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MATEUSZ BOROWSKI
MAŁGORZATA SUGIERA

S

eria „Interpretacje”, wydawana przez Księgarnię Akademicką we
współpracy z Katedrą Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w formie monografii autorskich i zbiorowych prezentuje nowatorskie
interpretacje dzieł i nurtów artystycznych, problemów z zakresu filozofii i kultury oraz zjawisk społecznych. Tytułowe interpretacje rozumiemy w sposób zdecydowanie szeroki i zgodny z tendencjami dominującymi w naukach humanistycznych po tak zwanym przełomie
performatywnym. W ramach tego względnie nowego paradygmatu
dzieło artystyczne przestało być traktowane jako artefakt, struktura
organiczna i zamknięta. Funkcjonuje raczej jako historycznie i kontekstowo zmienny efekt oddziaływań artystycznych i społecznych
sił, rodzaj scenariusza, propozycji czy wręcz metaforycznie rozumianego programu generującego formy i sytuacje dla odbiorcy, bierną
konsumpcję zmieniając w aktywne (współ)tworzenie. Wszystko to
sprawia, że zmienia się również status nauk humanistycznych, które
stopniowo rezygnują z dążenia do obiektywizmu i rzekomo naukowej ścisłości na rzecz świadectwa ze spotkania, opisu form i sytuacji
w procesie ich powstawania i oddziaływania, a zatem na rzecz czegoś,
co nazwać można właśnie zabiegiem interpretacji.
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WPROWADZENIE

S

tar Trek na przestrzeni dekad pokazywał świat, w którym nie
istnieją państwa narodowe, odkrywanie nowych krain nie wiąże się z podbojem, zniesiono gospodarkę opartą na niedoborach, możliwa jest praca niewyalienowana, a kolor skóry nie wpływa
na możliwość awansu społecznego. Amerykański serial science fiction, którego produkcję rozpoczęto w trakcie zimnej wojny i konfliktu w Wietnamie, raz za razem ukazywał wojnę i wyścig zbrojeń jako
zło i opowiadał o XX wieku jako o zbrodniczej przeszłości, zostawionej już dawno w tyle.
W kolejnych filmach i serialach wchodzących w skład Star Treka
podnoszono kwestie kolonializmu, ludobójstwa, gospodarki rabunkowej, wykluczenia ekonomicznego, nierówności klasowych i prześladowań mniejszości, oferując wizję rzeczywistości, w której zasobami zarządza się tak, by nie istniał głód i by praca przynosiła radość
i spełnienie, a nie służyła biologicznemu przetrwaniu. W Star Treku
pokazano pierwszy w amerykańskiej telewizji pocałunek między
przedstawicielami odmiennych ras, za pośrednictwem nie zawsze
subtelnych metafor sprzeciwiano się stygmatyzacji osób chorych na
AIDS, krytykowano administrację George’a W. Busha, a jeden z bohaterów pozytywnych bezpośrednio cytował Manifest komunistyczny.
Jak dowodził Peter Frase, czyniąc Star Trek jednym z wzorców dla
możliwych przyszłości,
[s]eriale telewizyjne i filmy z uniwersum Star Treka są z pozoru
prostymi historiami przygodowymi o podróżach kosmicznych,
w których bohaterowie włóczą się po galaktyce w metaforze
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wprowadzenie

eksploracji morskiej. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej, zauważymy, że społeczeństwo przyszłości, w którym żyją bohaterowie Star Treka, istnieje poza niedoborem. Moglibyśmy faktycznie nazwać je społeczeństwem komunistycznym w tym sensie,
w którym używał tego terminu Marks1.

