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Reprint i hipermediaLnosc
- dwa kierunki rozwoju Literatury ucyfrowionej
W powiesci Fahrenheit 451 nowe media pal'l ksiqi:k~. Ray Bradbury kresli w swoim
utworze mroczn'l wizj~ swiata, w kt6rym ludzie sp~dzaj'l cale dnie przed ekranami telewizyjnymi, a specjalna policja polityczna - zwana eufemistycznie straiakami - tropi
wlascicieli nielegalnych ksi~gozbior6w i obraca w zgliszcza ich domostwa (nierzadko
wraz z mieszkailcami). W Fahrenheicie znajdziemy tak typowy dla amerykailskiej science
fiction lat 50. obraz swiata na kraw~dzi konfliktu nuklearnego. Win'l za ten stan rzeczy
autor obarcza brak ksiqi:eki tryumfkultury masowej, uto:zsamionej z wszechobecnymi
ekranami. Pod koniec utworu kr6tka wojna atomowa obr6ci w pyl cale miasto - kultura bez ksiqi:ekjest skazana na nieuchronn'l zaglad~.
Powiesc Bradbury'ego oddaje nastroje polowy XX wieku, w kt6rym stos plon'lcych ksiqi:ek przywodzi na mysl nazistowskie czystki w bibliotekach, preludium do
najwi~kszego kataklizmu stulecia. Pojawienie si~ nowych medi6w naruszaj'lcych tradycyjn'l pozycj~ ksiqi:ki wzbudzilo niepok6j. To na nie, wedlug krytyk6w, spadala odpowiedzialnosc za wytworzenie spoleczenstwa masowego, kultury rozpatrywanej jako
homogeniczna, plytka, wt6ma 1• Wizje autor6w science fiction stanowi'l uzupelnienie
tych krytyk wsp6kzesnosci 0 aspekt przyszly: popatrzcie, jakie b~d'l konsekwencje.
W literaturze przedmiotu relacje nowego medium do starego opisywane S'l najcz~sciej w dw6ch kategoriach: zast~powania (supersession) i wyzwalania (liberation)2. W Fahrenheicie mamy do czynienia z zast~powaniem: kultura audiowizualna zabija (doslownie)
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Por. np. Dwight MacDonald, Teoria kultury masowej, w: Kultura masowa, wyb. i przel. Czeslaw
MHosz. Krakow 2002.
Paul Duguid, Material Matters: the Past and Futurology of the Book, w: The Future of the Book,
red. Geoffrey Nunberg, Berkeley 1996.

