictwa jest
zażegnana (jak już wspomniałam, memy pozwalają na bardzo duży zakres interpretacji,
gdyż na ich odczytanie wpływają kompetencje odbiorcy i otoczenie semiotyczne), to
jednak nie ryzykowałabym stwierdzenia, że jest to nieodłączną częścią internetowej
rewolucji. Polemizowałabym z tym stwierdzeniem przede wszystkim poprzez odwołanie
się do innego rozumienia dziedzictwa. Wydaje mi się, że mogę wskazać szereg cech
kultury memu i internetowego humoru, które sprzyjają propagowaniu dziedzictwa
śląskiego, a nawet w pewnym sposobie odbioru dają szansę na ucieczkę od estetyzacji
i idącej czasem wraz z nią banalizacji.
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Na przestrzeni lat nastąpiły duże zmiany w rozumieniu dziedzictwa. Wśród nich
można wymienić konstruktywistyczne podejście do materii dziedzictwa. Większą
uwagę badawczą przykłada się do założenia, że dziedzictwo jest zawsze konstrukcją współczesną. Choć czerpie z przeszłości i tradycji, robi to poprzez selektywny
wybór i przekształcenie. Autorka „Śląska skonsumowanego” przeciwstawia sobie
nowość i tradycję. To drugie ma być wyparte przez to pierwsze. Tymczasem Hobsbawn pisze o tradycji wynalezionej, o procesie wytwarzania tradycji z elementów, co
do których panuje przekonanie, że powinny zostać przekazane (Hobabown, 2008).
Memy umożliwiają skuteczne przekazywanie. Są ulotne, mimo posiadania materialnej
podstawy. W emicznym oglądzie są one „żywe” tak długo, jak długo są przekazywane. Dziedzictwo przekazywane poprzez memy podkreśla wartość konstruowania go
we współczesności.
Dziedzictwo rozumiane jako proces nie ma stanu końcowego, jest ciągłą interpretacją.
Jak wskazałam interpretacja memu także nie jest skończona, gdyż nie jest on podobny
do skamieliny, do zamkniętego w historii artefaktu, co do którego można stworzyć
obiektywny opis. Jest on podobnie – procesem, podlegającym ciągłym zmianom i reinterpretacjom. Wiąże się to także z kwestią wyboru: ci, którzy poczuwają się do bycia
spadkobiercami pewnego dziedzictwa wybierają je i zgadzają się na jakiś sposób jego
reprezentowania, inny zaś odrzucają. W związku z tym dziedzictwo zakłada różnorodny
odbiór. Język śląski używany do opisu ważnych wydarzeń politycznych czy dzieł kultury
popularnej jest akceptowalny lub godny pochwały, za to pominięcie piłki nożnej- już
nie. Memy dają możliwość publicznego negocjowania znaczeń, jakie przydajemy chociażby śląskiej godce.
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Kto może decydować o dziedzictwie? Także tu następuje duża zmiana. Nie są to bowiem specjaliści, wykształceni etnolingwiści, ale pasjonaci lub po prostu użytkownicy
śląskiej godki. Samo dziedzictwo nie jest też prezentowane w spektakularnej oprawie,
ale w popkulturowych fragmentach. Dla Smolorza jest to wynaturzenie, przedstawienie
nie posiadające ani krzty artyzmu. Tymczasem jest ono powiązane z życiem codziennym,
z potocznym użyciem języka, humorystyczną reakcją choćby na trudy nauki zdalnej.
Podobnie jak dziedzictwo można postrzegać w kategorii przeżywania, podobnie można
mówić o memach, które umierają, jeśli ich potencjał ekspresyjny się wyczerpie. Memy
podlegają nieustannym adaptacjom, aby lepiej opisywać rzeczywistość ich odbiorców.
Nadając pewną siatkę pojęciową pozwalają też porządkować doświadczenie i zbudować
poczucie więzi oparte o wspólne przeżycia kulturowe tym samym przykładając się do
formacji tożsamości.
Dziedzictwo jest też formą komunikatu. Memy są formą komunikacji. Są to komunikaty
o tyle skuteczne, że sytuacja komunikacji w większości przypadków jest w Internecie
względnie demokratyczna i otwarta. Kod jakim posługują się memy jest zaprojektowany do bycia odczytanym i do współuczestniczenia w obrocie memu poprzez lajki,
przekazywanie czy przemiany.
Dziedzictwo może być zaprzęgnięte w zadanie zapewnienia rozrywki. Zyskuje tym
samym nową funkcję (Ashworth, 2009). Istnieje wtedy ryzyko estetyzacji i banalizacji
dziedzictwa, co widać chociażby na przykładzie rozrywkowego Kazimierza, czy popkulturowej kariery „Listy Schindlera”. Wydaje mi się jednak, że w rozrywce internetowej jest
pewna jakość, która pozwala unikać tej pułapki, jeśli umiejętnie wykorzystana. Jedną
jakością jest swoista deestetyzacja w obrębie memów. Mogą one właśnie odzierać
z estetyczności prześmiewając utarte sposoby mówienia o pewnych tematach, także w popkulturze: zamiast haseł motywacyjnych, można obejrzeć barokowe obrazy,
których bohaterowie wprost przyznają, że nie są dziś w humorze. Drugą jakością jest
nadawanie sprawczości twórcom i odbiorcom internetowej rozrywki. Jak to Bercik (czyli
Kevin z „Kevin sam w domu” ) nie mówił po śląsku? Oczywiście, że mówił, pochodził
przecież z Bytomia. Dzieła mogą być przetłumaczone na śląski, choć nie jest to powszechnie praktykowane. Jest to tylko jeden z aspektów większego potencjału krytycznego humoru internetowego: satyra na rzeczywistość, uwrażliwianie na zapomniane
lub pomijane tematy, dawanie głosu osobom dotychczas nieusłyszanym. Te same cele
może osiągnąć i dziedzictwo. Humor może być tutaj nie celem, a drogą. Na tej drodze
tworzą się znaczenia, które podlegały internetowym społecznym negocjacjom. Gdy
w 2018 roku po raz kolejny nie udało się wprowadzić poprawek do „Ustawy o mniejszościach narodowych…” Niklaus Pieron umieścił na kanale filmik, w którym z żalem
informuje o tej decyzji i otrzymuje liczne komentarze zarówno od osób pochodzących
ze Śląska, zaniepokojonych o praktykowanie mówienia w tym języku, jak i od osób
obserwujących jedynie kanał, a wspierających sprawę. Jak pisze Kate Miltner memy
mają czasem moc polityczną, która jest wykorzystywana przez osoby zaangażowane
w spór. Podobnie jak dziedzictwo mogą sprawić, że dojdą do głosu osoby dotychczas
nie usłyszane (Miltner, 2018).
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Zakończenie
Zaprezentowałam tu jedynie wycinek z dużo szerszego zagadnienia. W trakcie pracy
zauważyłam jak specyficzna jest komunikacja memetyczna i jak nieoczywisty może
być jej mariaż z zagadnieniem ochrony dziedzictwa. Popkultura i zagadnienia związane
z możliwą banalizacją lub dyskursywnym zagarnięciem kultury mniejszości umieszczona
jest jednak w szerszym kontekście Internetu. Internet wytwarza własne zasady partycypacji, nie jest jednak niezależny choćby od nacjonalizmu czy globalizacji – tych tematów
nie miałam już możliwości objąć w ramach tej pracy. Wszystkie te powiązania analizują
jednak jedynie samą formę komunikacji. Jej treść: to kolejna przestrzeń dla badacza
kultury. Ten szkic może stanie się dla kogoś punktem wyjścia do dalszych badań. Mam
nadzieję, że przybliża także nieco specyfikę Internetu jako przestrzeni dyskursywnej.
Memy mogą być ciekawym miejscem analizy wytwarzania i negocjowania znaczeń
w obrębie dziedzictwa.
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Ludność według języka używanego w domu, płci oraz charakteru miejsca zamieszkania w 2011
roku. W: Ludność. Stan i struktura społeczno-demograficzna. Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011 [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2021-02-06]
Media Roobens był z Bytomia:
https://www.facebook.com/roobensZbytomia
https://www.instagram.com/roobens_/
https://roobens.pl/
Kanał Niklaus Pieron: https://www.youtube.com/channel/UCnl8wEwDayK72E4Jodun7ZQ
Ecik Moczygemba: https://www.youtube.com/watch?v=7uQ_DZqDNUY&t=159s
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Śląski nie będzie językiem: https://www.youtube.com/watch?v=ZvOYnjuCfXM&t=422s
Powrót do spisu treści

Natalia
Orzech
Zapiski pisarza jako narzędzie
kształtowania relacji autora z
fandomem
Zapiski autorów, ich notatki i bruliony niejednokrotnie są
obiektem zainteresowania nie tylko naukowców badających
ich twórczość, ale także i samych odbiorców. Szczególnie dużą
wagę do tego typu dokumentów przywiązują środowiska
fanowskie, które z reguły traktują każdy przedmiot związany
z uwielbianym przez siebie tekstem jako swoistą relikwię.
Zdarza się, iż ten szczególny status zapisków autora bywa
wykorzystywany przez samego twórcę bądź jego pełnomocników, do zarządzania wizerunkiem pisarza i kierowania jego
stosunków z własnym fandomem1. Znakomitym przykładem
takiego zjawiska są różne strategie zamieszczania w Internecie zapisków i rysunków J.K. Rowling.
Przedstawiony artykuł powstał jako pierwsza wersja przygotowywanego na Wydziale Polonistyki UJ fragmentu pracy
magisterskiej. Jego celem jest przedstawienie historii publikacji w Internecie zapisków J.K. Rowling dotyczących serii
Harry Potter i powiązanych z tym zdarzeń. Narracja ta ma
zilustrować mechanizm użycia zapisków autorskich jako narzędzia służącego do nadawania tonu relacjom J.K. Rowling
z jej fanami, wzmacniania jej na pozycji autorytetu, a także
przejmowania kontroli nad fandomem Harry’ego Pottera.

Studentka edytorstwa drugiego stopnia na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i przepracowany grafik DTP. W nielicznych wolnych chwilach z zamiłowaniem
czyta fantastykę i literaturę klasyczną oraz
oddaje się rysowaniu. Uwielbia wszelkie wątki
magiczne, co znajduje swoje ujście zarówno
w twórczości naukowej, jak i artystycznej.

1 Aldona Kobus i Joanna Krzyżanowska
określają fandom jako: „zjawisko występujące w kręgu kultury popularnej: niezhierarchizowana, niezinstytucjonalizowana, nieformalna i luźna organizacja fanów danego
tytułu, przejawiająca twórczą aktywność
i produkująca na bazie tekstu kanonicznego własne teksty i znaczenia”. (A. Kobus,
J. Krzyżanowska 2018: 305).

Większość zapisków dotyczących serii „Harry Potter”, która
jest dostępna dla fanów, znajduje się obecnie w Internecie.
Sama autorka zdecydowała się opublikować swoje notatki,
bruliony, zapiski oraz rysunki głównie w sieci: wśród oryginalnych, autorskich źródeł, na których można znaleźć własnoręczne fragmenty twórczości Rowling, znacznie częściej
można napotkać strony internetowe niż jakiekolwiek inne
media. Nie oznacza to, jednakże, że sama Rowling publikowała
swoje notatki i bruliony w sposób skoordynowany; niejednokrotnie decydowała się na usunięcie stron, na których można
było znaleźć zapiski jej autorstwa. Właśnie z tego powodu tak
ważna w przypadku tej autorki stała się działalność fanów,
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którzy starannie i na bieżąco dokumentowali działalność Rowling w Internecie, dzięki czemu możliwe stało się ich ponowne
odnalezienie i zbadanie.

2 Wszystkie cytaty zostały przetłumaczone
z angielskiego przez autorkę.
3 Falę internetowej potteromanii poprzedza
wprawdzie założenie podobnej witryny przez
Warner Bros. (2001), jednakże poświęcona
ona była przede wszystkim filmom z serii
Harry Potter, przez co ewentualne wiadomości dotyczące książek zostały odłożone
nieco na bok.
4 Przykładowo, jedna z najpopularniejszych
stron internetowych www.MuggleNet.com
powstała pod koniec 1997 roku.
5 Warto tutaj zaznaczyć, że tego typu przywiązanie fanów do konkretnego dzieła nie
jest wyłącznie cechą charakterystyczną
fandomu Harry’ego Pottera, ale wszystkich
fandomów. Aldona Kobus stwierdza wprost,
że „afektywny wymiar kondycji fana (fanki),
miłość żywiona do określonego produktu
popkultury, nie może być umniejszany czy
ignorowany, emocjonalna inwestycja w dany
tytuł stanowi bowiem centralne zagadnienie
fanowskiej tożsamości”. Niemalże obsesyjne
uwielbienie jest zjawiskiem inherentnym dla
społeczności fanowskiej, czego fandom Harry’ego Pottera jest znakomitym przykładem.
Zob. A. Kobus, Fandom. Fanowskie modele
odbioru, Toruń 2018, str. 80.
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Trudno nie zgodzić się z stwierdzeniem, że już od samego
początku istnienia fandomu Harry’ego Pottera ogromną rolę
w jego rozprzestrzenieniu i wypromowaniu samej serii odegrał
Internet. Badacze, którzy zajmują się zjawiskiem fandomu
Rowling, często zaznaczają to, że prędkie rozpowszechnienie
Harry’ego Pottera nieprzypadkowo zbiegło się z okresem popularyzacji Internetu. Susan Gunelius wskazuje lata pomiędzy
rokiem 2000 i 2003, kiedy to wręcz rozpętała się „potteryczna
mania w Internecie” (Gunelius 2008: 98), a fani zaczęli fanatycznie poszukiwać jakichkolwiek informacji dotyczących
serii, by wspólnie interpretować jej treść i zgadywać fabułę
kolejnych części. Jak zauważa Gunelius, „to właśnie w trakcie
tych trzech lat przewodniki online po Harrym Potterze, fanfiction, fanarty, encyklopedie, fora i wiele innych stron stały
się swoistym fenomenem”2.
Ta pierwsza wielka potterowska fala miała miejsce zanim jeszcze Rowling odkryła Internet jako źródło możliwego marketingu dla serii: pierwsza strona Rowling (jkrowling.com)
została założona dopiero w 2004 roku3. Oznacza to, że przed
okresem wspomnianych lat 2000–2003 jedynie raz Rowling
zdecydowała się ukazać szerszej opinii publicznej swoje zapiski i notatki dotyczące Harry’ego Pottera, mianowicie w filmie
dokumentalnym Harry Potter i ja wyemitowanym w 2001 roku
przez platformę BBC.
Badacze wskazują jednak na to, że pierwsza fanowska działalność w Internecie dotycząca Harry’ego Pottera zaczęła się już
od momentu wydania pierwszej książki Rowling, co związane
było bezpośrednio ze wzrastającą popularnością Internetu.
Jak zauważa Logan Roeth (Roeth 2013: 11), „w tym samym
roku, kiedy pierwsza książka z cyklu Harry Potter została opublikowana w Stanach Zjednoczonych, liczba użytkowników
internetu i ilość czasu, który owi użytkownicy spędzali na internecie gwałtownie wzrastała”. Zgadza się z nim Gunelius,
która zaznacza, iż pierwsze fanowskie strony internetowe
dotyczące Harry’ego Pottera pojawiły się już w 1997 i 19984
(Gunelius 2008: 98).
Jak zauważa Gunelius, popularność marki wzmocniło nie tylko
olbrzymie przywiązanie fanów do dzieła5, ale także to w jaki

sposób Internet i jego użytkownicy zostali wpleceni w marketing szeptany Harry’ego
Pottera. Magdalena Gawrońska opisuje marketing szeptany (word-of-mouth marketing)
jako „kanał komunikacji interpersonalnej, którego podmioty wyrażają swoje opinie
na temat przedsiębiorstw, produktów czy usług. Podmiotami tymi są najczęściej sąsiedzi,
znajomi, rodzina, a komunikacja między nimi ma charakter nieformalny” (Gawrońska
2013: 31). Marketing ten polega zatem na przekazywaniu sobie nawzajem przez klientów komentarzy i informacji o produktach godnych uwagi i tych, których należy unikać.
Według Gunelius właśnie ten rodzaj marketingu jest jednym z najbardziej efektywnych
sposobów zareklamowania książki (Gunelius 2008: 158): poprzez polecanie sobie nawzajem tytułów, czytelnicy niepostrzeżenie reklamują daną pozycję i ugruntowują jej
miejsce na rynku książki. Internet obecnie jest najbardziej potężnym środkiem marketingu szeptanego, jako że to właśnie w Internecie możliwe jest tworzenie globalnych
społeczności przekazujących sobie informacje o konkretnym produkcie.
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W przypadku Harry’ego Pottera właśnie działalność fanów, podsycana przez marketing
szeptany, przynosiła marce coraz większy rozgłos; z każdą kolejną stroną internetową,
z publikowanymi wciąż recenzjami i dyskusjami, z tworzonymi nieustannie fanfiction
i fanartami seria zdobywała sobie nowych odbiorców. W tym przypadku został praktycznie wykorzystany cały potencjał Internetu, a wszystko z pomocą fanów.
Nie od początku jednak Rowling zdawała sobie sprawę z tego, jak potężne narzędzie ma
w ręku. Wprawdzie seria wcześnie była reklamowana i popularyzowana, czego przykładem jest wspomniany film dokumentalny BBC, jednakże Rowling dość późno odkryła
możliwości Internetu. Dowodem tego była tak zwane „Potterwar” – wojna o Harry’ego
Pottera. Właśnie w ten sposób Roeth nazywa konflikt pomiędzy Warner Bros i Rowling,
a fanami serii, który rozegrał się właśnie w trakcie tej wczesnej „potteromanii” w latach
2000–2003 (Roeth 2013: 12).
Zarzewiem konfliktu były właśnie prowadzone przez fanów liczne strony internetowe,
na których omawiano, interpretowano i objaśniano zarówno samą serię, jak i wszelkie
inne związane z nią treści, w tym filmy. Warner Bros, a za nimi i sama Rowling, stanowczo
sprzeciwili się działalności fanów. Jak wspomina Roeth:
Warner Brothers zaczęli wysyłać nakazy zaprzestania działalności do wielu młodych fanów Pottera, którzy byli twórcami przeróżnych fanowskich stron w Internecie, z nazwami domen związanymi z marką Harry’ego Pottera. (…) Za pomocą
nakazów zaprzestania działalności, Warner Brothers usiłowali utrzymać kontrolę
nad swoją marką w czasach dezorientacji dotyczącej własności intelektualnej
w internecie.
Efektem takiego podejścia była natychmiastowa negatywna reakcja fanów, którzy
rozpoczęli walkę z marką i rozpoczęli bojkot produktów związanych z Warner Brothers.
Ostatecznie to właśnie fanom udało się zmusić Warner Brothers do wycofania się
i przemyślenia relacji pomiędzy fanami a marką. Rezultatem był zaczątek współpracy
pomiędzy fanami i twórcami, swoiste przyzwolenie na tworzenie coraz to nowszych
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6 Przykładowo, na stronie jkrowling.com
autorka co roku nagradzała wybraną przez
siebie stronę fanowską.
7 Stroną szczególnie szczycącą się z tego
typu materiałów jest założony w 2003 roku
przez czternastoletniego ucznia portal Harry
Potter Fan Zone.