W grudniu 1979 roku w sieci restauracji McDonald’s po raz pierwszy
do zestawów dla dzieci dodano zabawki nawiązujące do tekstu kultury i tymczasowo przemianowano zestaw Happy Meal na Star Trek
Meal. Star Trek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz
transmedialnych na świecie, która oferuje dostęp do fikcyjnego świata nie tylko poprzez przynoszące kilkusetmilionowe przychody filmy
czy seriale, ale przez tysiące podkoszulków, kosmetyków, figurek czy
replik mundurów i narzędzi znanych z serii. Dziesiątki tysięcy wyrobów licencjonowanych przekształciły serial krytyczny wobec kapitalizmu w markę, która napędza dalszą konsumpcję.
W 2008 roku stworzono Archive of Our Own (nazwa zwyczajowo skracana do AO3), pierwsze takich rozmiarów prowadzone
i administrowane przez fanów repozytorium twórczości fanowskiej.
Na AO3 znajduje się przede wszystkim fanfikcja (fanfiction), czyli
krążące poza obiegiem oficjalnym opowiadania bądź powieści, które
wykorzystują postacie, wydarzenia czy światy zaczerpnięte z tekstów kultury tworzonych przez kogoś innego. Teksty takie pisane są
najczęściej przez kobiety, które nie dysponują prawami autorskimi
do wykorzystywanych elementów fikcyjnego świata. W przeciwieństwie do pokrewnych platform, na AO3 nie pojawiają się reklamy, co
oznacza, że repozytorium utrzymuje się wyłącznie z datków wpłacanych przez użytkowniczki i (stanowiących mniejszość) użytkowników. Niezależność od reklamodawców, którzy nie chcą być kojarzeni
z określonymi typami treści i nalegają na ich eliminację, pozwoliła na
całkowitą rezygnację z cenzury i selekcji materiału publikowanego
przez użytkujących platformę. AO3 powstało w reakcji na usuwanie
Peter Frase, Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie, tłum. Maciej Szlinder, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018, s. 45.
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z innych portali tekstów niezgodnych z konserwatywnymi zasadami dyktowanymi przez reklamodawców i dało twórczyniom całkowitą wolność, nie blokując możliwości publikacji treści uchodzących
w głównym nurcie za obsceniczne lub niemoralne. Platforma przez
nieco ponad dekadę zgromadziła miliony opowiadań ukazujących relacje nieheteronormatywne, które wchodzą w polemikę z tekstami
publikowanymi w głównym obiegu i nie zgadzają się z obowiązującym
decorum. Powstała też jako kontynuacja kilkudziesięcioletniej tradycji transgresywnej twórczości fanowskiej, zapoczątkowanej przez
kobiety – fanki Star Treka. Były one wyrzucane z konwentów, spychane na margines zmaskulinizowanego i zinstytucjonalizowanego
fandomu science fiction. Utrudniano im publikację w fanzinach i dlatego musiały wytworzyć własną niszę i osobne praktyki f anowskie.
W 2019 roku portal AO3 został nominowany do Hugo, najważniejszej nagrody przyznawanej utworom fantastycznonaukowym,
w kategorii best related work2. Zdobył to wyróżnienie, konkurując
z wydaną pośmiertnie ostatnią książką Ursuli Le Guin. Statuetką, przyznawaną od niemal siedmiu dekad w różnych kategoriach
w trakcie World Science Fiction Convention, poszczycić mogły się
największe gwiazdy fantastyki naukowej: Philip K. Dick, Frank
Herbert, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert A.
Heinlein, Roger Zelazny czy William Gibson. Stanowi ona wyraz
instytucjonalnego uznania fandomu science fiction – tego samego
środowiska, z którego kobiety występujące w roli fanek wykluczono
w latach sześćdziesiątych.
Jak pisze Aja Romano, „kapituła nagrody Hugo dała jasno do
zrozumienia, że nie tylko całe archiwum fanfikcji stanowi pojedyncze «related work», ale że to dzieło jest godne stanąć w jednym szeregu z twórczością najbardziej szanowanych autorów sci-fi/fantasy”3.
Polska nazwa tej kategorii – „najlepsza ksiażka niebeletrystyczna” – może być
myląca.
3
Aja Romano, The Archive of Our Own just won a Hugo. That’s huge for fanfiction, https://www.vox.com/2019/4/11/18292419/archive-of-our-own-wins-hugoaward-best-related-work (22.08.2019). O ile nie podaję inaczej, wszystkie teksty
2
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