ksi'li;k~.Logika wyzwolenia zaklada z kolei, ze nowe medium uwalnia nas z okow6w
starego: pismo uwalnia slowo od kontekstu wypowiedzi, druk uwalnia slowo od cenzury
kopisty, wreszcie hipertekst wyzwala tekst z zamkni~cia drukowanej ksi'li;ki3•
Czy jednakze spotkanie ksi'li;ki z medium elektronicznym, kt6remu poswi~cony
jest ten tekst, powinnismy ujmowac w tak ostrych kategoriach? Czy ksi'li;ce, literaturze dane jest wylqcznie zniknqc lub przyjqc zupelnie nowe formy? Umberto Eco, zastanawiajqc si~ nad przyszlosciq ksi'li;ki wsr6d nowych srodk6w masowego przekazu, celnie zauwaZa, iz choc nowe technologie tworzq nowe formy wyrazu, to "te nowe formy
wcale nie zast~pujq starych, kt6rych potrzeb~ nadal gl~boko odczuwamy',4. Z drugiej
strony, iluzja nowosci, jaka towarzyszy przemianom, takze wydaje si~ zwodnicza. Roman Chymkowski, piszqc 0 lekturze w sieci, zauwaZa, iz zmiany technologiczne nie
tyle przyniosly nowq jakosc, ile po prostu zmieniajq hierarchi~ element6w przekazu,
ujawniajqc te wlasnosci, kt6re byly dotqd mniej widocznes.
Powyzsze zastrzezenia celnie wskazujq braki obydwu narracji zast~powania i uwalniania. W niniejszym tekScie chcialbym zaproponowac inne podejscie do opisu przemian tekstualnosci pod wplywem medium elektronicznego, wykorzystujqC koncepcj~
"remediacji", kt6ra zaklada ewolucyjnosc przemian - nowe medium nie tyle zabija
stare czy uwalnia si~ od jego bagaZu, ile uzupelnia je 0 nowe wlasnosci.
Opisujqc te przemiany, skupiam si~ na literaturze digitalizowanej, a zatem na
wszystkich tekstach stworzonych w starym medium (druk), przenoszonych na nosnik
cyfrowy (choc mozna te spostrzezenia rozciqgnqc na wszystkie "tradycyjne" teksty
literackie publikowane w formie cyfrowej). Jest to zatem podejscie zakresowo obszerniejsze od opracowaiJ.utozsamiajqcych literatur~ z e-ksi'li;kq (a zatem z tekstem
zamkni~tym) 6. Pomijam tu nowe dziela literackie, czyli te tworzone z myslq 0 medium
elektronicznym (np. powiesci hipertekstowe, poezja multimedialna, blogi literackie),
traktujqc je jako praktyki awangardowe, pozostajqce (przynajmniej na razie) na uboczu
gl6wnych nurt6w. Nie b~d~ si~ takze zajmowal coraz popularniejszym (dzi~ki nowym
metodom kompresji danych) ksi'li;kom do sluchania, kt6re Sq raczej adaptacjq niz
remediacjq literatury. Zar6wno nowa literatura elektroniczna, jak i ksi'li;ki audio, stanowiq zagadnienie odr~bne, wymagajqce dodatkowego zastosowania narz~dzi innych
dyscyplin.
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Wi~cej 0 "wyzwalaniu" w: Walter J. Ong, Oralnose i pismiennose. Slowo poddane technologii,
przel. J6zef Japola, Lublin 1992; Eric A. Havelock, Muza uczy sif pisae. Rozwaiania 0 oralnosci
i pismiennosci w kulturze Zachodu, przel. Pawel Majewski, Warszawa 2002.
Umberto Eco, Nowe srodki masowego przekazu a przyszlose ksiqiki, przel. Adam Szymanowski,
Warszawa 1996, s. 21.
Roman Chymkowski, Literatura na morzu i w sieci - czyli kim chce bye czytelnik e-ksiqiek,
w: Liternet. Literatura i internet, red. Piotr Marecki, Krak6w 2002, s. 92.
Np. Marcin Oi:6g, Ksiqika elektroniczna, w: Liternet. Literatura i internet, ibidem.