8 Na stronie Rowling w jej wersji sprzed
2012 roku można znaleźć informację, iż
redakcja The Harry Potter Lexicon usiłowała
wydać encyklopedię Harry’ego Pottera, co
zmusiło pisarkę (ku jej ubolewaniu, jako że
miała ona wcześniej dobry kontakt z twórcami strony) do pozwania redakcji o prawa
autorskie. We wpisie pisarka zaznaczyła
także swój sprzeciw wobec praktyki wydawania książek uzupełniających przez osoby
obce, które zarabiają na tego typu pozycjach
kosztem oryginalnego autora serii.
9 Można wyróżnić trzy główne okresy działania strony jkrowling.com, z czego ze względu
na zakres badań omawiany w tym artykule
jest jedynie okres pierwszy, kiedy jkrowling
miało postać strony Flash.
10 „The impressive Flash site was designed
to look like her real-life desk, littered with
hidden puzzles, concealing prizes like first
drafts of chapters and hand-drawings of
characters”.
11 Co nie zmienia faktu, że i tak stanowiły
one ważny materiał dla fanów – słynny spis
uczniów Hogwartu z rocznika Harry’ego
(ochrzczony później The Original Fourty),
który stanowi bodajże najpopularniejszy
wśród fanów dokument spisany ręką Rowling, pojawił się właśnie w tym filmie.
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fanowskich domen, a później promowanie ich6. Z czasem
twórców fanowskich portali zaczęto zapraszać nawet na plany
filmowe, zyskiwali oni możliwość przeprowadzania wywiadów
czy zdobywania ekskluzywnych materiałów7. Owocem tych
działań, poprzez między innymi marketing szeptany, stała
się rosnąca więź fanów z marką i coraz większa popularność
Harry’ego Pottera.
Bezpośrednim rezultatem pierwszego większego konfliktu
z fanami było stworzenie przez samą Rowling strony jkrowling.
com. Tak jak w przypadku Warner Bros, był to krok w kierunku
społeczności fanowskich, działanie, które miało przybliżyć
pisarkę do jej czytelników, a jednocześnie promować jej cykl.
Nie obyło się rzecz jasna bez zgrzytów, czego przykładem była
między innymi informacja na stronie Rowling o wytoczonej
rozprawie sądowej przeciwko fanom, którzy zdecydowali się
wydać encyklopedię Harry’ego Pottera8. Niewątpliwie jednak
był to czas szczególnej współpracy Rowling z jej fanami, czego
przykład można było znaleźć między innymi na specjalnie poświęconej fanom podstronie „Fan Awards”, na której autorka
corocznie przyznawała nagrodę ulubionej stronie fanowskiej.
Lata 2004–2012 (pierwsza wersja strony jkrowling.com9) stanowią chyba najbliższy, najbardziej autentyczny okres współpracy autorki z jej czytelnikami, podczas którego niebagatelną
rolę odgrywały zapiski autorki. W tym czasie strona Rowling
sama z siebie była niezwykle atrakcyjna dla jej fanów: według
Melissy Anelli ta „imponująca strona Flash zaprojektowana
została tak, by wyglądać jak jej prawdziwe biurko, zawalone ukrytymi łamigłówkami, ukrywającymi nagrody takie jak
pierwsze szkice rozdziałów i ręcznie wykonane rysunki postaci”10 (Anelli 2008, 240). Odręczne dokumenty dotyczące serii, o które musieli się z wytężeniem starać fani, wśród
których znajdowały się zapiski autorki, jej notatki, rysunki,
pierwsze bruliony książek i plany fabuły, stanowiły swoiste
ukoronowanie całości. W przeciwieństwie do dokumentu
BBC, w którym zapiski Rowling odgrywały jedynie marginalną
rolę11, w przypadku pierwszej wersji strony Rowling były one
w pewnym sensie jej najważniejszą częścią. By je zdobyć, fan
musiał nieraz poświęcić wiele godzin na poszukiwanie na stronie zagadek i ich rozwiązywanie, zaś dopiero rozgryzienie
łamigłówki dawało dostęp do ukrytych na stronie skarbów.
Nie bez powodu to właśnie pierwsza wersja jkrowling.com
(a nie na przykład późniejsze Pottermore) została po pewnym

czasie starannie zarchiwizowana i przechowana przez fanów. Fani mieli wtedy możliwość interakcji ze światem Harry’ego Pottera w sposób satysfakcjonujący i przynoszący odbiorcom w rezultacie coś cennego: fragmenty opowieści dotyczącej tworzenia
ukochanego przez nich świata. Co więcej, dzięki interakcjom z fanami odbiorcy mieli
wpływ na to, co pojawi się na stronie. Rowling w ten sposób reagowała także na to, co
dzieje się w fandomie – odpowiadała na rozmaite plotki i zmyślenia. Fani mieli poczucie
realnego wpływu na serię. Najważniejsze było jednak to, jak Rowling podtrzymywała
swój fandom kolejnymi wiadomościami o ukochanym przez nich świecie i nagradzała
ich cierpliwość swoimi zapiskami, co zwiększało popularność fandomu.
Wraz z 2012 rokiem strona jednak kompletnie zmieniła swój charakter i zamiast oferować odbiorcom aktywności związane z serią, skupiono się bardziej na przekazywaniu
wiadomości o pisarce i jej dziele. Rolę starego jkrowling.com przejęło wtedy Pottermore
– strona internetowa dotycząca świata Harry’ego Pottera stworzona we współpracy
z Sony. Pottermore zarówno pod względem treściowym, jak i graficznym oferowało
z początku dużo więcej niż stara strona jkrowling.com. Sama Rowling na swojej stronie
wypowiadała się następująco:

71

Chciałam coś dać fanom, którzy z takim oddaniem podążali za Harrym przez te
lata i przynieść opowieści nowej generacji […]. Mam nadzieję, że fani i osoby
nowe będą miały tyle zabawy przy budowaniu Pottermore ile ja miałam. Tak jak
ja się przyczyniłam do strony, wszyscy będą mogli dołączyć poprzez przesłanie
komentarzy, rysunków i innej zawartości w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.
Zarówno Henry Jenkins (Jenkins 2011), jak i Terje Colbjørnsen (Colbjørnsen : 3) wymieniają trzy podstawowe cele Pottermore:
• Dystrybucja zawartości związanej z Harrym Potterem, w tym e-booków
i audiobooków.
• Oferowanie fanom interaktywnej, multimedialnej platformy, która dawałaby
fanom nowe przeżycia, aktywności i zawartość.
• Stworzenie strony łączącej społeczność Harry’ego Pottera.
To czy tamta wersja strony spełniła swoje zadania i czy jest obecnie sukcesem, jest dotąd
kwestią sporną wśród badaczy. Dość entuzjastycznie o zawartości strony wypowiadał
się Maciej Skowera, który nazwał ją „atrakcyjnym dodatkiem do podstawowej wersji
książkowej” (Skowera : 178), z kolei Vera Cuntz-Leng swojej pracy Potterless: Pottermore
and the Pitfalls of Transmedia Storytelling podeszła do strony dość krytycznie. Autorka
zauważyła, że Pottermore zamiast wciągać w świat książek, bardziej dekoncentruje
ewentualnego czytelnika, zaś prezentowana przez Pottermore strona audio-wizualna
jest jedynie dwuwymiarowa i przerażająco pusta. Jednocześnie, Pottermore oferowało bardzo ograniczone możliwości rozgrywki, ale było także niewystarczająca dla
osób zainteresowanych samą treścią. Cuntz-Leng krytykowała też między innymi brak
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możliwości dostosowania strony pod wymagania użytkownika
(Vera Cuntz-Leng: 70 ).

12 Aldona Kobus i Joanna Krzyżanowska
definiują ten gatunek następująco: „gatunek
fanfiction, w którym głównym elementem
fabuły są męskie związki homoseksualne,
najczęściej niekanoniczne. Slash w większości
pisany jest i skierowany dla kobiet i zawiera
rozbudowane, graficzne opisy scen erotycznych”. (A. Kobus, J. Krzyżanowska: 318).
13 Dokładniej opisuje to w swojej pracy
Terje Colbjørnsen. Rowling udało się przejąć
całkowicie kontrolę nad sprzedażą jej e-booków i audiobooków poprzez ograniczenie
sprzedaży tych produktów tylko do serwisu Pottermore; nawet na stronie Amazonu
dostępne były jedynie przekierowania do
strony autorki (Colbjørnsen : 7).
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Wreszcie, o ile zarówno Jenkins, jak i Colbjørnsen wypowiadają się o stronie raczej pozytywnie, podkreślając jej liczne
zalety, obaj zauważyli także swoistą próbę autorki, która usiłowała ponownie przejąć kontrolę nad fandomem. Colbjørnsen
stwierdza bowiem wprost, że chociaż fani pozornie dostali nie
tylko nową zawartość dotyczącą ich ukochanej serii, ale także
możliwość jej omawiania, jednakże jednocześnie zostali oni
złapani w sieć samej autorki (Terje Colbjørnsen : 10). Jenkins
w swojej analizie strony posuwa się jeszcze dalej i wskazuje
na jej użycie w opisie strony słowa „safe” (ang. bezpieczna),
co w przypadku Pottermore może oznaczać swojego rodzaju
cenzurowanie treści zawartych na tej platformie. Badacz zauważa tym samym, że platforma Harry’ego Pottera według
Rowling powinna być wolna od zawartości, którą tworzą niektórzy fani (Jenkins wymienia tu między innymi fanfiction typu
slash12) – Jenkins podsumowuje to ostatecznie stwierdzeniem,
że Rowling „niektórych fanów lubi bardziej niż innych i jakiekolwiek starania, by umożliwić interakcje między fanami
także reprezentują próby zdobycia kontroli nad fandomem”
(Jenkins). Tak jak w przypadku e-booków, nad którymi autorka
starała się przejąć całkowitą kontrolę13, fandom Harry’ego
Pottera miał pozostać, chociaż częściowo, pod kontrolą Rowling, by ta mogła go kształtować wedle swojego upodobania.
By zachęcić swoich czytelników do korzystania z strony, Rowling użyła potężnego wabika, mianowicie swoich tekstów
poszerzających wiedzę odbiorców o ukochanej serii. Jak zauważa Jenkins, Rowling poprzez Pottermore starała się dać
fanom dodatkowe informacje o świecie Harry’ego Pottera,
które, wedle słów autorki, zbierały się w trakcie jej procesu
pisarskiego (Jenkin). Nie zdecydowała się ona jednak przekazać dokładnych, skrupulatnych opisów swoich notatek lub
wstawić na stronę zdjęcia swoich zapisków. Zamiast tego, gdy
mowa była o jej procesie twórczym, autorka uznała za stosowniejsze opisanie własnymi słowami przebiegu powstawania
świata, który stworzyła. W sposób bardzo podobny do Poego
w Filozofii kompozycji i Przybosia w Narodzinach wiersza
oraz Jak powstaje wiersz, Rowling zdecydowała się postawić
na własną narrację. Reguła opowiadania o genezie jej utworów
została przez autorkę złamana tylko raz: kiedy zdecydowała
się przetranskrybować dokument zwany potocznie „The Original Fourty”. Nawet wtedy jednak autorka nie odważyła się

na zamieszczenie zdjęcia samego zapisku, zmuszając swoich
fanów do odbioru jedynie przez nią przetranskrybowanej
(notabene, niekompletnej14) listy. Wyjątkiem oczywiście były
ilustracje Rowling, które zostały opublikowane bez większych
przeszkód – być może dlatego, że były one znacznie trudniejsze do „niewłaściwego” zinterpretowania.
Jak zauważa Cassie Brummitt, „Pottermore z lat 2011–2015
było przede wszystkim skupione na wzmocnieniu tekstowej
dominacji powieści z cyklu Harry Potter i pozycji Rowling jako
autora, jednocześnie oferując fanom nowy materiał dotyczący
świata Harry’ego Pottera” (Brummit 2016: 120). Zmiana sposobu ukazywania jej własnych notatek jest właściwie znamienna
dla tego okresu istnienia fandomu i jego współpracy z autorką.
Wcześniej dostęp do dodatkowej wiedzy, swoistych kulisów
powstawania serii był możliwy jedynie dla tych fanów, którzy
wykazali się drobiazgowością, cierpliwością i spostrzegawczością. Zapiski Rowling, rysunki jej postaci i pierwsze szkice
rozdziałów stanowiły nagrodę dla ich wytrwałości, dawały
one fanom nie tylko możliwość większego wgłębienia się
w serię, ale także swobodę interpretacji cyklu i zamierzeń
autorki. Wraz z Pottermore ta swoboda została ograniczona,
kiedy Rowling zaczęła przedstawiać fanom własną narrację
powstawania swojej twórczości: w końcu, na ponowne upublicznienie części jej zapisków fani musieli czekać aż do 2017
roku15, z kolei możliwość nieodpłatnego zobaczenia raptem
czterech z nich w internecie na oficjalnej stronie powiązanej
z autorką pojawiła się dopiero w 2020 roku.

14 Świadczy o tym rzecz jasna film dokumentalny Harry Potter i ja BBC, na którym
Rowling pokazała wspomnianą listę. Na
liście, która została pokazana w trakcie wspomnianego filmu, znajdują się m.in. symbole
(w kształcie figur geometrycznych), których
autorka nie przetranskrybowała do postu
umieszczonego na stronie Pottermore.

15 Przy czym zapiski te nie zostały upublicznione na internecie, a raczej ukazane fanom
na wystawie i w towarzyszącej jej książce.

Stronę Pottermore czekały jednak kolejne zmiany, które ostatecznie nastąpiły w 2016 roku. Brummit zauważa, że strona
przestała już być poświęcona przede wszystkim książkom, jak
miało to miejsce do tej pory. Świat Harry’ego Pottera został
otwarty na inne media, w tym filmy (zarówno z cyklu Harry
Potter, jak i z Fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć) i sztukę
Harry Potter i przeklęte dziecko, zaś samo Pottermore stało
się „centrum informacji, które zawierało tysiące wpisów encyklopedycznych, funkcjonalności i artykułów, zoptymalizowanych na urządzenia mobilne”, które często przekazywało
dodatkową, niejednokrotnie bogatą, wiedzę na temat świata
Rowling (Bummit 2016: 120).
Wraz z rozszerzeniem swojej marki na pozostałe powiązane
z nią produkty, Rowling zdecydowała się na większą globalizację swojej narracji i wykorzystanie kultur pozaeuropejskich
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w swoim warsztacie. Marion Gymnich, Denise Burkhard i Hanne Birk wprost zaznaczają ekspansywność świata Rowling
w tamtym okresie w zakresie geograficznym (Marion Gymnich, Denise Burkhard and Hanne Birk 2017: 244). Nie da się
zaprzeczyć, że powieści Rowling są mimo wszystko wyjątkowo
skupione na obszarze Wielkiej Brytanii. W okresie działalności
drugiej wersji strony Pottermore, Rowling zdecydowała się
wyjść poza te ramy, rozszerzając wiedzę swoich odbiorców
o detale dotyczące społeczności magicznych z całego świata.
Właśnie wtedy znalazły się na portalu teksty, które mniej
już miały wspólnego z procesem twórczym autorki w trakcie
tworzenia Harry’ego Pottera, a więcej z tak zwanym world-building. Należy jednak zauważyć bezpośrednie przyczyny
pojawienia się artykułów o takiej tematyce: właśnie wtedy
pojawiła się pierwsza część Fantastycznych zwierząt i jak je
znaleźć, których akcja miała miejsce nie w Wielkiej Brytanii
jak dotąd, ale w Stanach Zjednoczonych. Działania Rowling,
budującej opowieść o społeczności czarodziejów w Ameryce,
miały przede wszystkim uwiarygodnić sam film – a przez to
i zapewnić mu większy sukces.