1. Remediacja: nowe iycie starych form
Koncepcj~ remediacji, zaldadaj'lc'l ciqglose form medialnych w czasie, zaproponowali
medioznawcy Jay Bolter i Richard Grusin7• Prezentuj'lc swoje tezy, badacze przywoluj'l
film science fiction (znow!) Strange Days8. Glowny bohater, Lenny Nero, trudni si~ pok'ltn'l sprzedai'l helmow wirtualnych, ktore pozwalaj'l odbiorcom odtwarzae nagrania
bezposrednio w swiadomosci. Takie wirtualne nagranie jest pelnym zapisem percepcji
nagrywaj'lcego, l'lcznie z emocjami, jakie odczuwal w danej chwili. W akcie odbioru
swiadomose nadawcy i odbiorcy stanowi'l jednose. Prezentuj'lc helm potencjalnemu
nabywcy,Lenny opisuje urz'ldzenie: "It's like TV,only better" ("Totaka telewizja, tylko
lepsza"). Na tym wlasnie polega remediacja - nowe medium ma glowne cechy medium starego, uzupelnione 0 cechy nowe, jest zatem form'l ulepszenia, a nie - absolutnej nowosci. Remediacja jest zatem logik'l, "w mysl ktorej nowe media przeksztalcaj'l
wczesniejsze formy medialne,,9. Zadna nowa forma medialna nie rodzi si~ od podstaw,
powiadaj'l badacze, wszelkie nowe technologie medialne polegaj'l na przeksztalceniu
technologii starych, unowoczesnieniu ich i uzupelnieniu 0 nowsze zdobycze techniki.
Kaida nowa forma jest zatem "reprezentacj'l jednego medium w drugim"lO.
Podejscie Boltera i Grusina zaklada swoist'l "ewolucyjnose rewolucji" technologicznych. Gdy przyjrzymy si~ historii nosnikow literatury, zauwaiymy, ii: wszelkie
nowe formy pocz'ltkowo nasladuj'l stare i dopiero po pewnym czasie roi:nice ulegaj'l
pogl~bieniu. Wszak pierwsze teksty pisane byly zapisem slowa mowionego. Najlepszym przykladem jest tu programowe korzystanie z formy dialogu w pismach Platona.
Podobnie rzecz si~ ma z inkunabulami, pierwszymi drukami, wydawanymi do koiJ.ca
XV wieku, ktore form'l i typografi'l imitowaly dziela r~kopismiennell. Slowem, wczesna ksiqi:ka drukowana to taki r~kopis, tylko lepszy.
W procesie remediacji przemianom ulega zatem glownie materialna strona tekstu.
Sytuacja obecna jest 0 tyle wyj'ltkowa, ii: po raz pierwszy w historii interfejs tekstu
literackiego jest oderwany od samej tresci12. Do tej pory tekst i nosnik stanowily jednose. W procesie remediacji ta sytuacja ulega rekonfiguracji.
Bolter i Grusin rozroi:niaj'l dwie strategie remediacji: bezposredniosc ("styl reprezentacji wizualnej, ktorej celem jest sprawienie, by widz zapomnial 0 obecnosci medium [... ] i uwierzyl w obecnose reprezentowanych przedmiotow")13 i hipermediacji
Jay David Bolter i Richard Grusin, Remediation: understanding new media, Cambridge

Strange Days, rei:. Kathryn Bigelow, prod. Lightstorm
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Jay David Bolter i Richard Grusin, op. dt., s. 273.
Ibidem.
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Jan Piroi:ynski, Johannes Gutenberg i poczqtki ery druku, Warszawa, 2002, s. 149.
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Por. Lev Manovich
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("styl reprezentacji wizualnej, ktorej celem jest przypominanie widzowi 0 obecnosci
medium,,)14. Odniesienie tych uwag do procesu digitalizacji literatury wskazuje dwa
rozne kierunki jej rozwoju. W pierwszym wypadku (bezposredniosci) medium
elektroniczne traktowane jest wyl'lcznie (lub: glownie) jako nosnik dla tradycyjnego
przekazu. W wypadku drugim (hipermediacji) tekst nie tylko jest prezentowany na
nowym nosniku, ale tez mozliwosci oferowane przez nowe medium S'lwykorzystywane w wyzszym stopniu.

2. Bezposredniosc: reprint
W wypadku tekstow drukowanych przerabianych na form~ cyfroW'lw mysl pierwszej

strategii remediacji (bezposredniosci) zmiana polega na ulepszeniu tradycyjnej formy
druku przez wykorzystanie niektorych wlasciwosci nowego medium, przy jednoczesnym zachowaniu istotnych cech tekstu drukowanego. Projekty digitalizacyjne, opracowuj'lce cyfrowe reprinty dziel literackich, realizowane S'l przez duze instytucje publiczne (biblioteki, uniwersytety), organizacje spoleczne i firmy komercyjne. Podobne
edycje powstaj'l najcz~sciejw celu ochrony zasobow lub ich rozpowszechniania (cz~sto
wykorzystywane s'l teksty udost~pniane przez inne portale). Strategia bezposredniosci
przejawia si~ w staraniach 0 utrzymanie przezroczystosci medium (np. czarny tekst na
bialym tIe, zachowany podzial na rozdzialy itp.) i oparcie wydania na edycji "kanonicznej". A zatem mamy tu do czynienia ze swoistym reprintem tekstu - zamkni~ty utwor
zostaje przeniesiony na nosnik cyfrowy i jest to ta sama ksi'lika, tylko lepsza.

2.1. Ochrona zasob6w iudost~pnianie
Cyfryzacja zasob6w w celu zachowania dziedzictwa kulturowego lezy u :Zrodelprojektow duzych bibliotek, archiwow czy instytucji pailstwowych (np. eSkryptorium Biblioteki JagiellonskiejlS, Cyfrowa Biblioteka Narodowa PolonaI6). JednakZe podstawowym
celem wszystkich projektow digitalizacyjnych jest udost~pnianie zasobow z trojakich
pobudek: ideologicznych (np. Projekt Gutenberg1?), statutowych (np. biblioteki narodowe) i komercyjnych (np. literatura.net.pl).
Pioniers4 inicjatyw'l na tym polu byl Projekt Gutenberg, zapocz'ltkowany w 1971
roku przez Michaela Harta, ktory wprowadzil do komputera tekst Deklaracji Niepodleglosci i udost~pnil go innym uZytkownikoml8. Pomysl, jak pisze sam tworca, opiera
14
15
16
17
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Ibidem.
http://www.bj.uj.edu.pi/o _bib/ eskrypt I-pI. php
www.polona.pl
www.gutenberg.org
Michael Hart, Gutenberg: The History and Philosophy of Project Gutenberg, http://www.
gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The _History_and ]hilosophy _ot Project_ Gutenberg_by_
MichaetHart, 1992, [28-11-2008].

si~ na prostym zalozeniu, iz gdy tylko dowolny przedmiot zostanie zdigitalizowany,
mozna stworzyc nieograniczonq liczb~ jego kopii. Gl6wnym celem projektu jest wi~c
udost~pnianie tradycyjnych tekst6w w najprostszym formacie.
Wykorzystywanie internetu do dystrybucji tekst6w jest takze realizacjq ce16w statutowych r6znych instytucji: np. biblioteki uniwersyteckie digitalizujq zbiory potrzebne studentom w nauce. Internet pozwala tille na dotarcie do czytelnik6w, do kt6rych
instytucje tradycyjne docierajq w ograniczonym zakresie. Przykladem takich dzialail
jest, powstaly we wsp6lpracy z BN, projekt Wolne Lektury19, zawierajqcy zestaw lektur szkolnych ze wst~pnym opracowaniem20.
Portale komercyjne utrzymujq si~ z odplatnego udost~pniania tekst6w (np. literatura.net.pl) lub nie pobierajq oplat, czerpiqc wplywy z reklam (np. e-book.pl). Podobnie jak w wypadku Projektu Gutenberg, teksty najcz~sciej udost~pniane Sqw plikach
do pobrania.