16 Jak stwierdzają Kobus i Krzyżanowska,
kanon to: „termin na określenie treści i sensów tytułu, wokół którego skupia się dany
fandom, w odróżnieniu od treści i sensów
produkowanych przez fanów na jego podstawie (…). Kanon stanowi bazę wyjściową dla
fandomu” (A. Kobus, J. Krzyżanowska : 308)
praktycznie rzecz biorąc kanon jest zbiorem
faktów dotyczących samego uniwersum
danego tytułu wyciągniętych z powszechnie
poważanych źródeł (sam tytuł, wypowiedzi
autora) i uznawanych przez fanów za prawdziwe. Kwestia kanoniczności zazwyczaj jest
dla fanów szczególnie ważna, jako iż na niej
opera się spora część fanowskich dyskusji
i twórczości.
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Wraz z nową odsłoną Pottermore fani stracili wiele aktywności, które istniały na poprzedniej wersji strony. Zlikwidowano kompletnie interaktywne części strony – tym samym
odbiorcy stracili możliwość eksplorowania kolejnych graficznych przedstawień rozdziałów książek i wyszukiwania na nich
ewentualnych bonusów. Po raz kolejny zmniejszono możliwość współpracy fanów z Pottermore: usunięto możliwość
komentowania pod artykułami i interakcji z innymi. Wreszcie,
jak zauważa Brummit, „praktycznie strona została podzielona
na dwie części – immersyjną i komercjalną – zaś implikacja
kontroli Rowling miała wpływ na obie” (Brummit 2016, 117).
To pokazuje, że w istocie nowe Pottermore kontynuowało
idee swojej starej wersji. Strona w mniej lub bardziej subtelny sposób starała się wskazywać na Rowling jako na osobę,
pod której władzą znajduje się cała marka. Brummit stwierdza, że wiele szczegółów na Pottermore poświęconych było
prostemu celowi – by upewnić odbiorcę w tym, że wszystko
należy do Rowling i to ona sprawuje kontrolę nad stroną,
czego przykładem była pojawiająca się niemalże wszędzie
fraza „Rowling’s Wizarding World” (ang. „czarodziejski świat
Rowling”) (Brummit 2016: 121). Podobny przekaz stał się szczególnie użyteczny w przypadku nowej zawartości na stronie
– miał on przekonywać czytelnika co do jego kanoniczności16

i przypominać mu, że stroną zajmuje się sama autorka, a nie
oddelegowane do tego osoby.
Wreszcie zapiski samej Rowling zostały bezpośrednio przeniesione z poprzedniej wersji Pottermore do wersji drugiej.
Jak zauważa Brummit:
Niektóre obszary (…) podobnie próbują przekierować
interpretację odbiorcy poprzez wcześniejsze wybieranie tematów i stron. Ten poziom kontroli efektywnie
daje drużynie Pottermore i ich partnerom łatwo zarządzaną platformę dla reklamy i treści tworzących świat
Harry’ego Pottera (Brummit 2016: 123).
Narracja Rowling dotycząca jej świata nie służy już zatem
tylko i wyłącznie samej ścisłej kontroli nad fandomem: ma
ona także ułatwić pracę jej współpracownikom, uwiarygodnić
samą stronę, jak i powiązane z nią produkty, ale także dać
możliwość prostego rozbudowywania świata według swoich
potrzeb. Dominującym faktem pozostawały próby kontroli
fandomu poprzez wprowadzenie własnej narracji o procesie
genezy, zamiast podarowania fanom samych jej zapisków,
które mogłyby zostać przez nich zinterpretowane.
By zrozumieć w pełni, dlaczego Rowling tak bardzo starała się
mieć coraz większą kontrolę nad jej fandomem, należałoby
wspomnieć przynajmniej o najważniejszych kontrowersjach
związanych z samą autorką – z których większość jest związana z postami zamieszczanymi przez Rowling na Twitterze.
Bodajże pierwszym takim posunięciem, które niekoniecznie
zostało pozytywnie przyjęte przez fanów, było ogłoszenie
homoseksualnej orientacji jednej z najważniejszych postaci całego cyklu, Albusa Dumbledore’a, który w serii pełnił
rolę mentora głównego bohatera. Wiadomość tę Rowling
przekazała fanom w 2007 roku w trakcie spotkania z fanami w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Jak wspomina Tamar
Szabó Gendler, jej wiadomość wywołała wśród czytelników
trzy reakcje: część osób dziękowała Rowling za informacje,
część potępiała autorkę za propagowanie homoseksualizmu
i wreszcie reszta, którą zajmował się badacz, odmówiła prawa autorce do podobnej zmiany po zakończeniu pisania serii
(Gendler : 143). Ta grupa fanów uznała, że dopiero zamieszczenie podobnej informacji w kolejnej książce mogłoby sprawić, że byłaby ona prawdziwa. Chociaż dysputy fanowskie
o kanoniczność17 zaczęły się z pewnością dużo wcześniej niż

17 Fanowskie spory o to, co jest kanoniczne (prawdziwe) stanowią dużą część dysput
w fandomie Harry’ego Pottera. Zacięte dyskusje o kanon są dobrze zobrazowane poprzez różnice pomiędzy dwiema największymi encyklopediami dotyczącymi Harry’ego
Pottera jakie można znaleźć w internecie:
The Harry Potter Lexicon (https://www.hp-lexicon.org/canon/) oraz The Harry Potter
Wiki (https://harrypotter.fandom.com/wiki/
Canon).
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w 2007 roku, można uznać, że mniej więcej wtedy fani po raz
pierwszy zaczęli poważnie kwestionować informacje podawane przez Rowling. Spory te osiągnęły apogeum w 2016
roku, wraz z wystawieniem sztuki Harry Potter i przeklęte
dziecko i wydaniem w formie książkowej jej scenariusza. Chociaż sztuka ta została napisana przede wszystkim przez Jacka
Thorna (Rowling przyczyniła się tylko częściowo do fabuły),
Rowling ogłosiła prędko kanoniczność tego utworu, co niekoniecznie zostało przyjęte pozytywnie przez fanów (czego
świadectwem są chociażby odpowiedzi na oryginalny tweet
Rowling). Dotąd ogromna część fandomu Harry’ego Pottera
nie uznaje Harry’ego Pottera i przeklętego dziecka jako tekstu kanonicznego i jest on omawiany dość niechętnie przez
sporą rzeszę fanów.

18 Przykładowo, użytkownik The Bad God
przesłał Rowling fragment, na którym autorka wyraźnie zaznaczyła „białą twarz Hermiony”, zob. https://twitter.com/TheBadGod/
status/690597694927036416.
19 Na przykład wspomniane kontrowersyjne ogłoszenie orientacji seksualnej profesora
Dumbledore’a czy nadanie postaci pochodzenia żydowskiego na pytanie fana, mimo
iż nie wspomniała o tym wcześniej w książkach, zob. https://twitter.com/jk_rowling/
status/544946669448867841.
20 Fani Rowling zdecydowali się ostatecznie
wycofać swoje poparcie dla autorki i uznać
ją za osobowość odrębną od samego cyklu
z powodu jej kontrowersyjnych tweetów,
uznanych za transfobiczne.

Wystawienie Harry’ego Pottera i przeklętego dziecka wiązało
się z jeszcze jedną kontrowersją wśród fanów, mianowicie
z oddaniem roli Hermiony ciemnoskórej aktorce. Początkowe
oburzenie części fanów zostało jeszcze bardziej podsycone
tweetem Rowling, która oświadczyła, że w cyklu nigdy nie
zostało określone wprost, jakiej rasy była Hermiona, na co
wielu fanów odpowiedziało Rowling wysyłając jej fragmenty
jej książek, które sugerowały coś przeciwnego18. Podobne
incydenty19, oskarżenia Rowling o zawłaszczanie kultury indiańskiej oraz inne, równie kontrowersyjne tweety autorki
sprawiły, że fandom zaczął kwestionować, a z czasem atakować autorkę do tego stopnia, że część fanów zdecydowała
się wykluczyć Rowling z jej własnego fandomu20.
W takim kontekście trudno nie dostrzegać stopniowego przejścia Rowling od postawy bardziej przyjaznej fanom (z okresu
istnienia pierwszej wersji jkrowling.com) do coraz bardziej
nasilających się prób przejęcia kontroli nad fandomem, między innymi poprzez stronę Pottermore. Trudno orzec, czy to
reakcje fanów, czy reakcje pisarki spowodowały walkę pomiędzy autorką a fandomem o kontrolę treści i kanoniczności
samej serii, nie da się jednak zaprzeczyć, że zawartość stron
oferowana odbiorcom oraz narracja prowadzona za pomocą
zapisków Rowling są bezpośrednio skorelowane z trwającą
walką o kanoniczność.
W takich okolicznościach zaszły dwa ważne wydarzenia, które mogą być symptomem kolejnej zmiany stosunku Rowling
wobec jej fanów. Pierwszym takim wydarzeniem była wystawa zorganizowana w British Library z okazji 20 rocznicy
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wydania Harry’ego Pottera21. Przedstawione na niej zostały
przede wszystkim zabytki związane z historią zjawiska magii,
jednakże pojawiły się na niej i przedmioty związane z serią
Harry Potter: w tym wiele zapisków Rowling, planów akcji,
pierwszych szkiców książek i maszynopisy rozdziałów, które zdecydowała się po raz pierwszy od wielu lat udostępnić szerszej publiczności. Wystawa ta zaowocowała później
opublikowaniem książki Harry Potter. Podróż przez historię
magii, w której zamieszczono między innymi zdjęcia wielu
dokumentów, które Rowling zdecydowała się pokazać na wystawie. Warto także zaznaczyć, że ze względu na epidemię
koronawirusa, British Library zdecydowała się zamieścić zdjęcia eksponatów z wystawy na platformie Google Arts, wśród
których znalazły się także cztery zdjęcia zapisków Rowling.
Po raz pierwszy od ośmiu lat zapiski Rowling zostały oficjalnie
umieszczone przez nią w internecie.

21 https://www.bl.uk/a-history-of-magic

Drugim ważnym wydarzeniem było zastąpienie w 2019 roku
strony Pottermore poprzez Wizarding World. Z platformy
Pottermore została bezpośrednio przeniesiona cała zawartość napisana przez Rowling, w tym także quizy i możliwość
zakupu produktów związanych z marką, pozornie zatem strona ta jest jedynie kontynuacją Pottermore. Warto jednak
zaznaczyć, że Wizarding World obecnie zawiera także bloga
z aktywnościami skierowanymi do odbiorców (notabene,
pisanymi przez pracowników Rowling), strona także oferuje
fanom Fan Club.
Zdaje się zatem, że Rowling, mimo ciągłych faux pas, ponownie powoli usiłuje wrócić do poprzedniego statusu w relacji
pomiędzy nią a jej fanami. Po raz pierwszy od dawna Rowling
pozwoliła na pokazanie samych jej notatek, bez tworzenia
do nich autorskiej narracji, która sugerowałaby odbiorcom
właściwą według autorki interpretację. Stosunek Rowling
wobec publikowania jej zapisków zawsze był symptomatyczny
i pokazywał w jakim kierunku podąża jej relacja z fanami:
od początkowych, nieśmiałych prób korzystania z mediów
i braku zrozumienia relacji fanów z prawami autorskimi w internecie w trakcie tak zwanej „Potterwar” (krótkie pokazywanie notatek w Harry Potter i ja), poprzez okres współpracy
z fanami (nagradzanie sumiennych fanów dokumentami
genezy na stronie jkrowling.com) skończywszy na próbie
przejęcia kontroli nad fandomem i samą serią (narracja autorska dotycząca genezy). Umieszczenie swoich notatek
na wystawie oraz zezwolenie na ich publikację w internecie
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z pewnością jest zwiastunem swego rodzaju zmiany w podejściu Rowling do fanów.
Jednakże to, czy ta próba ponownego przybliżenia fanom autorki ich ukochanego cyklu
się udała, zwłaszcza w świetle niedawnych wydarzeń, ocenić będzie można dopiero
w przyszłości.
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Kiosk w telefonie
czyli o wrażeniach i przygodach podczas czytania czasopism
na ekranie
Pierwsze czasopisma elektroniczne pojawiły się w latach
80. XX wieku – były to „Mental Workload” (wynik pracy Electronic Information Exchange Systems) oraz „Computer Human
Factors” (wypuszczone przez Birmingham and Loughbrough
Electronic Network Development) (Nahotko i Nahotko 2004).
Były to projekty na tyle pionierskie, że zderzyły się nie tylko
z niewystarczającym do ich pełnego urzeczywistnienia stanem
ówczesnej techniki (mała przepustowość łączy telekomunikacyjnych, a przed rozwojem CD-ROM-ów brak nośników
pamięci na tyle pojemnych, by przechowywać pełny tekst),
lecz także z obawami o spadek prestiżu publikowania naukowego (Nahotko i Nahotko 2004). Z perspektywy czasów
współczesnych, gdy do każdego niemal czasopisma w formie
niematerialnej można zapewnić sobie dostęp za pomocą paru
kliknięć, a naukowcy posiadają swoje cyfrowe identyfikatory,
opowieści o początkach czasopism elektronicznych tchną
archaicznością. Obecnie zaczynają już nawet powstawać
serwisy czasopism działające na zasadach popularnych platform streamingowych jak Netflix – jedna kwota subskrypcji
w zamian za dostęp do wielu tytułów, co ma wychodzić taniej
niż opłacanie każdej prenumeraty z osobna (Radzewicz 2019).
„E” jak e-czasopismo, „e” jak EKO
Wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2021 roku z udziałem ponad stu ankietowanych wskazują, że czasopisma w formie elektronicznej są wśród polskich czytelników bardziej
popularne niż ich papierowe odpowiedniki. Samo pojęcie
„czasopismo” rozumiane było w sensie nieco poszerzonym
wobec definicji proponowanej przez Wielki Słownik Języka
Polskiego („wydawnictwo, którego kolejne numery ukazują się
w stałych odstępach czasu”) (WSJP 2021), gdyż uwzględniono
czasopisma o nieregularnej częstotliwości wydawania. W anonimowej ankiecie wzięło udział 73 kobiety oraz 30 mężczyzn,
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jedna osoba niebinarna oraz jeden ankietowany, który dość żartobliwie podszedł
do wypełniania metryczki, wskutek czego przyporządkowanie go do którejkolwiek
z grup nie jest możliwe. Dominującym przedziałem wiekowym badanych był przedział
18–30 lat (62 osoby), następnie 31–50 lat (27 osób), dalej powyżej 50 lat (10 osób) i wreszcie poniżej 18 lat (6 osób). Większość ankietowanych posiadała wykształcenie wyższe
(46 osób), następnie średnie (42 osoby), podstawowe (11 osób), zasadnicze zawodowe
(5 osób) oraz gimnazjalne (1 osoba). Mieszkańcami wsi było 34 spośród ankietowanych,
tyle samo osób pochodziło z dużego miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 20 osób
było mieszkańcami miast małych (do 50 tysięcy), 13 osób – miast średnich (50–150
tysięcy), a 4 osoby miast większych (150–500 tysięcy mieszkańców).
W badanej grupie aż 27,6% zadeklarowało, że wcale nie czytuje czasopism w formie
papierowej. 18,1% czyta je rzadko, 28,6% sporadycznie, 21,9% często i tylko 3,8% codziennie. Tylko 9,5% ankietowanych prenumeruje czasopisma papierowe. Inaczej sytuacja
przedstawia się w kwestii czasopism elektronicznych: aż 17,1% ankietowanych czytuje
je codziennie (ankieta uwzględniała sytuacje, w których internauta zostaje przeniesiony na stronę czasopisma po kliknięciu w link, np. artykułu), prawie jedna trzecia
(32,4%) często, 20% sporadycznie, 16,2% rzadko, natomiast 14,3% nie czyta czasopism
elektronicznych w ogóle. W porównaniu do czasopism papierowych, niemal dwa razy
więcej ludzi prenumeruje czasopisma elektroniczne (18,1%).
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Wyraźnie zaznaczający się trend ma swoje niewątpliwe zalety, wśród których najbardziej
oczywistymi są wygoda i mobilność, zwłaszcza w czasach, w których telefon stanowi
naturalne przedłużenie ręki – a przecież więcej nie trzeba, by mieć do czasopism elektronicznych dostęp zawsze i wszędzie. Przeciążona do granic wytrzymałości planeta też
z pewnością doceni mniejsze zużycie papieru – wyeliminowanie tego surowca doceni
także portfel. Trochę dla ironii, odpowiedzialni Ziemianie za wybór ekranów urządzeń
stacjonarnych i mobilnych w miejsce papieru mogą zostać nagrodzeni bólami głowy,
syndromem widzenia komputerowego lub zespołem suchego oka (Myrberg i Wiberg
2015). Nawet jeśli od strony technicznej nie ma różnicy między czytaniem tekstu na papierze a na ekranie, człowiek z reguły przyzwyczajony jest do towarzyszących czytaniu
bodźców zmysłowych (dotyk papieru i przewracanie stron), ludzka psychika po prostu
lepiej się czuje, gdy czytamy w formie tradycyjnej (Myrberg i Wiberg 2015).
„Przepraszam, którędy do strony głównej?”
O ile czytanie czasopism papierowych nie jest żadną filozofią, o tyle poruszanie się
w przestrzeni czasopism elektronicznych może stanowić już pewne wyzwanie – mowa
oczywiście tylko o tych wydawcach, którzy całą zawartość numerów przelewają w kod
HTML i prowadzą faktyczną stronę internetową czasopisma, a nie załatwiają sprawę
PDF-em do pobrania. Roger Chartier (Chartier 2017) zauważył:
W formie drukowanej znaczenie, które czytelnik przywiązuje do określonych artykułów, zależy od obecności na tej samej stronie lub w tym samym numerze innych
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artykułów albo elementów takich jak fotografie, rysunki
czy reklamy. Czytelnik konstruuje znaczenie artykułu,
odnosząc go do towarzyszących mu treści, a także odnotowując intencje redaktora i intelektualne działania,
których wynikiem jest publikacja. W formie cyfrowej
lektura „tego samego” artykułu jest organizowana przez
logiczną architekturę dziedzin, tematów, sekcji i słów
kluczowych. Czytanie tekstów w formie cyfrowej kieruje
się encyklopedyczną logiką, a czytelnicy polecają określone teksty tylko na podstawie zbieżności tematycznej.
Większość wydawców poradziła sobie z przedstawieniem
internautom zawartości czasopism w sposób czytelny i przejrzysty, tworząc strony, które nie nastręczały użytkownikom
poważniejszych problemów i umożliwiały stosunkowo łatwe
dotarcie do poszukiwanych treści. Jak pokazują wyniki ankiety, 23,8% osób nie miało problemu z odnalezieniem się
na stronie czasopisma już podczas pierwszych odwiedzin oraz
uważało nawigację za przejrzystą i intuicyjną. Większość ankietowanych (aż 53,3%) w kontakcie z nieznaną stroną czasopisma również potrafiła się odnaleźć, przy zaznaczeniu,
że niektóre rozwiązania na stronie były jednak mylące. 5,7%
użytkowników przy pierwszych odwiedzinach czuło się raczej
zagubionymi i nie wiedziało, jak znaleźć poszukiwaną treść,
zaś 2,9% zupełnie nie mogło odnaleźć się w natłoku podstron
i opcji (do tego pozostaje 14,3% nieczytających czasopism
w formie elektronicznej).

1 Ta i kolejne wymieniane w tej części artykułu zasady za: J. Nielsen, 10 Usability
Heuristics for User Interface Design, [online:]
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/, dostęp: 30 IV 2021,
tłumaczenie nazw heurystyk za: D. Rams,
Heurystyki Nielsena – 10 dobrych praktyk
UX, [online:] https://www.damianrams.pl/
heurystyki-nielsena/, dostęp: 28 IV 2021.
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Specjaliści w dziedzinie użyteczności opracowali wiele różnych metod na ocenę tego, na ile strona internetowa jest
przyjazna dla użytkownika. Najpopularniejszą z nich jest niewątpliwie 10 heurystyk Jakoba Nielsena, dzięki którym w łatwy i szybki sposób można przeprowadzić audyt każdej strony
internetowej. Nie są to sztywne reguły – z tego też powodu
sam twórca określił je mianem „heurystyk” – lecz raczej „dobre praktyki” oparte na latach pracy. Taka niezależna ocena
pomoże nie tylko stwierdzić, jakie elementy pojawiające się
na internetowych stronach czasopism są dobrze przemyślane,
ale przede wszystkim, które z zastosowanych rozwiązań mogą
przysporzyć użytkownikom problemów. Z powodu ograniczeń
formy i objętości tej pracy będą to tylko wybrane przykłady,
wystarczające jednak do zarysowania problematyki.
Pierwsza „dobra praktyka” odnośnie do użyteczności sformułowana przez Nielsena mówi, że strona powinna zawsze
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pokazywać status systemu1. Oznacza to, że w wyniku każdej wykonanej akcji użytkownik
powinien otrzymać od strony (najlepiej natychmiast) sprzężenie zwrotne. Dla przykładu
zestawiono strony „Gazety Wyborczej” oraz „Newsweeka”:
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Il. 1: Porównanie rozwiązań na stronach „Gazety Wyborczej” (https://wyborcza.pl/0,75410.html#TRNavSST)
oraz „Newsweeka” (https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka?src=menu)

Po kliknięciu w podstronę „Kultura” na stronie „Gazety Wyborczej” użytkownik zostaje
przeniesiony na żądaną podstronę, a na pasku pojawia się czerwone podkreślenie informujące go, gdzie obecnie się znajduje. W przypadku „Newsweeka” użytkownik znajduje
się aktualnie na podstronie „Nauka”, lecz pasek o tym nie informuje. Na górze co prawda
pojawił się tytuł sekcji, lecz po przewinięciu strony nieco w dół napis został ucięty, co
widać na załączonym zrzucie ekranu, zatem rozwiązanie przyjęte przez „Newsweek”
może przyczynić się do dezorientacji użytkownika. Takie sygnalizowanie przez system
miejsca, w którym użytkownik się znajduje, jest szczególnie ważne na stronach o złożonej strukturze i podstronach wyrastających jedna z drugiej. „Nawigacja okruszkowa”
(ang. breadcrumbs) pokazuje wówczas użytkownikowi przebytą drogę oraz umożliwia
powrót na dowolną podstronę za pomocą jednego kliknięcia.
Według drugiej heurystyki Nielsena należy zachowywać zgodność pomiędzy systemem
a rzeczywistością, co w praktyce oznacza, że nadmierna kreatywność może być zgubna.
Strona powinna posługiwać się językiem jasnym i zrozumiałym dla użytkownika a nie
specjalistycznym żargonem, zastosowane ikony czy elementy graficzne powinny zaś
mieścić się w ogólnie przyjętym standardzie. Dla przykładu podano stronę internetową
czasopisma „Czas Kultury”:
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Według czwartej heurystyki Nielsena należy trzymać się standardów i zachować spójność w obrębie strony. Spójność może być, według Nielsena, wewnętrzna i zewnętrzna
(Rams 2020). W obrębie tej pierwszej mieści się konsekwencja w stylowaniu nagłówków,
trzymanie się wybranego fontu i kolorystyki, jednakowe oznaczanie przycisków call to
action, takie same podświetlenia po kliknięciu w przycisk czy po najechaniu na niego
kursorem. W zakres spójności zewnętrznej wchodzą m.in.: umieszczanie logo w górnej
części strony, w rogu po lewej lub w środku, kliknięcie w logo prowadzące do strony
głównej, menu w górnej/bocznej części strony, „hamburgerowe” menu na urządzeniach
mobilnych czy ikona koszyka. Strona powinna stosować podobne rozwiązania co inne
strony z tej samej branży, by użytkownik nie musiał się zastanawiać, jak wykonać daną
akcję. Dla przykładu podano stronę internetową magazynu „Gitarzysta”:
Il. 2: Ikony zastosowane na stronie głównej (https://czaskultury.pl)

Na stronie głównej czasopisma „Czas Kultury” dla oznaczenia koszyka oraz wyszukiwarki
posłużono się powszechnie rozpoznawalnymi przez użytkowników symbolami wózka
zakupowego oraz lupy.
Zgodnie z trzecią heurystyką Nielsena należy dać użytkownikowi pełną kontrolę i swobodę wyboru. Wiąże się to z faktem, że korzystającym ze strony zdarza się popełniać
błędy, zatem na stronie powinno istnieć wyjście awaryjne z każdej sytuacji. Nie należy
także stawiać użytkownika w sytuacji bez wyboru. Dla przykładu podano stronę internetową czasopisma „Gazeta Polska”:

Il. 4: Kolorystyka stosowana na podstronach magazynu „Gitarzysta” (https://magazyngitarzysta.pl/sprzet/newsy
oraz https://magazyngitarzysta.pl/muzyka/newsy)

Il. 3: Rodzaj wyjścia na stronie „Gazety Polskiej” (https://www.gazetapolska.pl)

Wyskakujące po otworzeniu strony okienko zachęcające do prenumeraty ma opcję zamknięcia.
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Na stronie internetowej magazynu „Gitarzysta” zastosowano konsekwentne, czerwone
oznaczenie klikalnych elementów, na które najechano kursorem (ang. hover). Po najechaniu kursorem na główny pasek kategorii oraz link prowadzący do artykułu (a więc
na elementy najwyższego oraz najniższego szczebla hierarchii) pojawia się dodatkowo
czerwone podkreślenie.
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Piąta heurystyka Nielsena dotyczy zapobiegania błędom. Nielsen wyróżnia dwa rodzaje błędów – omyłki (czyli nieświadome przeoczenia wynikające z nieuwagi) oraz
błędy faktyczne (świadome, wynikające z rozbieżności między wyobraźnią użytkownika
a systemem). O ile dobrze skonstruowane komunikaty o błędach są ważne, bardziej
liczy się przewidywanie, w których miejscach błędy mogą zaistnieć i zastosowanie
takich rozwiązań, które z góry będą temu zapobiegać. Dla przykładu podano stronę
czasopisma „Rzeczpospolita”:
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Zgodnie z szóstą heurystyką Nielsena strona powinna pokazywać zamiast zmuszać do
pamiętania. Ma to zastosowanie szczególnie w przypadku zakupów internetowych,
kiedy serwis proponuje użytkownikowi podobne produkty, podsuwa te ostatnio wyświetlane, czy umożliwia podgląd koszyka, na wypadek gdyby kupujący zapomniał,
co już się w nim znajduje. Dla przykładu podano serwis zakupowy byłego magazynu
modowego „Avanti”:
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Il. 6: Przykładowe zapytanie na stronie zakupowej byłego magazynu modowego „Avanti” (https://zakupy.
avanti24.pl/mokasyny/czarny/damskie)

Filtry w serwisie zakupowym „Avanti24” umożliwiają wyświetlenie podobnych produktów jednocześnie, co ułatwia zakupy oraz pozwala szybko porównać ceny i fasony.
Użytkownik na każdym kroku znajdzie także wskazówki modowe podpowiadające, co
do siebie pasuje oraz co jest obecnie popularne.
Il. 5: Podstrona serwisu „Rzeczpospolita” (https://profil.presspublica.pl/registration?redirect_uri=https://www.
rp.pl/twoja-rp-pl?utm_source=rp&utm_medium=belka_top&response_type=code&scope=profile%20mpp)

Podczas tworzenia konta w serwisie „Rzeczpospolitej” podświetlane są na czerwono
niespełnione warunki przy tworzeniu hasła. Serwis nie przewidział jednak, że użytkownik może wpisać adres e-mail z błędem, gdyż w przeciwieństwie do hasła, nie ma pola
na ponowne wpisanie adresu w celu sprawdzenia poprawności.
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Siódma heurystyka Nielsena zwraca uwagę na elastyczność i efektywność. Elastyczność polega takim przystosowaniu strony, by mogli obsługiwać ją zarówno nowi jak
i zaawansowani użytkownicy. Efektywność obejmuje natomiast wszelkie rozwiązania
na stronie, które usprawniają wykonanie jakiejś akcji, przyspieszają ją i zaoszczędzają
kliknięć. Swego rodzaju antyprzykładem może być tutaj podstrona „Sklep” czasopisma
„Przekrój”:
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Dodawanie produktu do koszyka jest jedną z najważniejszych opcji, zwłaszcza w sklepie
internetowym. Na stronie sklepu kwartalnika „Przekrój” trzeba przejść jednak na stronę
produktu, by móc dodać go do koszyka, gdyż z pozycji strony głównej sklepu nie jest
to możliwe. Można to uzasadniać bardziej szczegółowym opisem produktu na jego
podstronie, lecz niektóre opisy na stronie głównej są i tak już dość rozbudowane,
rozwiązanie to wydłuża zatem działania, zamiast je usprawniać. Aby z dodawania do
koszyka powrócić do zakupów, należy kliknąć „wstecz” – takie przechodzenie ze strony
na stronę może dodatkowo dezorientować użytkownika.
Ósma heurystyka Nielsena odnosi się do estetyki i umiaru w projekcie strony. W praktyce oznacza to, że interfejs nie powinien zawierać elementów zbędnych lub mało kiedy
potrzebnych. Każdy dodatkowy element konkuruje z elementami istotnymi i odwraca
od nich uwagę użytkownika. Zawartość strony powinna być także zhierarchizowana.
W tym miejscu można przywołać stronę główną „Dziennika Gazety Prawnej”:

Il. 8: Strona główna „Dziennika Gazety Prawnej” (https://www.gazetaprawna.pl)

Dość obszerne leady optycznie przepełniają stronę tekstem. Mimo że zastosowano
hierarchizację w obrębie pojedynczej zapowiedzi artykułu (wyróżniony tytuł i szary
lead), to w kontekście całej strony podobne jedna do drugiej zapowiedzi konkurują
między sobą o uwagę użytkownika.
Il. 7: Dodawanie produktów do koszyka na stronie „Przekroju” wymaga przejścia z podstrony sklepu (https://
przekroj.pl/sklep/kiosk) na podstronę produktu (https://przekroj.pl/sklep/produkty/ksiazka-historie).
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Ciekawe może być tutaj przywołanie zdania samych ankietowanych na temat estetyki internetowych stron czasopism. Przeważająca większość (61,9%) ocenia ją jako
zadowalającą. Jeszcze lepsze zdanie ma o niej 14,3% ankietowanych, którzy uważają
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strony czasopism za „bardzo estetyczne”. 19% badanych znajduje internetowe strony
czasopism jako przeciętne, 1,9% uważa, że pozostawiają wiele do życzenia, natomiast
2,9% nie podobają się one wcale.
Dziewiąta heurystyka Nielsena mówi, że strona powinna zapewniać skuteczną obsługę
błędów. Użytkownik powinien zostać poinformowany, co konkretnie wykonane zostało
źle oraz powinien otrzymać sugestię naprawy błędu. W praktyce heurystyka ta ma
zastosowanie głównie w formularzach. Wypełnianie formularzy jest z reguły najmniej
lubianą przez użytkowników czynnością, którą jednak muszą wykonać, dlatego też
dobrze skonstruowany formularz powinien minimalizować tę niechęć przez zapobieganie błędom (heurystyka piąta) i skuteczną ich obsługę (jasne komunikaty, konkretne
podpowiedzi) (Andrzejewski 2009). Dla przykładu podano logowanie się na stronie
czasopisma „Nowy Napis”:

Il. 10: Podstrona FAQ (https://magazynpismo.pl/faq/)

potrzebować np. podstrony z często zadawanymi pytaniami czy samouczka dla początkujących. Ważne jest, by takie przewodniki były precyzyjne i łatwe do odnalezienia.
Dla przykładu podano stronę internetową czasopisma „Pismo”:
Znajdujący się w stopce strony odnośnik prowadzi użytkownika do tak zwanej podstrony FAQ (Frequently Asked Questions), na której znajdują się odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania. Ciekawe rozwiązanie umożliwiające rozwinięcie wybranej odpowiedzi czyni podstronę bardziej przejrzystą i umożliwia użytkownikowi skoncentrowanie
uwagi wyłącznie na interesującej go kwestii. Podstrony FAQ to rzadkość wśród czasopism elektronicznych.

Il. 9: Logowanie do podstrony sklepu czasopisma „Nowy Napis” przez stronę Instytutu Literatury (https://sklep.
instytutliteratury.eu/pl/reg)

Po próbie zatwierdzenia błędnie wypełnionego formularza pojawiają się ogólny komunikat o błędach oraz bardziej konkretne informacje przy każdym ze źle wypełnionych pól.
Dziesiąta i ostatnia heurystyka Nielsena radzi zadbać o pomoc i dokumentację, co
w praktyce dotyczy interfejsów bardziej zaawansowanych, których użytkownicy mogą
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Można dopatrzyć się zbieżności pomiędzy zaleceniami Jakoba Nielsena (szczególnie tymi
dotyczącymi estetyki i umiaru na stronie) a odpowiedziami ankietowanych na pytanie
o najbardziej irytujące rozwiązania/elementy, z jakimi zetknęli się na internetowych
stronach czasopism (głosy nie sumują się do liczby ankietowanych, gdyż każdy mógł
wybrać maksymalnie pięć odpowiedzi). Najbardziej odrzucają użytkowników reklamy (86 głosów). O tym, jak bardzo mogą być one dla internautów irytujące, świadczy
wykształcenie się tzw. banner blindness – odruchowego ignorowania elementów wizualnych przypominających reklamy (Pernice 2018). W dalszej kolejności denerwowały ankietowanych płatne artykuły (lub ograniczona liczba darmowych artykułów
– 55 głosów), następnie „pływające” (czyli przemieszczające się wraz z przewijaniem
strony) okienka lub przyciski (54 głosy), przeładowanie informacjami (22 głosy), brak
kategoryzacji artykułów (20 głosów), krzykliwa kolorystyka (18 głosów), przeładowanie
tekstem (16 głosów), przeładowanie obrazami (15 głosów), brak zapowiadających treść
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artykułu leadów oraz elementy animowane (po 11 głosów), brak możliwości komentowania (lub komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników – 8 głosów) oraz
– z oryginalnych odpowiedzi ankietowanych – brak możliwości regulowania wielkości
czcionki i clickbaity (po jednym głosie).
Poza oceną użyteczności ważna jest również ocena nawigacji strony. Jedną z metod
sprawdzenia, na ile dobrze jest zrobiona, może być tzw. „test bagażnikowy” Steve’a Kruga
(Krug 2006: 97). Według tego amerykańskiego specjalisty w dziedzinie user experience
niezależnie od tego, w jakim zakamarku strony wyląduje użytkownik, zawsze powinien
być w stanie odpowiedzieć na poniższe pytania:
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• Co to jest za witryna? (Identyfikator witryny)
• Na jakiej jestem stronie? (Nazwa strony)
• Jakie są główne kategorie witryny? (Kategorie)
• Jakie mam opcje do wyboru na aktualnym
poziomie hierarchii? (Nawigacja lokalna)
• Gdzie się znajduję w całej hierarchii?
(Oznaczenia „Jesteś tutaj”)
• W jaki sposób mogę czegoś poszukać?
(Interfejs wyszukiwarki)
Dobra nawigacja okazała się ważna również dla ankietowanych. Zapytani o cztery
najważniejsze ich zdaniem elementy strony internetowej czasopisma, ankietowani
na pierwszym miejscu postawili na wyszukiwarkę (73 głosy), na drugim na pasek nowości/aktualności (60 głosów), a na trzecim na nawigację menu (38 głosów). W dalszej kolejności wybrane zostały indeks rzeczowy (32 głosy), archiwum (31 głosów),
indeks autorów (23 głosy), linki do profilu czasopisma w mediach społecznościowych
(15 głosów), formularz kontaktowy (10 głosów), panel logowania (8 głosów) oraz wersja
obcojęzyczna (6 głosów).
Wszystkim nigdy nie będzie pasowało – niech zatem pasuje DO wszystkiego
O ile strona internetowa, która spełniłaby wymogi każdego użytkownika, pozostaje
w sferze utopijnych marzeń, o tyle jest możliwe sprawienie, by spełniła wymogi każdego
ekranu. Statystyki śledzące najczęściej używane do przeglądania Internetu wymiary
ekranów pokazują, że pandemia zmieniła nieco ludzkie nawyki. Przed ogólnoświatowym
paraliżem spowodowanym wirusem COVID-19 królowały urządzenia mobilne – ludzie
więcej się przemieszczali, podróżowali, przeważnie z telefonem czy tabletem w ręku.
Od ponad roku na czołówkę wróciły jednak większe wymiary ekranów, czyli laptopy
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i komputery – lockdowny, kwarantanny, praca i edukacja przez
Internet zrobiły swoje. Na chwilę obecną (koniec kwietnia
2021 roku) polscy internauci najczęściej używają ekranów
o wymiarach 1920 x 1080 pikseli (11,09% wszystkich użytkowników)2.
Urządzenia mobilne nie tracą jednak na popularności – niemal połowa ankietowanych (46,7%) odwiedzała internetowe
strony czasopism częściej na urządzeniach mobilnych. 26,7%
badanych przeglądało je raczej na urządzeniach stacjonarnych, zaś 14,3% korzystało zarówno z urządzeń mobilnych,
jak i stacjonarnych. Co ciekawe, przy tak dużej liczbie osób
preferujących urządzenia mobilne aż 23,8% ankietowanych
nie było w stanie stwierdzić, czy przeglądane na smartfonach
czy tabletach strony czasopism były do tych urządzeń przystosowane. 8,6% badanych przyznało, że wygląd stron czasopism na urządzeniach mobilnych był tożsamy z widokiem
komputerowym, 26,7% uważało, że poziom przystosowania
mógłby być lepszy, zaś 15,2% ankietowanych było zadowolonych ze stron czasopism w wersji mobile (brakujący odsetek
stanowią osoby korzystające głównie z urządzeń stacjonarnych oraz nieczytające czasopism elektronicznych w wersji
elektronicznej w ogóle).