2.2. Utrzymanie przezroczystosd

medium

Obrany cel (udost~pnienie ksiqZki) owocuje okreslonym efektem - wynikiem digitalizacji jest ta sama ksiqzka, tylko lepsza, ucyfrowiona: teksty zajmujq malo miejsca,
mozna je kopiowac we fragmentach lub w calosci, szybko wyszukac w nich konkretny
wyraz lub fraz~. Niekt6re portale (np. BibliotekaOnet.pl) pozwalajq na pozostawienie
komentarza pod przeczytanq lekturq lub dyskusj~ z innymi uzytkownikami. Z drugiej
jednakze strony wiele rzeczy zostaje "po staremu" - nadal czarny tekst prezentowany jest na bialym tle, wydawcy utrzymujq podzial na rozdzialy, czasem pojawiajq
si~ numery stron oryginalnej edycji, tekst jest skonczony. Edycje elektroniczne tego
typu nie Sq zatem przedsi~wzi~ciem stricte edytorskim, tylko swoistymi reprintami
istniejqcych dziel.
Najwyrazistszym przykladem tego zjawiska Sq edycje facsimile, polegajqce na prezentacji tekstu w formie cyfrowych obraz6w stron drukowanego oryginalu. Jest to
rozwi'lZanie przyj~te przez duze polskie biblioteki korzystajqce z systemu do budowy
bibliotek cyfrowych dlibra21. Program prezentuje zeskanowane karty ksiqZek, umozliwiajqc prostq nawigacj~ (spisy tresci, opis ksiqZki,wyswietlanie konkretnych stron czy
przeszukiwanie tekst6w udost~pnionych w formacie DjV11).
Innym, popularnym sposobem prezentacji tekstu literackiego Sq proste edycje
HTML, oparte 0 sczytany ("r~cznie" lub za pomocq odpowiedniego oprogramowania
OCR - Optical Character Recognition) tekst oryginalu, przy zachowaniu jego wlasnosci.

19
20
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www.wolnelektury.pl
Wi~cej 0 wykorzystaniu komputer6w w edukacji w: Anna Sl6sarz, Media
Krak6w 2008.
Zob. http://dlibra.psnc.pl

W

sluibie polonisty,

W Wirtualnej BibIiotece Literatury Polskiel2 znajdziemy cos na ksztalt karty tytulowej
tekstu ze spisem trdci, kt6ry odnosi nas do konkretnych fragment6w (np. rozdzial6w
utworu). Po lekturze fragmentu, uzytkownik moze przejse do nast~pnego. Tekst nie
jest zatem ci~ly, tylko rozbity na rozdzialy - tak jak w starym medium drukowanym.
Troch~ innq formq remediacji Sq ksiqi:ki cyfrowe w postaci plik6w tekstowych
(np. txt, rtf, odt, doc, prc) lub postskryptowych (np. pdf)23. W trosce 0 maly rozmiar
pliku, teksty Sq najcz~sciej prezentowane w najprostszym formatowaniu. Czasem
(w plikach postskryptowych) czytelnik ma do dyspozycji spis tresci z odsylaczami.
Przewai:nie zachowany jest podzial na rozdzialy.
Pliki z e-ksiqi:kami odczytuje si~ na r6znych urzqdzeniach cyfrowych, takich jak
komputer, palmtop, laptop, telefon kom6rkowy czy specjalne czytniki e-ksiqi:ek, jak
np. najnowszy produkt firmy Amazon.com: Kindle. Jest to bardzo ciekawy przyklad
remediacji ksiqi:ki - czytnik nie dose, ze przypomina ksiqi:k~ rozmiarem, to jeszcze
korzysta ze specyficznej technologii wyswiedacza, umozliwiajqcej lektur~ tekstu przypominajqcq lektur~ druku (mozna czytae "pod slonce", oczy nie m~czq si~ tak, jak
w wypadku komputera). Czytelnik ma takze mozliwose nanoszenia drobnych notatek
do tekstu, a nawet do zaginania rog6w wirtualnych kartek, by wr6cie do konkretnego
miejsca w utworze. Slowem, to taka ksiqi:ka, tylko lepsza24.

3. Hipermedialnosc
Strategia hipermediacji na polu elektronicznych edycji dziel drukowanych polega na
maksymalnym wykorzystaniu mozliwosci nowego medium, kt6re przestaje bye przezroczyste. Kultur~ multimedialnq charakteryzuje bowiem wsp6lny "digitalny mianownik", kt6ry "stwarza materialowo odmiennym przekazom r6wnq szans~ obecnosci na
komunikacyjnej scenie, pozwala na optymalne poslugiwanie si~ nimi,,25.Takijest wlasnie cel edycji hipermedialnych - r6wnoprawne polqczenie r6znych srodk6w przekazu
w spos6b mozliwy tylko w medium elektronicznym.
Za pioniera tego typu podejscia do nowego medium mozna uznae Teda Nelsona,
kt6ry na poczqtku lat 60. zaproponowal projekt Xanadu - inspiracj~ dla sieci www.
Podczas gdy celem Projektu Gutenberg bylo przeniesienie zasob6w drukowanych do
sieci, Nelson od poczqtku proponowal nowy spos6b organizacji danych, mozliwy wylqcznie w medium elektronicznym. Postulowany przezen Model Dokumentu Xanadu
22
23

24
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http://monika.univ.gda.pll -literat
Szczegolowe opisy poszczegolnych formatow w: Marcin Ozog, op. cit., s. 78; Lukasz
Gol~biewski, Smieri ksiqiki. No future book, Warszawa 2008, s. 66.
Wi~cej w: Lukasz Gol~biewski, ibidem, s. 57-62.
Maryla Hopfinger, Doswiadczenia audiowizualne. 0 mediach w kulturze wspolczesnej, Warszawa
2003, s. 33.

(Xanadu Document Model26) zakladal, ze plik b~dzie tylko list"!:tresci i regul ich l,,!:czenia.
Same tresci natomiast b~d,,!:plywac w "basenie odniesien" (adressable pool), a dost~p do
nich mozemy uzyskac dzi~ki odniesieniom

W por6wnaniu

w innych plikach-listach.

z t"!:wizj,,!:,dzisiejsza strona www, zawieraj,,!:ca jednoczeSnie tresc i jej spis, wydaje si~
bardzo ortodoksyjna27.
Strategia hipermediacji

zdecydowanie

zrywa z niekt6rymi

wlasciwosciami
28

McGann, tw6rca i edytor The Rossetti Archive

medium. jak zauwaZajerome

,

starego
"nie mu-

simy juz uzywac ksi"l:i:ek, zeby badac i analizowac inne ksi"l:i:ki czy teksty,,29. Celem
edycji elektronicznych

nie jest zatem adekwatna

wanego, tylko zaprezentowanie
nowych

tekstowym

rozwIJac

,,30

i intertekstualnych,

"pelnoprawn,,!: reprezentacj~

nej, dzi~ki czemu debaty akademickie
..•

pierwowzoru

tekstu w kontekScie innych material6w,

powi,,!:zan wewn"!:trztekstowych

zlozonym elementom

reprezentacja

poswi~cone

kt6re

druko-

utworzenie
zagwarantuj,,!:

w wersji elektronicz-

tym elementom

b~d,,!:mogly si~

.

Cytowana

wypowiedz

Susan

Hockey, teoretyczki

edytorstwa

wskazuje na bardzo istotn"!: r6znic~ mi~dzy dwoma rodzajami

elektronicznego,

omawianych

tu edy-

cji. Pierwsze, oparte na bezposredniosci, maj,,!:walor gl6wnie uzytkowy - ulatwiaj,,!:
przechowywanie

i udost~pnianie

zasob6w. Drugie, wykorzystuj,,!:ce nowe mozliwosci

medium, maj,,!:raczej charakter naukowy i s"!:przeznaczone

dla odbiorc6w zawodowo

zajmuj,,!:cych si~ literatur"!:.
Edycje elektroniczne

s"!:swoistym przeniesieniem

tradycyjnych edycji krytycznych

do internetu,

z zachowaniem wszelkich standard6w akademickich wymaganych od
31
edycji drukowanych . jednym z element6w takiej standaryzacji jest korzystanie z jednolitych standard6w

zapisu danych, w tym jednolitych j~zyk6w opisu zasob6w (mark-

up languages). Zalecanym j~zykiem s"!:wskaz6wki opracowane

przez Text Encoding

32

lnitiative

, dotycz"!:ce kodowania tekst6w literackich, umozliwiaj,,!:ce ich dalsze prze-
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o kodowanym

zestawianie
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informacje
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tekscie), a taki:e

tekstu (np. zwrotka, akapit, podkreSlenie).