2 https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/all/poland

Te dwa zestawienia pokazują, jak ważny jest Responsive Web
Design (w skrócie RWD), czyli taki sposób projektowania
stron internetowych, który bierze pod uwagę wielość rozdzielczości ekranów, na których użytkownicy będą stronę
wyświetlać. Nie jest to projektowanie strony pod konkretny
wymiar ekranu – raczej ustalanie w projekcie określonych
„punktów przerwania” (ang. breakpoint), po których przekroczeniu strona dostosowuje wygląd do nowego przedziału
rozdzielczości (Kozłowska 2014).
Od autorek
Niniejszy artykuł jest częścią projektu zespołowego realizowanego w ramach programu studiów magisterskich z edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głównym założeniem
projektu jest stworzenie strony internetowej dla wydawanego przez studentów etnologii i antropologii kulturowej UJ
czasopisma „Szok Kulturowy”. Artykuł jest wynikiem badań
przeprowadzonych na potrzeby projektowe. Kierując się
wskazówką guru użyteczności dotyczącej tego, że przyszła
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strona powinna w swej budowie przypominać strony z tej samej branży, przeprowadziłyśmy research funkcjonujących na rynku czasopism elektronicznych. Testowanie i ocena
rozwiązań zastosowanych na istniejących już stronach internetowych umożliwiły nam
podjęcie podczas projektowania przyszłej strony „Szoku…” decyzji na temat tego, co
warto zaimplementować, a czego lepiej unikać. Zwieńczeniem trwającej kilka miesięcy
współpracy z Redakcją czasopisma będzie strona internetowa – efekt konsekwentnej
wizji Redakcji (która to wizja zmaterializowała się podczas wspólnych warsztatów brandingowych i UX-owych), kreatywności grafika zespołu, profesjonalizmu informatyków
z Politechniki Wrocławskiej (z którymi nasz zespół również nawiązał współpracę) oraz
kierownictwa opiekunki projektu, mgr Iwony Grabskiej-Gradzińskiej. Strona internetowa niniejszego czasopisma ujrzy światło dzienne w najbliższych tygodniach i – mamy
nadzieję – nie będzie dla użytkowników kolejnym SZOKiem.
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Radzewicz Sz. (2019), Czekałem na to! Publico24 Newsstand to pierwszy w Polsce Netflix
prasowy z gazetami i czasopismami, (online) https://spidersweb.pl/2019/06/publico24-newsstand-netflix-prasy.html (dostęp: 29.04.2021).
Rams D. (2020), Heurystyki Nielsena – 10 dobrych praktyk UX, (online) https://www.
damianrams.pl/heurystyki-nielsena/ (dostęp: 28.042021).
https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/all/poland
Powrót do spisu treści
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Studentka III roku Projektowania Ubioru na
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Interesuje się społecznym i kulturowym wymiarem
mody. Obecnie pracuje nad kolekcją dyplomową, w której porusza problematykę kryzysu uchodźczego. Swoje realizacje tworzy
w duchu upcyklingu i repurposingu. instagram @gabrielasyzdek

Gabriela
Syzdek

Pikachu ubiera się u Prady…

Pikachu ubiera się u Prady czyli
o (drogich) ubraniach, które nie istnieją
Refleksje po wkroczeniu gigantów mody w świat gier
online
Występowanie ubioru w wirtualnym świecie jest umowne.
Postać w grze, sim czy awatar, nie potrzebuje okrycia – ale
ponieważ wyrasta z naszego kodu kulturowego, musi mieć coś
na sobie (o ile fabuła gry nie zakłada inaczej). Odzież w grach
ma zupełnie inne funkcje – dodaje naszej postaci odporności
na obrażenia, szybkości czy innych, bardziej abstrakcyjnych
zdolności. Skąd w takim razie pomysł, by w grach pojawiły
się ubrania od projektantów?
Gejmer nie kojarzy nam się jako osoba modnie ubrana,
a raczej przeciwnie, pasja do gier zdaje się wykluczać dobry styl. Ten pogląd się zmienia, odkąd granie w gry wideo
przestało być niszą. Chcemy już nie tylko grać, ale też oglądać, jak inni grają – podobnie jak chcemy oglądać futbol
czy tenisa, a gracze, czy też e-sportowcy, stają się celebrytami, influencerami. Branża gier dynamicznie się rozrasta,
oferując ciekawe pozycje nie tylko dla facetów – według
raportów, już niemal połowa graczy to dziewczyny (1) – a coraz większy odsetek osób interesujących się grami to osoby
w wieku 25-35 lat i starsze (2), a więc ludzie, którzy pracują
i zarabiają. Ta grupa ma olbrzymi, niewykorzystany potencjał nabywczy.
Przenikanie się świata mody i gier jest obustronne i długofalowe. To już nie kwestia estetyki, nie tylko t-shirt z logo
Call of Duty czy sukienka Moschino w Simsach. Świat mody
zaczyna inspirować się grami w mniej oczywisty sposób,
jak na na przykład niemiecka marka Acronym. Projektanci
nawiązali do charakterystycznej postaci z gry Death Stranding, która ma przymocowany do piersi płód w żółtej kapsule. W ich interpretacji ten element przybrał formę naszytej
na ich flagową kurtkę dużej, żółtej kieszeni. Zamiast dosłownie drukować płód na przodzie kurtki, dokonali subtelnej syntezy, dzięki czemu projekt stał się w pewnym sensie
tajemnicą, smaczkiem zrozumianym tylko przez insiderów,
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Louis Vuitton x League of Legends, kolekcja kapsułowa; skin True Damage Qiyana Prestige Edition.
Źródło: mat. prasowe, www.louisvuitton.com

natomiast dla ludzi spoza gry żółta kieszeń to tylko design. W ten sposób Acronym
nikogo nie wyklucza; przyciąga zarówno fanów gry, jak i daje swoim klientom szansę
do jej poznania.
Inne podejście do promocji swojej kolekcji wybrała włoska marka Sunnei, która stworzyła własną grę wideo. Wchodząc do gry, wybieramy naszą postać spośród zaprojektowanych przez markę awatarów, po czym dobieramy jej strój, dostępny w kilku wersjach
kolorystycznych. Fabuły tu nie ma, gra oparta jest na schemacie Mortal Kombat, ale
sam koncept jest intrygujący – ubrania, zamiast na modelce, możemy obejrzeć w ruchu
podczas walki naszej postaci. Naturalnie po zakończeniu gry możemy wejść na stronę
producenta i zakupić prawdziwe modele z kolekcji online.
Branża gier stała się nie tylko inspiracją, ale także cennym partnerem. Modowe giganty zostają sponsorami drużyn e-sportowych, a nawet, jak Puma, projektują dla nich
funkcjonalną odzież mającą zwiększać ich możliwości, podobnie jak w sporcie konwencjonalnym (3). Przez to docierają nie tylko do osób, które interesują się modą, ale
też do do nowych klientów, którzy chętnie wyrażają swoje zaangażowanie w e-sport
poprzez ubiór.
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Ale Gucci? Louis Vuitton?
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Zaczęło się od League of Legends, potem był Final Fantasy i ostatnio Pokémon GO.
Luksusowe domy mody, postrzegane jako elitarne, zamknięte, oderwane od „zwykłych
ludzi”, ich zainteresowań i problemów – zwróciły się do grupy, która przez długi czas
w mainstreamie była raczej lekceważona. To pewnego rodzaju gratyfikacja i podniesienie prestiżu branży gier; pokazanie jej członkom, że są wartościowymi klientami.
A podobnie jak kibice drużyn piłkarskich, gracze przywiązują się do swoich ulubionych
tytułów (a przez to ich sponsorów) i są wobec nich lojalni. Oczywiście jest to jako ruch
obliczony na wzmożenie ruchu w sklepach (czy też raczej, współcześnie, e-sklepach),
bo producenci liczą, że klienci wykupią nie tylko limitowany merch, ale też inne produkty
z oferty. Ale rośnie też rynek sprzedaży stricte wirtualnej.
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Wcześniej nosiliśmy koszulki z postaciami z gier,
teraz to nasze postaci noszą koszulki z logo.
Oczywiście, choć podstawą marketingową jest logo, w realnym świecie moda luksusowa opiera się o wyroby najwyższej jakości. Nadzwyczaj funkcjonalne i wygodne,
wytwarzane tradycyjnymi metodami, z użyciem szlachetnych materiałów i dbałością
o najmniejszy detal. A w świecie gier to wszystko nie ma znaczenia. Twoje ciuchy
w grze są zawsze plamo- i wodoodporne. Podeszwy się nie zetrą, skóra nie pęknie,
w kieszeni nie zrobi się dziura. Nie ma znaczenia, że okucia są chromowane, a guziki
ze złota. Każdy może sobie takie wyrenderować, jeśli ma tylko bibliotekę pełną tekstur
i odpowiednio mocny komputer. Jak w takim razie uzasadnić zakup wirtualnej torebki
czy spodni od projektanta?

Buty zaprojektowane dla e-sportowców przez Puma. Źródło: mat. prasowe

„Jak można wydawać pieniądze na coś, co nie istnieje?”
Zwyczajnie. Robimy to cały czas. Podróże, koncerty czy imprezy to nie są wydatki czysto
materialne. Zaspokajamy swoje potrzeby i inwestujemy w doświadczenia. Tak samo
możemy odczuwać satysfakcję z pieniędzy wydanych w grze.
Zostając jednak przy markach luksusowych – skoro dysponujemy już pewnym budżetem,
dlaczego wydać go na wirtualne przedmioty, zamiast na prawdziwe?
O ile niektóre zakupy w grach można uzasadnić chęcią poprawienia swoich osiągnięć –
inwestowanie w lepszą broń, szybkość i tak dalej – o tyle kupowanie ubrań nie przynosi
często większych korzyści dla postaci – oprócz wyglądu. Producenci czasem dodają takie
bonusy, jak premia do odporności itp., ale przeważnie mają one marginalne znaczenie.
Chodzi o samą rzecz. Bo po prostu uwielbiamy pokazywać nowe rzeczy, jesteśmy z nich
dumni – nawet jeśli namacalnie nie możemy ich dotknąć, zobaczyć. Za to zobaczyć je
mogą nasi wirtualni znajomi.

Buty Gucci Virtual 25, dostępne wyłącznie w wersji digitalowej w rozszerzeniu AR (augmented reality) Gucci
Sneaker Garage. W aplikacji Gucci App kosztują 11,99$. Źródło: mat. prasowe (4)
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Gry stały się platformą do spotykania innych ludzi, a więc kolejną przestrzenią naszego
życia, w której podlegamy ocenie. W grach imponujemy innym nie tylko umiejętnościami, ale też ekwipunkiem. Styl definiuje to, jak jesteśmy postrzegani przez innych.
Chcemy się pokazać, wyróżnić; tworzymy nową wersję samych siebie. Teoretycznie
mamy nieskończone możliwości wyboru, w grze dużo łatwiej jest eksperymentować
z wizerunkiem. Ułatwia nam to iluzja anonimowości, która rozmywa strach przed krytyką. Można w końcu wyglądać tak, jak się chce, ale nie ma na to odwagi w prawdziwym
życiu. Również od strony praktycznej jest prościej, bo strój nie ma większego wpływu
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na rozgrywkę. Ale skoro można zmienić swoją postać tak szybko i bez wysiłku, to tym
chętniej poddajemy się ciążącej na nas presji wyglądu – wybieramy wysportowaną
sylwetkę, inny kolor oczu czy skóry, imponujący rozmiar biustu itd.
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Potrzeba pokazania się, zrobienia wrażenia, imponowania wysuwa się na pierwszy
plan. Stąd tylko krok do mody luksusowej, bo ona w ogóle istnieje właśnie po to, aby
kreować wizerunek. Marki luksusowe sprzedają klientom nie tyle produkty, co pewną
wizję samego siebie: wizję sukcesu, pozycji, władzy, pieniędzy. Symbolem statusu pozostaje sam przedmiot. To, co wnosi do gry projektant mody, może stać się naprawdę
obiektem pożądania – tym bardziej, że itemy z kolaboracji są zwykle dostępne w limitowanych seriach (itemy Louis Vuitton dla Pokémon GO można kupić “stacjonarnie”
w 100 Pokéstopach na świecie).
Inwestując w markę luksusową, stajemy się posiadaczami skrawka ich historii, ich tradycji; czegoś “większego” od nas samych. Działa dokładnie ten sam mechanizm, co
w prawdziwym życiu: chęć posiadania czegoś, co oryginalne, wyjątkowe, niedostępne.
Czegoś, o czym wiedzieć będą tylko insiderzy. I dla wielu ten sposób jest dużo łatwiej
osiągalny, niż w tak zwanym “prawdziwym” życiu. Zwłaszcza dla młodszego pokolenia,
które nieustannie poszukuje akceptacji, dowartościowania. Pod tym względem wirtualny
wizerunek, ta iluzja samego siebie, może stać się ważniejsza, niż realny wygląd – szczególnie dzisiaj, gdy internetowe znajomości stają się prawdziwsze i ważniejsze od tych
zawartych “w realu”. Możemy być najmodniejszą osobą w mieście, jednocześnie siedząc
w ulubionych rozciągniętych dresach na kanapie. I do tego nie zagracamy swojego
mieszkania. (Ale digital waste to osobny temat.)
Dlaczego więc ktoś miałby kupić w grze na przykład torbę z logo LV wartą 1000€? Bo
mechanizmy ludzkiej psychiki działają wirtualnie dokładnie tak samo, jak w prawdziwym
życiu; w obu światach jesteśmy tylko ludźmi. A raczej jest to jeden świat, którego dwa
aspekty – materialny i wirtualny – przenikają się bardziej niż kiedykolwiek.
Co dalej?
Choć kolaboracje domów mody z producentami gier są raczej ciekawostką, niż poważnym pomysłem na biznes, to ich znaczenie będzie rosnąć. Coraz chętniej będziemy
inwestowali w nasz wizerunek online, ponieważ coraz większa część naszego życia
będzie toczyć się właśnie tam. Brandy masowo będą przenosić się do branży gejmingowej, nie tylko modowe, ale też wnętrzarskie, motoryzacyjne, sportowe itd. To
samo będzie tyczyło się restauracji, banków, i w ogóle sektora usług. To, co dzisiaj
jest niszą, wkrótce stanie się standardem. Rośnie też świadomość bezpieczeństwa
w internecie i ostrożność w kwestii publikowania swojego wizerunku, opracowywane są regulacje w tej kwestii (choć dotychczas dość nieudolnie). Być może wkrótce w internecie całkiem zastąpią nas nasze wirtualne osobowości, oficjalne bitmoji.
Świat realny i wirtualny zleje się niepostrzeżenie, a my wkrótce kupując „analogowe”
ubrania będziemy mieli możliwość nabycia ich digitalowej wersji w pakiecie. Brzmi jak
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The North Face x Gucci x Pokémon GO. Źródło: mat. prasowe

scenariusz z “Black Mirror”? Niekoniecznie. Bo digital nie wyprze analogu. W ubiegłym
roku przekonaliśmy się, jak istotne są fizyczne relacje, namacalne doświadczenia,
“prawdziwe życie”. Prognozy trendów są takie, że nadchodzi dla nas era post-pandemicznego hedonizmu – i to hedonizmu wybitnie osadzonego w rzeczywistości. Ale
świat wirtualny wrósł w nas, a my w niego i ten proces już nie zwolni. On dopiero
nabiera tempa.
Źródła:
https://brief.pl/iqs-i-gameset-kobiety-stanowia-47-graczy-w-polsce/
https://polishgamers.com/pgr/polish-gamers-research-2020/the-demographical-profile-of-polish-gamers/age-of-polish-gamers/
https://hypebeast.com/2019/12/puma-active-gaming-footwear-sockesports-footwear-video
Wspomniane kolaboracje i inicjatywy:
Acronym x Death Stranding: https://hypebeast.com/2020/4/acronym-j1a-gtkp-bridges-variant-death-stranding-release
Sunnei: https://www.playsunnei.it
Gucci x The North Face x Pokémon GO: https://pokemongolive.com/post/gucci-northface-collection
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Louis Vuitton x League of Legends: https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/magazine/articles/louis-vuitton-x-league-of-legends#
Gucci x Fnatic: https://hypebeast.com/2020/6/gucci-fnatic-dive-watch-league-of-legends-release-details

Krzysztof Hankus
Marek Pawlak
Afektywne przyszłości

Warto zobaczyć: This is Antwon – THE BEST (and worst) OF GAMING FASHION –
przegląd kolaboracji na pograniczu mody i gier (https://youtu.be/T5IG_0l4M8c)
Powrót do spisu treści
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Krzysztof Hankus: Student II roku II stopnia
Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Anarchista, edukator Autonomicznej Przestrzeni
Edukacyjnej.
Marek Pawlak: Antropolog społeczny, adiunkt w Insytucie Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W swojej pracy naukowej, skupia się na
kryzysach, migracjach i afektywnych przyszłościach. Prowadził wielostanowiskowe
badania etnograficzne w Norwegii i Islandii.