http://xanadu.com/xuTheModellindex.html
[29-11-2008].
27 Wi~cej 0 Nelsonie i projekcie Xanadu: www.xanadu.com
28
•
h"lve.org
www.rossettlarc
29 Jerome McGann, Radiant textuality: Literature after the World Wide Web, New York 2001,
s.55.
30 Susan Hockey, Electronic texts in the humanities: principles and practice, Oxford 2000, s. 3.
31 Por. wytyczne Modern Language Association, http://sunsite.berkeley.edu/MLA/guidelines.
html, oraz A Prospectus for Electronic Historical Editions http://adh.sc.edu/mepinfo/MEP-Docs/proptoc.htm [22-11-2008].
32 http://www. tei-c.org/index.xml
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Typowa edycja elektroniczna przypomina zatem standardow,! (drukowan<Dedycj~
krytyczn,!: znajdziemy w niej tekst podstawowy, przypisy i kontekst powstania utworu
(teksty zr6dlowe z epoki, wprowadzenie historyczne, chronologi~, recenzje tekstu).
Medium elektroniczne wprowadza pewne ulatwienia: tekst jest opracowany w j~zyku
HTML (zgodnie ze standardami TEl), co ulatwia jego przeszukiwanie i wykorzystywanie np. w innych projektach badawczych; niekt6re edycje zawieraj,! numery stron
oryginalu, przypisy pojawiaj,! si~ w wyskakuj,!cych okienkach, teksty poboczne s'! cz~sto pol,!czone odnosnikami z fragmentami tekstu podstawowego. Dose cz~sto ismieje
mozliwose por6wnania prezentowanej transkrypcji zfacsimile oryginalu33. Dodatkowo,
niekt6re edycje korzystaj,! ze strategii hipertekstowych, wariantowych i statystycznych, czyni,!chipermediacj~ jeszcze bardziej widoczn,!.
Strategia hipertekstowa polega na utworzeniu nowych pol,!czen mi~dzy fragmentami tekstu oryginalu. Takie edycje r6zni,! si~ od powiesciowych praktyk hipertekstowych w spos6b oczywisty. Powiese hipertekstowa jest od pocz,!tku zaplanowana do
istnienia w nowym medium, a edycja hipertekstowa jest jedynie wydaniem tekstu
linearnego, pol,!czeniem niekt6rych jej element6w. Dobrym przykladem jest tu cyfrowe wydanie Dumy i uprzedzenia Jane Austen34, w kt6rej nazwy miejsc i postaci skatalogowane s'! w indeksach przedmiotowych i pol,!czone odnosnikami z odpowiednimi
fragmentami tekstu powiesci. Uzytkownicy Intra Text Digital Library35mog'! z kolei
klikn'!e na interesuj'!ce ich slowo i zobaczye, w jakim kontekscie wyst~puje w innych
miejscach utworu.
Strategia wariantowa polega na jednoczesnym przedstawieniu r6znych wariant6w
tego samego utworu. W elektronicznej edycji Ballad Lirycznych Wordswortha i Coleridge'a zestawiono ze sob,! r6zne wydania tekstu36. Edytorzy nazywaj,! swoje rozwi¥anie
dynamicznym kolacjonowaniem (dynamic collation) - cztery wersje tekstu z r6znych lat
zaprezentowane s'! w osobnych okienkach, a kolorem wyr6znione s'! r6znice w tekscie. Wskazanie danego wersu ukazuje jednoczesnie ten sam fragment we wszystkich
czterech wersjach.
Ostatni'! z dodatkowych strategii jest strategia statystyczna, polegaj,!ca na wykorzystaniu narz~dzi oferowanych przez programy do cyfrowej konkordancji tekst6w.
W Intra Text Digital Library uzytkownik moze wi~c sprawdzie statystyk~ wyraz6w

33

34
35
36

Przyklady standardowych edycji: Samuel Taylor Coleridge, Frost at Midnight, opr. David
Miall, http://www.ualberta.ca/%7Edmiall/psychlit/frost-p.htm[28.11.08];
William Hone,
The Political House that Jack Built, opr. Kyle Grimes, http://www.rc.umd.edu/editionslhone/
coverp.htm [28-11-2008].
http://www.pemberley.com/janeinfo/ppv 1nO1.html
•
www.mtratext.com
Samuel Taylor Coleridge & William Wordsworth. Lyrical Ballads (1798-1805). Edited by Ron
Tetreault and Bruce Graver.

w wybranym tekScie (liczba sl6w, iloraz typu i egzemplarzy - type/token ratio), obejrzec
wykres frekwencji wyst~powania danego slowa itp. Oprogramowanie do konkordancji
pozwala gl~biej przeanalizowac j~zyk utworu i cz~stosc uzycia konkretnych sl6w kluczowych (np. wyraz6w konotujqcych zal).
Zaprezentowane w tej cz~sci hipermedialne remediacje literatury nie Sq wylqcznie przeniesieniem edycji krytycznej lub aparatu badawczego do nowego medium.
Umozliwiajq one cos wi~cej - dajq uzytkownikowi mozliwosc samodzielnego stosowania narz~dzi i opracowywania materialu, sklaniajq do swoistej "zabawy z tekstem",
kt6ra moze zaowocowac swiezymi konkluzjami interpretacyjnymi. Z drugiej jednilie
strony, strategia hipermediacji z definicji wysuwa medium na pierwszy plan kosztem
samego tekstu. Utw6r w takich edycjach zostaje niemal sprowadzony do roli czysto
j~zykowej, znikajqc pod zlozonym aparatem hipermedialnym.

Powiesc Fahrenheit 451 roztaczala wizj~ spoleczenstwa nap~dzanego konfliktem: albo
kultura dominujqca spali kultur~ mniejszosci, albo kultura mniejszosci spali dominujqcych. Koncepcja remediacji pokazuje, ze nikt nie musi nikogo palic, a wr~cz przeciwnie - nowe media chroniq stare przed zapomnieniem, biorqc je na poklad.
Opisujqc przemiany literatury tradycyjnej przy spotkaniu z elektronicznym medium poddalem analizie sytuacj~ biezqcq, starajqc si~ unikac wniosk6w na temat
przyszlosci ksiqi:ki i literatury, bo nie 0 wieszczbiarstwo tu przeciez chodzi. Wydaje
si~, iz znajdujemy si~ obecnie w okresie, kt6ry pod wieloma wzgl~dami przypomina
pierwsze dekady po wynalezieniu druku, gdy kultura r~kopismienna wsp6listniala
z drukowanq i obydwa obiegi mocno na siebie wplywaly. Elektroniczne inkunabuly,
nasladujqce drukowane pierwowzory, przyjmujq dzisiaj r6znorodne formy i trudno
okreMic,jak b~dzie przebiegac ich dalsza ewolucja. W niniejszym tekscie wskazalem
na dwa kierunki rozwoju form literackich - reprint i edycje hipermedialne. Obydwie
strategie modyfikujq jedynie spos6b, w jaki poznajemy tekst literacki, pozostawiajqc
jego form~ w stanie niemal niezmienionym: tekst zamkni~ty, niemodyfikowalny, taki
jak w ksiqi:ce.
Stare formy trwajq mimo (a moze nawet i dzi~ki) digitalizacji, wydajqc si~ (przynajmniej na razie) niezb~dne. Literatura wychodzi ze spotkania z nowym medium
w stanie zmienionym, zachowujqc jednak sw6j tradycyjny ksztalt. Kultura ekran6w nie
spalila zatem literatury, nie zmusila nas do pami~ciowego reprodukowania tekst6w,
wr~cz przeciwnie - wypracowala technologi~, kt6ra zapewnia literaturze przetrwanie
i dalszy rozw6j.