Krzysztof Hankus: Tematem naszej rozmowy jest przyszłość
w badaniach antropologicznych. Chciałbym więc porozmawiać o tym, jak można antropologicznie myśleć o przyszłości
oraz w jaki sposób antropologia może badać przyszłość. Powiedz, jak Twoje ostatnie badania na Islandii wiążą się z badaniem przyszłości?
Marek Pawlak: Przed wyjazdem w teren, w ogóle nie myślałem o perspektywie przyszłościowej i antycypacji. Punktem
wyjścia moich badań w Islandii była raczej przeszłość, czyli
kryzys ekonomiczny z 2008 roku i związane z nim przeżyte
doświadczenia. Interesowały mnie więc ślady tego, co już minęło, czyli sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej oraz
procesy wychodzenia z kryzysu. Początkowo też myślałem,
że skupię się głównie na społeczności polskich migrantów
w Islandii i ich doświadczeniach czasów przed i po kryzysowych. Teren jednak bardzo szybko pokazał mi, że muszę
wyjść poza – jakby to określił Rogers Brubaker – metodologiczny grupizm (migranci vs. społeczeństwo przyjmujące)
i podążać za wyłaniającymi się temporalnościami kryzysu,
które w podobny sposób towarzyszyły zarówno Polakom,
jak i Islandczykom.
Kiedy przyjechałem do Islandii po raz pierwszy, latem 2016
roku, doświadczyłem czegoś, co roboczo nazwałem sobie
„spóźnieniem”. Związane to było z pewnymi trudnościami
obserwowania śladów przeszłości kryzysu. Co więcej, nikt
wówczas nie mówił o kryzysie z 2008 roku, a sama Islandia
przeżywała olbrzymi ekonomiczny boom. Można wręcz powiedzieć, że trafiłem do pewnej „wernakularnej czasoprzestrzeni”, w której pamięć o kryzysie została zastąpiona czasami
rozwoju gospodarczego. Wernakularna czasoprzestrzeń to
pojęcie stworzone przez Rebeccę Bryant i Daniela M. Knighta w książce The Anthropology of the Future, które wskazuje
na specyficznie doświadczane temporalności – czas wojny,
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czas pokoju, czas rozwoju – i ich wpływ na istniejące wyobrażenia i praktyki społeczne
w życiu codziennym. Zatem, boom ekonomiczny w Islandii, powiązany z dużą liczbą
turystów na wyspie, spowodowały, że trudno było dostrzec te przeszłe kryzysowe
doświadczenia. Był to więc raczej czas rozwoju, a nie czas kryzysu. Wspomniane spóźnienie, potęgowane było przez mojego głównego współpracownika terenowego, który
za każdym razem, gdy przedstawiał mnie swoim znajomym mówił: „To jest Marek, który
jest antropologiem i przyjechał tu badać kryzys, którego dawno już nie ma”. I za każdym
razem wywoływało to śmiech i żarty. U mnie jednak uruchomiły pytania „Co ja tutaj
robię? Po co tu przyjechałem?”.
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Teren jednak ma to do siebie, że często nas zaskakuje i to poczucie spóźnienia bardzo
szybko zastąpione zostało przez pewnego rodzaju temporalne zawroty głowy (vertigo),
o których pisał Daniel M. Knight. W skrócie, są to momenty, w których zależności czasowe
przestają być oczywiste, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się wzajemnie
przenikać, wymieniać i uzupełniać, wprowadzając jednocześnie afektywne stany zawirowań
i niepewności. Z jednej więc strony, często słyszałem, że kryzys jest czymś minionym, zdarzeniem z przeszłości, a z drugiej jednak, że kolejny kryzys nadchodzi. Przywołam sytuację
etnograficzną, która dobrze obrazuje ten zawrót głowy. To było jedno z pierwszych moich
„spotkań” z oczekiwaniem i antycypacją kolejnego kryzysu, czy też szerzej, orientacją
przyszłościową. W Harpie, czyli centrum koncertowym i kongresowym w Reykjaviku, umówiłem się na kawę z Marie, która pochodzi z Filipin. Kiedy dotarłem na nasze spotkanie,
Marie towarzyszyli jej znajomi – Hana z Niemiec i Bjarni z Islandii. Zaczęliśmy dyskutować
o różnych kontekstach Islandii i „islandzkości”, o tym co się dzieje na wyspie i jak zmienił się
ten kraj na przestrzeni ostatnich paru dekad. W pewnym momencie, kiedy rozmawialiśmy
o polityce ekonomicznej Islandii, ni stąd ni zowąd, Bjarni zadał mi pytanie czy wiem jaki jest
narodowy ptak Islandii. Kompletnie zaskoczony i zbity z tropu powiedziałem, że nie wiem,
ale że być może jest to maskonur, bo pluszowe maskonury sprzedawane są jako souveniry
turystom. Bjarni uśmiechnął się i powiedział: „Nie, narodowym ptakiem Islandii jest żuraw”
i wskazał na żurawie budowlane, które było widać z okna Harpy. „A jak żurawie w Islandii
migrują”, dodał, „to wiadomo, że za chwilę będzie kryzys”. I to był właśnie moment, który
określić można jako zawrót głowy. Ten ekonomiczny boom Islandii, Bjarni odczytywał jako
„przeddzień” kryzysu, ponieważ, jak mi wytłumaczył, to co się dzieje teraz, działo się tuż
przed kryzysem w 2008 roku. Pojawiła się więc ciekawa zależność temporalna, w której
teraźniejsze doświadczenia negocjowane były za pomocą przeszłych doświadczeń i niemal
natychmiast projektowane na najbliższą przyszłość.
Tego rodzaju sytuacji etnograficznych, w których przeszłość i przyszłość zaczynały
niejako koegzystować w teraźniejszości było kilka. Im dłużej bowiem przebywałem
w terenie, tym częściej musiałem orientować swoją uwagę badawczą nie tylko w stronę
tego, co było, ale również w stronę tego, co będzie. Moim partnerzy i partnerki badawcze opowiadając mi więc o czasach tuż przed nadejściem kryzysu, wskazywali na ich
podobieństwo do teraźniejszości – ekonomiczny boom, żurawie, hiper-konsumpcja
– i niemal natychmiast przenosili się do niepewnej przyszłości i kryzysu, który ponownie się zbliża. Często więc słyszałem, że „Zaczyna się”, „Kryzys nadchodzi”, „Znowu to
robią” – tego typu narracje czynią teraźniejszość paradoksalną, ponieważ ona zaczyna
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niejako zanikać, a zastępowana jest przez doświadczenia z przeszłości i afektywne
wyobrażenia o przyszłości.
KH: Zatem to etnografia i bycie w terenie zmieniły Twoje podejście do tematu, a samo
pojawienie się kontekstów przyszłości było dla ciebie pewnym zaskoczeniem. A jakie są
w takim razie relacje pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością w antropologii?
MP: Jeśli spojrzymy na historię antropologii, to zobaczymy interesująca politykę temporalności. Początkowo, to głównie przeszłość dominowała w antropologicznych opisach
i rozważaniach – szukano „autentyczności” kultur i „ratowano” to, co minione. Co więcej,
jak pisał Johanes Fabian w książce Time and the Other, im bardziej oddalone geograficznie
od europejskiego „centrum” były badane społeczności, tym bardziej oddalone były one
również w czasie. Mówiono więc wówczas o „pierwotnych” formach kulturowych czy
też przeszłych lub początkowych stadiach rozwoju ludzkości. Antropologia była więc
skolonizowana przez przeszłość, a tym samym pozbawiała badane społeczności temporalnego kontekstu „równoczesności”. Konsekwencją krytyki tego rodzaju perspektywy była
temporalna reorientacja etnografii i skupienie się na antropologicznym „tu i teraz”, które
towarzyszy nam także współcześnie. Nie twierdzę oczywiście, że przeszłość przestała odgrywać rolę w antropologicznych dociekaniach, ale coraz częściej ta nasza etnograficzna
teraźniejszość problematyzowana jest także w oparciu o wyobrażone przyszłości. Arjun
Appadurai, w swojej książce Future as Cultural Fact, twierdzi, że klasyczne pojęcia w antropologii – takie jak na przykład „reprodukcja”, „tradycja”, „powtarzalność” – nie do końca
oddają złożoność współczesnego świata. Aby więc starać się wyjaśnić, jak ten świat działa,
powinniśmy uzupełnić nasz słownik antropologiczny o takie koncepcje jak „aspiracja”,
„antycypacja” czy „nadzieja”, które jego zdaniem orientują nas badawczo na przyszłość.
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Perspektywa przyszłościowa ma moim zdaniem interesujący potencjał poznawczy. To, co
ludzie robią zawsze ukierunkowane jest w jakiś sposób na przyszłość. Interesującym jest
więc zastanowienie się nad tym, jaką rolę odgrywa ta przyszłość – a raczej przyszłości –
w kontekście działań i relacji społecznych. Podczas badań w Islandii, zaobserwowałem
pewnego rodzaju dynamikę pomiędzy „oczekiwaniem” kryzysu a „antycypacją” kryzysu,
która, wydaje mi się, problematyzuje nieco pojęcie sprawczości w antropologii. Oczekiwanie jest nieco bardziej pasywne, nawiązuje do przeszłości i tego, co znane i doświadczane. Antycypacja natomiast, jest pewnego rodzaju sprawczym ruchem w kierunku
przyszłości. Antycypowanie niejako wprowadza więc przyszłość do teraźniejszości, jest
intencjonalne, a przez to pociąga za sobą praktyki społeczne. W Islandii na przykład,
osoby, które nie „tylko” oczekiwały nadejścia kryzysu, ale również go antycypowały,
zaczynały oszczędzać pieniądze, wprowadzać się z powrotem do rodzinnych domów,
ponieważ „jak przyjdzie kryzys”, to będą mogli kupić mieszkanie za grosze. Dynamika
pomiędzy oczekiwaniem a antycypowaniem pokazuje, w jaki sposób ta wyobrażona
przyszłość oddziałuje na teraźniejszość i wytwarza praktyki społeczne.
KH: To rozróżnienie na antycypację i oczekiwanie jest bardzo interesujące. Pojawia się
tu pewnego rodzaju niejednoznaczność, ponieważ słowo „oczekiwanie” nawiązuje do
„czekania”, a „antycypowanie”, poza „czekaniem”, zakłada również „przewidywanie”.
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MP: Rzeczywiście, pojawia się tu pewna niejednoznaczność. Oczekiwanie i antycypowanie często używano są jako synonimy, szczególnie w języku angielskim, i rzeczywiście
one mają ze sobą wiele wspólnego. Ale wydaje mi się, że jest też pomiędzy nimi różnica
temporalności i sprawczości. Rebecca Bryant i Daniel M. Knight twierdzą, że oczekiwanie w pewien sposób „zagęszcza” teraźniejszość, że to oczekiwanie jest zakotwiczone
w przeszłości, i że oczekując opieramy się na naszych własnych doświadczeniach i wiedzy. Oczekujemy czegoś, bo w teraźniejszości zaczynamy rozpoznawać coś, co znamy
i wiemy jakie są tego konsekwencje – czyli przykład żurawi w Islandii. Antycypacja natomiast „rozrzedza” teraźniejszość, ponieważ wprowadza do teraźniejszości przyszłość,
której nie nigdy nie możemy być pewni. Oczywiście, antycypowanie też związane jest
z pewnymi doświadczeniami z przeszłości, ale są one raczej rekonfigurowane i selektywnie wykorzystywane w praktykach antycypacyjnych.
Dynamika pomiędzy oczekiwaniem a antycypowaniem jest również interesująca w ramach
samej etnografii, a więc tego, jak ją badać. W ogóle, perspektywa przyszłościowa wprowadza
ciekawy kontekst rozważań dotyczących praktyki etnograficznej. Śledząc literaturę zauważyłem, że szuka się inspiracji w wielu innych dziedzinach, takich jak filozofia czy dizajn. Sam
miałem z tym problemy w terenie, no bo w jaki sposób badać „wytwarzanie jutra”, skoro
osadzeni badawczo jesteśmy w „dziś”? Z pomocą przyszły mi emocje i afektywność, którymi
od pewnego czasu się zajmuję. Dla mnie zatem, przyszłość nie jest zjawiskiem tylko temporalnym, ale też afektywnym. Przyszłość to afekt, który powstaje w rezultacie doświadczania
tego, co „wyłania się” w teraźniejszości, a co odczytywane jest jako „możliwe”. Przyszłość
pojawia się więc jako istotny element „naładowanej atmosfery” – to określenie Kathleen
Stewart – towarzyszącej nam w życiu codziennym; to moment, w którym (rutynowe) „coś”
zaczyna być (znaczącym) „czymś” i orientować nas na to, co może nas czekać. Tym „czymś”
mogą być rozmaite praktyki i działania, podmioty i przedmioty, procesy i zależności, krajobrazy społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, które ukazują lokalną gramatykę
temporalności i afektywności. Badanie przyszłości nie jest więc związane z „przewidywaniem”, a problematyzowaniem przyszłości, która doświadczana jest w teraźniejszości.
KH: Rzeczywiście, pamiętam z Twoich zajęć o antropologiach i przyszłościach, że przyszłość związana jest z pewnymi kontekstami społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi
i politycznymi, które pojawiają się w teraźniejszości. Myślę, że nie chodzi tutaj o przewidywanie przyszłości. Znacznie istotniejsze, moim zdaniem, jest to jak przyszłość – coś
czego jeszcze nie ma – oddziałuje na jednostki i społeczności. Jest to znaczące zwłaszcza
w kontekście emocji, o których wspominałeś, takich jak niepewność, niepokój, lęk, ale
też i nadzieja. Wydaje mi się, że emocje są właśnie jednym z możliwych kontekstów
antropologicznego myślenia o przyszłości.
MP: Dokładnie, w tej perspektywie przyszłościowej nie chodzi o przewidywanie przyszłości. Absurdem byłyby antropologiczne próby odpowiedzi na pytanie o to, co się
stanie. Chodzi raczej o rozważania dotyczące tego, „kiedy”, „jak” i „dlaczego” ludzie
wyobrażają sobie, że coś się stanie, i w jaki sposób wpływa to na ich życie codzienne.
Zatem, zajmując się przyszłościami, czy raczej wyobrażeniami na ich temat, cały czas
poruszamy się w etnograficznym „tu i teraz”. Trudno jednak nie zwracać uwagi badawczej
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na nastroje społeczne będące rezultatem myślenia o przyszłości. Jest to szczególnie
widoczne współcześnie, kiedy niemal zewsząd – media, internet – bombardowani jesteśmy scenariuszami przyszłości, i to w dodatku często kryzysowymi scenariuszami.
Pojawia się więc niepewność, niepokój czy strach, które mają znaczący wpływ na nasze
życie. Ostatnio przecież sporo mówi się o młodych osobach, które nie chcą planować
dzieci, ponieważ obawiają się tego jaka będzie przyszłość. To jest dobry przykład na to,
jak przyszłość funkcjonuje w teraźniejszości i jak silnie może na nas oddziaływać.
W ogóle, to pojęcie kryzysowych przyszłości jest niezwykle ciekawe z punktu widzenia
antropologii. Tak jak zauważyłeś, nie chodzi przecież tylko o kryzys ekonomiczny, ale
także klimatyczny czy polityczny. Dla wielu osób, nadzieja jest wręcz czymś trudnym do
wyobrażenia, szczególnie jeśli doświadczają sytuacji prekariatu, konfliktów politycznych
czy też klimatycznego ludobójstwa. Współcześnie, często mówi się więc o kryzysie
zwielokrotnionym, który uwypukla istniejące powiązania i powikłania pomiędzy kapitalizmem, wzrostami nacjonalizmów na świecie i katastrofami ekologicznymi. Myślę,
że w tym kontekście, perspektywa przyszłościowa ma potencjał sproblematyzowania
samego pojęcia kryzysu. Być może, jak twierdzi Henrik Vigh, kryzys jest zjawiskiem
chronicznym i nie powinniśmy analizować go jako „zdarzenie” i „odstępstwo” od – różnie rozumianej – normalności. Być może, kryzys „jest”, a nie „przychodzi” w pewnym
momencie. Być może, należy przestać myśleć o kryzysie w kategoriach „przed” i „po”,
a raczej spojrzeć na jego temporalny „rytm” i afektywne zerwania teleologii codzienności.
Vigh uważa więc, że nie tyle powinniśmy analizować kryzys „w” kontekście, a raczej
powinniśmy rozpatrywać go „jako” kontekst współczesności. Myślę, że perspektywa
przyszłościowa może rzucić interesujące światło na te zależności.

107

No ale właśnie, rozmawiając o kryzysowych przyszłościach, ciekawi mnie jakie jest twoje
spojrzenie na kryzys, w szczególności, że zajmujesz się ostatnio kryzysem klimatycznym?
KH: Na ten moment wyłaniają mi się dwa znaczące wątki. Pierwszy wynika z analizy
dyskursu zmian klimatycznych, drugi zaś odnosi się do psychologii i jednostki chorobowej, za jaką można uznać depresję klimatyczną.
Na katastrofę klimatyczną, możemy patrzeć przez soczewki pojawiającego się dyskursu,
który antycypuje zbliżającą się zagładę. Adaptacja i przekonywanie do aktywizowania się
są tutaj ważnymi figurami. Wskazuje się na to, że osoby, które doświadczają negatywnego stanu związanego z antycypowaniem katastrofy klimatycznej, czyli z wyobrażeniami
dotyczącymi tego, co ma się dopiero wydarzyć, mogą skutecznie walczyć z tym stanem,
angażując się w różne działania na rzecz klimatu. To właśnie zjawisko aktywizowania
się, jako lekarstwa na depresję, wydaje mi się najbardziej znaczącym elementem analizy
dyskursu katastrofy klimatycznej na ten moment. Warto wspomnieć, że informacje i artykuły, związane z depresją klimatyczną, pojawiają się głównie na portalach i stronach
internetowych, którym kulturowo przypisuje się łatkę „kobiecych”.
Natomiast co do depresji klimatycznej, rozumianej jako jednostka chorobowa, pojawiają mi się znacznie różniące się, od tych dyskursywnych, wnioski. Aby zrozumieć

szok kulturowy 2/2020

Krzysztof Hankus

108

różnicę, pomiędzy depresją, a depresją klimatyczną, trzeba pomyśleć nad możliwościami
ich zaistnienia. Chodzi mi o to, że symptomy, które odzwierciedlają stan depresyjny
jednostki, były raczej reakcją na projekcje psychiki, która już doznała jakiejś traumy
czy wydarzenia, które już miało miejsce. Taki przypadek jest o tyle problematyczny,
że owa projekcja nie posiada swojego referenta, czyli swojego odniesienia w świecie.
Jest raczej projekcją samą w sobie, mówiąc mało precyzyjnym językiem psychologicznym. Stan depresji klimatycznej, różni się znacząco od depresji klinicznej. Okazuje się,
że mamy tutaj do czynienia z sytuacją pretraumatyczną, w której trauma jeszcze się nie
wydarzyła, a już pojawiają się symptomy świadczące o stanie depresyjnym jednostki.
W odróżnieniu od depresji klinicznej, tutaj mamy do czynienia z projekcją, która posiada
referencję w świecie. To właśnie dlatego nie możemy próbować przepracowywać tego
stanu dotychczasowymi metodami psychoanalitycznymi czy psychodynamicznymi. Nie
możemy, ponieważ mamy do czynienia z projekcją, znajdującym swoje odniesienie,
które staje się coraz bardziej realne i namacalne. Chodzi oczywiście o zbliżającą się
katastrofę klimatyczną. W dyskursie zmian klimatycznych, często zwraca się uwagę
na faktyczność tego odniesienia.
MP: Bardzo ciekawe. Czyli ten etap pretraumy – a więc, traumy, której jeszcze nie ma,
ale która już ma wpływ na teraźniejszość – to nieco analogiczna sytuacja do tego, co
mówiliśmy wcześniej o przyszłości „zadomawiającej się” w teraźniejszości. Co więcej,
depresja klimatyczna pokazuje też, że przyszłość jest zarówno temporalna, jak i afektywna. Tym bardziej uważam, że antropologia powinna być zorientowana na przyszłość,
i że dzięki temu możemy powiedzieć nie tylko coś ciekawego, ale i ważnego o świecie.
KH: Zgadzam się. Właśnie ostatnio miałem okazję czytać książkę Marka Fishera, Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy?, który rozprawia się z pojęciem realizmu
kapitalistycznego. Fisher, odnosząc się do znanych już koncepcji Deleze’a i Guattariego,
zastanawia się nad problemem relacji choroby psychicznej i kapitalizmu, po czym zadaje
pytanie, nie o to, co nie tak jest ze mną, jako jednostką popadającą w stan choroby psychicznej, lecz poszukując strukturalnych pęknięć, pyta co jest nie tak z tym systemem,
że powoduje on u mnie taki stan chorobowy.
Tak przemyślana relacja daje do myślenia, ponieważ cały dyskurs katastrofy klimatycznej,
wydaje się być zasadniczym pęknięciem, oraz krytycznym stanowiskiem w rozważaniach
nad strukturą neoliberalnego kapitalizmu, zwłaszcza w kontekście jego niewydolności.
Ten system nie wydala, a poprzez eksploatację planety i nieustannego wzrostu kapitału, doprowadza do coraz częstszych pęknięć, które wymykają mu się spod kontroli.
Pęknięć, którym, jako system oparty na nieustannym wzroście, nie może przyznać racji.
Przyznanie racji i faktyczności, między innymi, katastrofie klimatycznej doprowadziłoby
do tego, że musiałby on dokonać korekty własnej struktury. Neoliberalny kapitalizm
nie jest w stanie istnieć w świecie, który jest oparty na pro-ekologicznych strategiach,
funkcjonujących w sposób dużo bardziej zbalansowany i mniej agresywnych.
MP: Rzeczywiście, ekonomia polityczna oparta na kapitalizmie, zakłada ten ciągły
abstrakcyjny wzrost i akumulację. Problem z kapitalizmem – szczególnie w wydaniu
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neoliberalnym – jest taki, że wszystko może zostać utowarowione. I nawet jeśli, tak jak
twierdzisz, kapitalizm nie może współistnieć z ekologią, to i tak potrafi czerpać zyski
z myślenia ekologicznego. Paradoksalnie, kapitalizm katastroficzny i zielony często idą
ze sobą w parze. Pytanie więc brzmi, w jaki sposób możemy radykalnie zmienić system,
bo to, że nie działa wiemy już od dawna.
KH: Niektórzy myśleli, że odpowiedziom będzie właśnie ten kryzys w 2008 roku, ale
ostatecznie nią nie był. Neoliberalizm z przestrzeni ekonomiczno-gospodarczej, w sposób gwałtowny i nielinearny, przecieka w przestrzeń społeczno-kulturową i, mówiąc
w duchu barthesowskim, naturalizuje się. Staje się znakiem, który naturalizuje swoją
obecność i przestaje być postrzegany jako znak. Jest to bardzo problematyczne, ponieważ nawet w momencie tak znaczącego kryzysu, jak ten w 2008 roku, kapitalizm
staje się czymś, co możemy za Fisherem nazwać „default system”. Innymi słowy staje
się domyślnym punktem wyjścia, który nie jest rozważany, jako jedna z możliwych opcji,
ale raczej jako fundament, z którego perspektywy dopiero możemy myśleć o innych,
przyszłych zmianach. Pytanie, jak zmienić to postrzeganie i czy jest to w ogóle możliwe?
Jak rozbić coś, co się tak głęboko strukturalnie znaturalizowało?
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MP: Dokładnie. Kapitalizm, podobnie jak nacjonalizm, uległ pewnego rodzaju „naturalizacji” i wydaje nam dziś czymś „oczywistym”. Tak jak „stworzyliśmy” państwa narodowe
i narody w XIX wieku, tak też „wytworzyliśmy” kapitalistyczną podmiotowość, w której
na piedestale jest indywidualizm i bycie kowalem własnego losu. Wszyscy rodzimy się
z równymi szansami, więc wystarczy ciężko pracować, aby osiągnąć sukces. Zauważ,
że tego rodzaju nieprawdziwe i puste slogany kapitalizmu, również ukierunkowują nas
na przyszłość. Pisze o tym na przykład Lauren Berlant w swojej książce Cruel Optimism.
Jej zdaniem, takim „okrutnym optymizmem” jest nasze przywiązanie do myślenia o przyszłości, w której osiągnięcie sukcesu jest możliwe. Problem jednak w tym, że kapitalizm
w swej neoliberalnej formie jest raczej przeszkodą w osiągnięciu tego celu. Równy start
jest przecież fikcją. Każdy dziś widzi czy też doświadcza niesprawiedliwości społecznych i nieustannie pogłębiających się nierówności ekonomicznych. Zatem, im dłużej,
zdaniem Berlant, będziemy trzymać się mrzonek o świetlanej przyszłości – czegoś
na wzór „amerykańskiego snu – tym bardziej okrutny będzie ten nasz optymizm. Trzeba
więc stworzyć nowy system, ale pytanie jak to zrobić, ciągle pozostaje bez odpowiedzi.
KH: Kończąc już naszą rozmowę, powiedz, czy widzisz nadzieję dla antropologii w myśleniu o przyszłości? Czy to rzeczywiście może być kierunek przyszłej antropologii?
MP: Generalnie, to ja mam problem z nadzieją i przyszłość widzę raczej w czarnych
barwach. Albo przynajmniej w szarych. Ale jeśli chodzi o antropologię i badanie wyobrażanych przyszłości to, jak już wspomniałem, widzę tu duży potencjał poznawczy.
Perspektywa przyszłościowa może bowiem rzucić nowe światło na klasyczne koncepcje
antropologiczne takie, jak sprawczość, doświadczenia, wyobrażenia, relacje czy praktyki. Wydaje mi się też, że może mieć wówczas znaczący wpływ na samą antropologię
i pozwoli nam wyjść poza wąskie – często ograniczane tematycznie i terenowo – „specjalizacje”. Być może, zaczniemy wówczas nieco więcej dyskutować o samej antropologii
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jako dyscyplinie naukowej, jej kondycji i sposobach rozumienia współczesnego świata?
Być może, łatwiej też będzie nam wtedy pokazać, że antropologia ma dziś olbrzymie
znaczenie, i że nie tylko opowiada fascynujące historie, dekonstruuje „oczywistości”, ale
też wyjaśnia jak ten świat działa? Przyszłość rozumiana jako afekt – mimo że wytwarzana,
negocjowana i kontestowana jest w lokalnościach – przekracza istniejące partykularyzmy
i różnice kulturowe. Ma więc potencjał zadawania istotnych, wręcz uniwersalizujących
pytań dotyczących relacji, uwikłań i zależności społecznych, kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych i politycznych we współczesnym globalnym świecie.
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Powrót do spisu treści

Moja znajomość gry „Metin 2” jest nijaka. Sama siebie nazwałabym graczką raczej lubującą się w grach RPG i MMORPG,
ponieważ do takich gier miałam najlepszy dostęp, a w szczególności: mój komputer spełniał ich wymagania sprzętowe –
co jest dość istotne, bo powoduje to ograniczenia w doborze
gier. „Metin 2” jest uznawany nie tylko za klasyka MMORPG,
ale także za grę, z którą dojrzewała bardzo duża część polskiej
młodzieży w 2007 roku, kiedy gra pojawiła się na polskim
serwerze.

Studentka II roku I stopnia na Etnologii i
Antropologii Kulturowej w Uniwersytecie
Jagiellońskim. Zainteresowana badaniami
netnograficznymi – w szczególności przenoszeniem się kultur i do środowiska internetowego i ich funkcjonowaniem. Poza
studiami zainteresowana: psychologią, seksuologią, kulturą i popkulturą Japońską –
w szczególności anime i mangą. Dodatkowo
interesuje się filmoznawstwem, książkami,
grami komputerowymi, trekkingiem, Wicca
i współczesnym czarownictwem oraz Wikingami. W przyszłości chciałaby się zajmować
mediatorstwem i działaniami edukatorskimi
związanymi z tym tematem.
1 NPC – W grach typu MMORPG i RPG
jest to postać sterowana przez program,
z którą możemy rozmawiać, handlować bądź
otrzymywać zadania.
2 MMORPG – skrót od Massively multiplayer
online role-playing game – rodzaj komputerowych gier fabularnych, w których duża
liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym
świecie. Podobnie jak w innych rodzajach
gier fabularnych, gracz wciela się w postać
i kieruje jej działaniami.

Metin 2 jest MMORPG czyli rodzaj gier komputerowych
skupionych w dużej mierze na stworzonej odgórnie przez
twórcę fabuły, w której duża liczba graczy może grać ze sobą
w wirtualnym świecie. Tak jak i w innych grach fabularnych,
gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami podczas
wykonywanych zadań i poleceń gry (fabuły). W Metinie 2
gracze rywalizują ze sobą w trzech odrębnych i różnych od
siebie królestwach.
Fabuła gry umiejscowiona jest w świecie fantasy inspirowanym kulturą Dalekiego Wschodu. „Kamienie Metin”, które spadły na ziemię spowodowały chaos w krainie, wojny
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pomiędzy królestwami oraz ataki groźnych zwierząt i potworów. Najważniejszym celem
gry jest walka ze skutkami mrocznego wpływu kamieni.
Gra rozpoczyna się stworzeniem postaci. Należy wybrać jedno z trzech królestw, w którym gracz będzie walczył, imię, płeć oraz jedną z pięciu klas postaci. Każda z nich dzieli
się z kolei na dwie profesje (prócz Likana, który posiada tylko jedną profesję), które
można rozwijać w dowolny sposób.
Gracz rozwija swoją postać w miarę postępów w rozgrywce. Awansowanie na kolejne
poziomy odbywa się dzięki zdobywaniu punktów doświadczenia. Postać dostaje je
za wykonywanie zadań i walkę z potworami. Atakowanie ich odbywa się w tzw. trybie
„area of effect” – postać zadaje obrażenia kilku grupom wrogów jednocześnie. Dostępny
jest też tryb PvP, który umożliwia przeprowadzenie pojedynków z innymi graczami.
Gra wydana przez Ymir Entertainment w marcu 2005 roku w Korei i w Chinach. Polska
wersja gry powstała dopiero 17 lipca 2007 roku.
„Bardzo fajnie jest się dowiedzieć, że słowo „metin” z nazwy gry oznacza po prostu
kamienie metin, które spadły na ziemię powodując chaos w całej krainie, wojny pomiędzy tymi trzema królestwami oraz ataki wszelakich zwierząt i potworów. Ja, jako nie
tyle gracz, co i Metińczyk, i bohater, mam walczyć z tymi skutkami mrocznego wpływu
kamieni na nasz świat.”
„Obejrzałam kilka filmików dodatkowych na YouTube dzisiaj odnośnie historii Metina:
• jedna z pierwszych gier izometrycznych
• W Korei dostępna w 2000 roku, w Polsce 7 lat później (12 lipca)
• Metin2 ma w nazwie „2” bo pierwsza część Metina była bardzo niedopracowana. Posiadała za mało beta testów, które zostały dopracowane dopiero
właśnie w 2 części
• dopracowano dzięki temu też lepiej grafikę 3D
• odniosła ona niesamowity sukces w Polsce
• bardzo duże poczucie powiązania z grą metin 2 mają dojrzewający z tą grą
Polacy, którzy traktują momentami tę grę jak Polski twór
• do Polski dużo później trafiają dodawane nowości do gry”
Poza samą grą w ruch wchodzą fora dyskusyjne, wiki, czaty, portale gier, kręgi, blogi, witryny
audiowizualne, serwisy gromadzące treści społecznościowe i portale społecznościowe.
Po dokładaniu nowych „metinowych” kart w wyszukiwarce dochodzę do ciekawej konkluzji,
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że jednak wszystkie te miejsca spotkań osób grających w „Metina” bardzo się ze sobą łączą. Można płynnie przechodzić z bloga
do poradników na YouTube, i z poradników na fanpage na Facebooku czy grupy zamknięte i prywatne, by na koniec zajrzeć
na memy na Instagramie. Dowiedziałam się, że aktualnie grupy
wraz z grą samą w sobie „umierają”, co jest bardzo ciekawe,
bo nie wygląda to tak z mojej perspektywy. Zapewne przez to,
że nie mam odniesienia do tego, jak to wyglądało kiedyś.
Gdzieś tam minimalnie przytłacza mnie myśl badań antropologicznych w Internecie. Bycie na pierwszym roku i nie
pojechanie na „typowo antropologiczne” badania terenowe,
o jakich czytamy w książkach i tekstach podawanych nam
na zajęciach powoduje, że mam wrażenie nie tylko braku
doświadczenia, ale i zdobywania wiedzy w sposób inny niż
powinna ona nam być przekazywana. Nasz teren, nasze zasady, nasz czas, nasz Internet i nasze zainteresowania… Jednak
bycie na pierwszym roku i zostawanie z tym wszystkim sam
na sam odrobinę mnie martwi.
Dzień II – 18 sierpnia 2020 r.
Bardzo późnym wieczorem dopiero biorę się za odpalenie gry.
Na początku ukazały mi się trzy królestwa: niebieskie, żółte
i czerwone. Gdy królestwo zostanie nam już przypisane, nie
możemy tego zmienić. Każde królestwo ma własny teren, własną specyfikę oraz własną flagę. Są to Chunjo, Sinsoo i Jinno
(kolejno królestwa religii, handlu i armii). Każde z nich ma też
własną historię. Ja, oczywiście najbardziej zainteresowana
tą tematyką. wybieram Chunjo – królestwo religijne i już od
razu narzuca mi się pytanie – czy ludzie grający w grę serio
przekładają wiarę w kamienie metin na „prawdziwe życie”?
Dziwne pytanie, ale następne może być jeszcze dziwniejsze
– czy gracze odgrywające swoje role w świecie „Metina2”
stosują się do zasad jego religijnych? Albo czy pilnują innych
graczy, żeby stosowali się do zasad ich religii? Bardzo czuję się nakręcona na odnalezienie odpowiedzi na te pytania
bo uznałam, że jest to dla mnie bardzo interesujące.
Po wybraniu postaci – Sura, kobieta – rozpoczynam rozgrywkę. Nie działo się nic ciekawego jak na pierwszy dzień, typowy
grind3, żeby zdobyć wyższy level (poziom), żeby móc porozmawiać sensownie z wyższymi levelami4. Na dzień dobry

3 Grind – angażowanie się gracza w powtarzalne czynności (z ang. słowo oznaczające
szlifowanie), np. w celu zdobycia punktów
doświadczenia, pieniędzy czy też unikalnych
artefaktów
4 Czyli graczami o wyższym poziomie doświadczenia, popularny wśród graczy skrót
myślowy.
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5 Dropnął – (z ang. drop czyli upuszczać)
upuszczony łup z przeciwnika w grach komputerowych.
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zaskoczyła mnie tylko dzisiaj pomoc jednego gracza, który
po prostu dropnął5 przede mną bardzo dobrą zbroję i miecz
dla mojej postaci. Nie zdążyłam nawet podziękować, bo gracz
zaraz potem szybko odbiegł.
Dzień III – 30 sierpnia 2020 r.
Po komplikacjach związanych z przeprowadzką i nowym
mieszkaniem, ulokowaniem miejsca pracy oraz możliwością
znalezienia czasu na prowadzenie badań, w końcu powracam.
Przerwa nie zmieniła chyba zbyt wiele w moim podejściu,
jednak zauważyłam w tym wszystkim, że bardzo ważne, jest
znalezienie czasu na pracę terenową. Późna nocna godzina
(23:33), a ja włączam komputer i odpalam „Metina 2”. Postanowiłam skupić się w szczególności na funkcjonowaniu czy
działaniu społeczności w danych godzinach w ciągu dnia.

6 Build – ogólne określenie oznaczające konkretny zestaw umiejętności postaci w grze
MMO lub przedmioty wykupywane dla niej
w grze MOBA. Dla danej postaci może istnieć
bardzo wiele różnych buildów, podporządkowanych określonej taktyce grania.

W M1 (Miasto 1, według nomenklatury graczy) jest dzisiaj
bardzo duży ruch zważając na fakt, że jest to noc z niedzieli
na poniedziałek. Dzisiejszą moją „misją antropologiczną” było
bieganie po mieście w centrum i poszukiwanie ludzi chętnych
do porozmawiania. Okazało się to dość ciężkie, bo dużo
ludzi nawet nie zwróci się w twoją stronę po zobaczeniu
poziomu jaki widnieje nad głową twojej postaci. Najlepiej
jest jak niskie levele trzymają się razem. Spotkałam dzisiaj
dwie postaci zaczynające na podobnym poziomie co ja, często od takich osób można usłyszeć słowa otuchy, wsparcia
czy po prostu pomocy i odpowiedzi na kilka pytań. Po tych
krótkich dwóch rozmowach dowiedziałam się, że przynajmniej te dwie osoby nie za bardzo widzą w grze coś więcej
niż grindowanie, wbijanie levelu czy sprawdzanie nowych
buildów6 do postaci, a tylko ja doszukuję się jakiś głębszych
filozofii w tym wszystkim. Wziąć, grać i nie przejmować się
fabułą i znaczeniem stworzonego świata, tylko skupić się
na budowaniu postaci – takie dzisiaj dostałam zalecenia. Czy
budowanie postaci mogłoby być „antropologią budowania
postaci w społeczności Metin2?” Coś nijak się czuję na razie
w połączniu antropologii, Metina i terminu „społeczność”.
Dzień IV – 1 września 2020 r.
Do gildii dostać się można dopiero po uzyskaniu levelu, który pozwala na spokojne zakwalifikowanie do grupy „doświadczonych”

szok kulturowy 2/2020

jednak czasem zdarza się, że pomimo odpowiedniego poziomu
musisz przejść jakieś zadania wyznaczone przez osoby zajmujące się daną gildią. Podoba mi się też bardzo kilka rzeczy:
po pierwsze, że gildie są prowadzone przez graczy, po drugie
– każda gildia ma swój własny charakter. To, że jest prowadzona
przez graczy jest istotne, bo sami wymyślają oni własne zasady,
sami stają się swoją wytworzoną własnymi rękami wspólnotą
i sami ją utrzymują. Nie jest to określone odgórnie przez grę,
że gildia ma być „taka i taka”, czy ma działać „tak i tak”. Jest
jedna gildia „siewcy chaosu”7, która za swoją misję uznała
najazdy na inne gildie – jest to podstawą jej funkcjonowania,
a w szczególności jej członków, którym strasznie podoba się
najeżdżanie przynajmniej (minimalne minimum) raz w tygodniu
na jakiejś gildii i wywołanie z nią wojny. Najbardziej jednak
moją uwagę przykuła gildia „VALHALLA”, zważając na moje
prywatne zainteresowanie mitologią nordycką. Zadałam
sobie od razu pytanie „czy osoby będące w tej gildii kierują
się podobnymi zasadami co wikingowie?” albo „czy ogólnie
posiada ona jakąś ideologię zakrawającą chociażby o nordyckie podejście do życia i czy jest to warunkiem dostania
się do niej?”. Co myślała osoba tworząca tę gildię? Czy jest
blisko jakoś emocjonalnie związana z mitologią nordycką, czy
po prostu tak sobie postanowiła ją nazwać? Dużo pytań mało
odpowiedzi. Nie wiem na ile też przydadzą mi się te pytania do
badań rzeczywiście, bo aktualnie chce zaspokoić egoistycznie
swoją ciekawość. Trafiłam właśnie na kolejną świetną gildię
o nazwie „BIESZCZADY” bardzo ciekawe powiązanie świata
gry ze światem poza wirtualnym, bo jednak w świecie Chunjo nie ma Bieszczadów, więc ktoś postanowił je dosłownie
wprowadzić w przestrzeń gry. Znowu mam nieodparta chęć
dowiedzenia się czy jest to w jakiś sposób gloryfikacja Bieszczad przez lidera gildii, czy może ludzie zakładający gildie
pochodzą z tych terenów i chcieli je wprowadzić w przestrzeń
świata Chunjo, czy może to jakaś nieodparta chęć trzymania
domu blisko siebie – dom w grze i dom poza grą, Bieszczady
w Metinie i Bieszczady poza Metinem. Nie wiem czy znajdę
odpowiedzi na te nurtujące mnie pytania, więc nie będę ich
szukać na siłę.

7 Nazwy gildii wg. oryginalnej pisowni.

Dzień V – 2 września 2020 r.
Dzisiaj jest drugi dzień szkoły i chcę sprawdzić aktywność
graczy w grze w godzinie popołudniowej (12:25). Na razie mam
poziom 12. w grze, dużo niższy od mojego towarzysza, który
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gra ze mną od zera, ale jest dużo bardziej doświadczony niż ja. Widać bardzo tę różnice
między osobą zaczynającą od zera, ale bez żadnego pojęcia, a osobą zaczynająca od
zera, ale z większym bagażem doświadczeń. Dłużej zajmuje mi zrozumienie czy dotarcie
do niektórych rzeczy, znalezienie czegoś w mieście czy wiosce, albo chociażby robienie
po prostu misji, których nie znam.
Nie podoba mi się to, że tak ciężko nawiązuje się kontakt z ludźmi. „Wysoki level”
nawet na ciebie nie spojrzy, a co dopiero wyświetli wiadomość czy w ogóle odpisze.
Niskie poziomy za to są w takiej samej sytuacji jak ja i dodatkowo są zupełnie innymi
informatorami niż osoby znające grę. Są bardziej zbliżeni pod względem ilości informacji
o grze do mnie, a ja sama zbyt wiele nie wiem i takim oto sposobem dowiaduje się niebyt
wiele od osób niezbyt wiele wiedzących. Istnieje taka cudowna strona, która pomaga
graczom pominąć poszukiwania osoby „gdzieś, nie wiadomo gdzie”, albo pokazuje dokładnie na mapie gdzie znajduje się dana zwierzyna, albo na jakim jest poziomie, co też
jest istotne, żeby co chwilę nie umierać.
„Jeszcze 30 odłamków i mogę iść spać” napisał ktoś na ogólnym czacie. Cudowne
oderwanie od rzeczywistości i mierzenie czasu miarą tego co i ile zrobiłeś bądź masz
zamiar zrobić w grze. Nagle, zakończenie grania staje się możliwe tylko i wyłącznie wtedy
kiedy zrobisz tą jeszcze jedną misję i wykonasz to jeszcze jedno zadanie, albo zabijesz
jeszcze jednego głodnego szarego niedźwiedzia. Zdobycie danego przedmiotu staje się
ważniejsze niż podstawowa funkcja życiowa jaką jest spanie. Prawdopodobnie odeśpią
to sobie dnia następnego, ale to jest ciekawe, że zebrać tych odłamków dnia następnego
nie mogą, ale odłożyć spanie już tak. Znaczy, ja robię teraz zupełnie to samo, co jest
dość zabawne. Nagle ważniejsze staje się wbijanie poziomu, robienie badań i pisanie
notatki terenowej niż spanie, bo może akurat teraz pokaże się coś ciekawego, żebym
niczego ciekawego nie pominęła.
Dzień VII – 6 września 2020 r.
Nie zaobserwowałam dzisiaj dużej aktywności graczy o godzinie popołudniowej w niedzielę (czyli w sumie w drugi dzień weekendu). Jakoś mnie to ciekawi bo mamy dzisiaj
deszczowy dzień, dużo ludzi ma wolne (szkoła, niektórzy w pracy itd.), a jakoś tak cicho
jest o tej porze w M1. W sumie nic się nie dzieje więc nie będę siedziała na siłę i robiła
cokolwiek byleby coś napisać.
20:48 – ponownie odpalam „Metina 2”. Dzisiaj pomyślałam ponownie nad znaczeniem
religii w „Metinie”. Kapitan przed misją opowiedział mi historię królestwa:
Mieszkańcy naszego kraju to ludzie głębokiej wiary, modlący się codziennie do Boga
Smoków. Ten nasz dobroczyńca chroni nas przed zmartwychwstaniem Sung Mahis.
Z jego pomocą będziemy nadal bronić się przed atakami z zewnątrz i pewnego dnia
zjednoczymy kontynent naszą wiarą.
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Zastanawia mnie na ile gracze wchodząc w rolę bohatera pozbywającego się złowrogich kamieni metin, wchodzą także
w rolę osoby rzeczywiście osoby wierzącej przy okazji np.
w wiarę w zmartwychwstanie Sung Mahis, co w sumie łączy
się po prostu z fabułą. Nie muszą budzić się codziennie rano
i rzeczywiście się modlić, ale jako osoba odgrywająca jakąś
postać w grze, czy rzeczywiście wierzą, że fabuła gry, czyli
jakaś względna i prawdopodobna przyszłość będzie wyglądała
w taki właśnie sposób. Wybiera wtedy chcąc nie chcąc ścieżkę
wiary czekając na rezurekcję i zjednoczenie.
Popytałam dzisiaj kilku graczy o interesujące mnie tematy
jednak jedyne co się dowiedziałam to jak ma na imię ojciec
założyciel gildii VALHALLA (Yiva) i że wszelkie pytania mam
kierować do niego. Poszukiwanie go miało nie być zbyt trudne, bo miał grać prawie ciągle, jednak nie trafiłam na niego ani
razu. Bardzo ciekawe jest to, że jak zaczepiam kogokolwiek
o rozmowę, to pierwszą rzeczą na jaką zwracają uwagę jest
widniejący nad głową mojej postaci level. Jak spytałam o gildię, pierwsza wiadomość brzmiała „nie przyjmujemy takich
niskich poziomów”. Od razu ocenianie, a ja chciałam tylko
porozmawiać i zadać kilka pytań, na które i tak odpowiadają
mi wszyscy nijak. Jak zwykle, doszukuje się jakiegoś głębszego
znaczenia tam gdzie go nie ma.
Dzień VIII – 11 września 2020 r.
Postanowiłam napisać dzisiaj do jednego z YouTuberów, który
udostępnia filmy instruktażowe w jaki sposób zbudować daną
postać w jak najszybszym czasie, jak dobrać odpowiednie
skille8 itd. Znalazłam go na facebooku i od razu do niego napisałam z kilkoma pytaniami jakie mnie nurtują. Napisał mi,
że gra już 14 lat i że jest raczej graczem solowym przez co
nie za bardzo wie co się dzieje w społeczności matińczyków,
bo bardziej skupia się na tworzeniu postaci w jak najkrótszym czasie. Zadałam mu kilka ważnych dla mnie pytań – czy
znał jakieś osoby, które ortodoksyjnie podchodziły do religii przedstawianej w „Metinie 2”, albo czy są ogólnie osoby,
które przyjmują do siebie tą religię. Napisał mi, że znał jednego gościa i miał on nick MasterSura. Zaraz potem napisał,
że „idzie w kimę” i się pożegnał. Dowiedziałam się dosłownie
nic, dostałam zdawkową odpowiedź i nie było to to, czego
oczekiwałam… Do zapamiętania bardzo ważna rzecz – nie
mieć oczekiwań, bo ściągają one niesamowicie sen z powiek.

8 Skill to umiejętność, wprawa w danej
czynności.
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9 Discord – to platforma, która umożliwia
przesyłanie wiadomości głosowych, tekstowych, graficznych oraz video.

10 Yang – waluta w grze „Metin 2”.
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Trochę mi z tym źle, że tak podchodzę dziwnie do tematu
i ludzie nie do końca rozumieją o co mi chodzi. Gra polega
na tym, żeby w nią grać, a nie doszukiwać się jakiś dziwactw.
Podany nick po wpisaniu w Internet nie mówił mi zupełnie
nic. Dostałam informacje, która prowadzi mnie dosłownie
donikąd, która mi w niczym nie pomaga. Dlaczego ci ludzie
tak bardzo nie chcą rozmawiać?

Skończyłam dzisiaj jednak dużo wcześniej niż zwykle, bo zmęczyło mnie bieganie po M1 i dodatkowo umarł mi koń. Pomimo iż mogłam przedłużyć jego życie i miałam wszystko czego
było potrzeba go utrzymywania jego życia on po prostu umarł
i zupełnie nic nie działało, żeby go ożywić.

Dzień IX – 14 września 2020 r.

Kinga Wygnaniec: Jak czułaś się w terenie? Jakie emocje
towarzyszyły Ci w kontaktach ze środowiskiem graczy w Metina?

Trochę mnie ta gra zniechęca jak sobie pomyślę, że znowu
mam do niej wracać i robić badania i zupełnie nic z tego nie
wyciągnąć. Zauważyłam dopiero ostatnio, że „Metin 2” ma
w ogóle swojego Discorda9, co jest straszną gafą z mojej strony, bo Discord jest podstawą komunikacji w grze. Nie jestem
chyba gotowa na rozmowę z innymi graczami podczas grania
jak to zazwyczaj się robi, bo widzę jakie podejście mają do
mnie osoby, gdy patrzą na mój poziom. Całkiem zabawne
jak to wpływa na moje podejście i stres odnośnie tego w jaki
sposób zostanę oceniona – nie dość, że kobieta, to jeszcze
gra w gry. Może to przemyśle i jeszcze zabiorę się za Discorda
zanim zacznę pisać raport. Dzisiaj mam w planach z partnerem na żebranie w M1 o pieniądze na ślub w grze (ślub
powoduje, że łączą wam się ekwipunki i magazyn trzymania
przedmiotów, przez co wszystko co macie staje się wspólne.
Pierścionek zaręczynowy zmienia się po ślubie w obrączkę
i ta obrączka pozwala na natychmiastowe teleportowanie
się do małżonka. Największa korzyść z tego wszystkiego to
wspólne expienie. między małżonkami podczas zbierania EXP
powstają dodatkowe punkty miłości, a co za tym idzie także
i dodatkowe punkty EXP). Perswazyjna rozmowa z wysokimi poziomami, które w końcu się nad tobą litują i dają ci
1.000.000.000 yang10 bywa satysfakcjonująca, jednak mnie
to aż tak nie pociągało jak osobę z którą akurat wtedy grałam.
On się przy tym świetnie bawił, ja za ten czas postanowiłam
porobić dalej misje.
Zauważyłam dopiero teraz jak bardzo zmieniło mi się postrzeganie dnia i nocy przez to, że muszę grać. Teraz czuję się jak te
wszystkie osoby, które zbierają „jeszcze tylko 30 odłamków”,
u mnie jest to bardziej „jeszcze tylko jedna misja” nagle dzień
staje się możliwością odespania, a noc momentem na robienie
misji i wbijanie poziomu.
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Pytania od redakcji

Weronika Panek: W terenie czułam się całkiem swobodnie,
gdyż nie była to pierwsza gra online w jaką miałam przyjemność grać. Różnica polegała na tym, że czułam wewnętrzy
przymus traktowania tej gry jako teren, a nie jako zabawę czy odpoczynek. Ogólnie towarzyszyło mi zadowolenie
z możliwości poznania tak ważnej dla wielu graczy naszych
czasów gry, z którą bardzo dużo dzieciaków mojego rocznika
(i starszych) dorastało (z mojego środowiska, przynajmniej).
Dodatkowo pojawiała się presja nie tylko możliwości przeprowadzenia niepoprawnie badań, ale i presja czasu związana
z ówczesną pracą i urywania nocek dla zagrania „jeszcze
tylko godzinki”. Emocje poza tym były bardzo pozytywne
przez większość czasu, aż do momentu, w którym pod koniec
okazało się, że nie dostałam odpowiedzi na żadne z moich
pytań, i że badania w takim miejscu także wymagają nie tyle
co samego zaangażowania, ale i czasu.
KW: Gdy wróciłam z moich pierwszych „terenówek” zrozumiałam dlaczego są one tak witalną i centralną kwestią dla
antropologów. Czy zmieniło się Twoje podejście do pracy
w terenie po tej pierwszej próbie?
WP: Nie miałam jeszcze możliwości mieć kolejnej większej
pracy w terenie od tamtego czasu (oprócz obserwacji), ale
na pewno poczułam wtedy, że powinnam nauczyć się dać
sobie dosłownie czas, nie napierać na siebie, nie martwić
się, że coś nie wyjdzie tak jak chcemy, bo przecież skoro nie
wychodzi, to także jest przecież jakiś rezultat.
KW: Czy gdybyś miała możliwość przeprowadzać badania
jeszcze raz zrobiłabyś coś inaczej? Jeśli tak, to co?

szok kulturowy 2/2020

Weronika Panek

Fragmenty notatki terenowej

WP: Na pewno gdyby była taka możliwość rozpoczęłabym
od dokładniejszych wywiadów wśród przyjaciół i znajomych
z dokładnym wypisaniem czy nawet nagraniem wywiadu związanego z ich doświadczeniami. Dodatkowo potem dołączyłabym dużo wcześniej do grupek na discordzie i poszukałabym
więcej osób chętnych na wspólne granie, wprowadzenie mnie
chociażby do gry i porozmawianie, którego mi bardzo brakowało. Nie szukałabym także dziury w całym, bo miałam taki
problem, że wymyślałam sobie założenia czy tematy, które
nie tylko były trochę oderwane od rzeczywistości „Metina”,
ale były także oparte na moich domysłach i oczekiwaniach.
Na pewno też zaczęłabym to wszystko dużo wcześniej, bo 40
godzin w grze, dokładniej w terenie, uważam za zbyt krótkie
doświadczenie.
KW: Pozycja antropologa w terenie to stare, lecz zawsze aktualne zagadnienie. Jak wpływają na badania nasze własne
przed-sądy i uprzedzenia? Czy sposób w jaki formułujemy
pytania badawcze zawiera przekonanie o wyższości naszej
epistemologii nad lokalną? Czy znaleźliśmy się w przemocowej
pozycji względem terenu, a może właśnie czuliśmy się skrzywdzeni przez przekonania i podejście osób z terenu? Jesteśmy
obcymi, jak stajemy się „swoimi”? A może właśnie musimy
„zdystansować się” od swojskości terenu? Czy dałabyś radę
przeprowadzić refleksję nad swoją pozycją w terenie?
WP: Ja nie czułam się jakaś wywyższona nad lokalnością,
a nawet wręcz przeciwnie to ja bardziej czułam się jak osoba
nieświadoma – zwyczajów, zachowań, skrótów, nawiązań do
przeszłych wydarzeń itd. Starałam się nie przekładać własnych
przesądów i uprzedzeń jednak pod koniec badań coraz bardziej czułam się zdystansowana i zniechęcona po tym, że te
badania nie posunęły się do przodu tak jak chciałam, i że nie
sprostałam swoim własnym oczekiwaniom odnośnie terenu.
Czyli, tak naprawdę pierwszego terenu, który chciałam wykorzystać najlepiej jak potrafię. Nie czułam się też skrzywdzona, ale bardziej odepchnięta od tego wszystkiego jako osoba
niedoświadczona i dopiero co zaczynająca swoją przygodę
z „Metinem”. Tam mnóstwo ludzi się zna ze sobą, mają stałe
ekipy do spotkań i wspólnego grania. Jako osoba zaczynająca
byłam poza kręgiem zainteresowania osób znających swój
własny teren dużo lepiej niż jakiś tam „za niski level”. To jest
całkiem ładna metafora moim zdaniem: przełożenie zdobywania zaufania, informacji oraz chociażby po prostu znajomości.
„Za niski level” w grze jest takim trochę właśnie za małym
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doświadczeniem terenowym. To zdobywanie poziomu stało
się dla mnie strasznie ważną kwestią by zdobyć zaufanie, by
pokazać, że ma się „przegrany” czas w grze, i że jestem osobą
kompetentną, z którą można porozmawiać. Potrzebowałam
zdobyć poziom, czyli doświadczenie by wzrosło zaufanie do
mnie i bym mogła zdobyć informacje do moich badań. Zbyt
duże parcie na zbyt wiele rzeczy w tak krótkim czasie.
KW: Bardzo ważną częścią badań antropologicznych jest
obserwacja uczestnictwa i obserwacja uczestnicząca. Opisujemy nie tylko innych, ale i nas samych oraz to jak powoli
„wczuwamy się” w kulturę, w czyjeś położenie itp. Dzięki
temu ograniczamy nieco ryzyko, że mówimy w nieuprawniony
sposób w czyimś imieniu i staramy się nawiązać dialog oparty
na wspólnym doświadczeniu kulturowym. Czy zauważyłaś
w trakcie swoich badań, jak zmienia się Twój sposób myślenia, Twój sposób funkcjonowania i jak to zbliża Cię do
rozumienia graczy?
WP: Tak, zauważyłam po czasie, że rozumiem coraz więcej
skrótów czy słów, które wypowiadają na czatach ogólnych,
czy słowa skierowane w jakiś sposób bezpośrednio do mnie
podczas grania. Tak samo nagle pojawiło się w mojej codzienności skracanie godzin na sen przed wstaniem rano do pracy,
by nie tylko po prostu pograć w grę, ale przeprowadzić dobrze
badania, zrobić i dowiedzieć się wszystkiego czego chciałam.
Największa aktywność graczy była zawsze w nocy od 22:003:00 godziny, a jeszcze większa była w weekendy – wtedy
nie było ważne czy południe czy noc, wszędzie była tak samo
duża aktywność w grze.
KW: Bardzo ważna część badań odbywa się już po powrocie
z terenu i w trakcie pisania. Czy z perspektywy czasu patrzysz
na wydarzenia w terenu inaczej?
WP: Po takim czasie na pewno widzę swoje własne niedoświadczenie, jednak doświadczenie zdobywa się poprzez jakieś działania i popełnianie błędów (albo i nie popełnianie ich).
Pozwoliło mi to zrozumieć na pewno jak bardzo czasem zostawanie samemu z badaniami nam nie pomaga, warto z kimś
porozmawiać czy przedyskutować pewne kwestie, czy mieć
jakiegoś mentora na początku swojej drogi antropologicznej.
Widzę to teraz jak takie poszukiwania jakieś względnie odpowiedniej i najlepszej drogi do przeprowadzenia swoich pierwszych, najlepszych badań terenowych, w których brakowało
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bardzo także mnie samej, samo zaangażowanie zewnętrzne
nie jest zaangażowaniem wewnętrznym.
KW: Badania na ogół prowadzą nas do głębszego rozumienia
kultury i nas samych. Czy zmieniła się Twoja opinia na jakieś
tematy pod wpływem doświadczeń badawczych?
WP: Bardzo zastanawiałam się nad samą sobą, skąd obudziło
się we mnie takie poczucie, że wszystko muszę zrobić bo jak
nie zrobię wszystkiego tak jak chciałam to nie będą to dobrze
przeprowadzone badania. Były to jednak moje pierwsze badania więc trochę się sama sobie nie dziwie, że chciałam wykorzystać jak najlepiej ten rok nauki, który miałam już za sobą.
KW: Czego nauczyłaś się podczas tych badań? Coś z Tobą
zostanie na przyszłość?
WP: Jak już wcześniej wspominałam, na pewno zostanie ze
mną na dłużej wprowadzenie spokoju i wyczucie takiego bardziej płynięcia z prądem, niż wymuszania (bardziej na sobie
niż na innych) poszukiwania odpowiedzi na wszystkie możliwe
pytania, gdyż te odpowiedzi same się zaczną nasuwać po jakimś czasie. Dodatkowo postaram się zmienić sposób pisania
na zrozumiały dla wszystkich, nie tylko dla osób, które wiedzą
coś na dany temat. Do tego dochodzi lepsze rozplanowanie takich badań, by mieć dużo więcej czasu niż planowałam
na początku swojej antropologicznej przygody podczas badań
terenowych. Nauczyłam się też bycia dla innych, a nie dla
samych badań, działać w taki sposób, by badania robiły się
przy okazji same, bez tworzenia sobie specjalnie w głowie
obrazu tego, jak to ma wyglądać perfekcyjnie.
KW: Masz jakieś inne generalne refleksje po badaniach?
WP: Moja refleksja wiąże się ogólnie z nie rozpowszechnianym i nie uświadamianym tematem netnografii. Antropologia,
moim zdaniem, powinna też iść do przodu. Ludzie zaczynają
żyć w sieci, tworzyć tam samych siebie, nie wiemy nigdy na ile
ktoś żyje życiu „realnym”, jak to się mawia, a na ile jego życie
jest ograniczone do działań Internetowych. Jest to miejsce
nam mało znane i jak słyszałam już raz na zajęciach „mało antropologiczne”, bo jak to możliwe, że w Internecie rośnie w siłę
jakaś kultura, jak to możliwe, że ludzie przenoszą wszystko do
Internetu do takiego stopnia, że czasem nie mają nawet czasu
na własne życie prywatne, w momencie, w którym wszystko
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jest pokazywane w codziennych vlogach. Niestety każdy jest
inny, i w sieci, i na co dzień poza nią, ważne jest moim zdaniem,
żeby zrozumieć, że to także jest współczesne miejsce spotkań
ludzi, w którym tworzą oni swoje własne małe kultury.
Powrót do spisu treści
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