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Multimedialność jako nowa estetyka we współczesnej...

Wojciech Baluch

Multimedialność jako nowa estetyka 
we współczesnej kulturze. Na przykładzie nowego 

polskiego dramatu

We współczesnej erze – erze Internetu – każdy ma prawo do tworzenia swojej włas-
nej wirtualnej rzeczywistości, którą będzie objaśniał, promował czy wreszcie sprzedawał 
jako pożyteczny, a zarazem atrakcyjny obraz współczesnego świata. Rozpoczynając książkę 
o języku nowych mediów, Lev Manovich wita nas w „hybrydycznych czasach”1, Henry 
Jenkins w swojej refl eksji o przemianach, jakie niosą ze sobą nowe technologie, doradza, 
abyśmy przygotowali się na nadchodzącą kulturę konwergencji. W moim krótkim głosie 
w sprawie współczesności chciałbym także skorzystać z prawa do wypromowania mojej 
wizji świata, w którym żyjemy, i zaproponować krótką wycieczkę po rzeczywistości, nie tak 
złożonej jak w ujęciu Manovicha, nie grożącej „pęknięciem głowy”2, przed czym ostrzega 
Jenkins, jednak bardziej – w moim przekonaniu – odpowiadającej rzeczywistemu stanowi 
współczesnej kultury. Pozwólcie zatem, drodzy czytelnicy, że powitam was świecie estetyki 
multimedialnej.

Pojęcie multimedialności jest terminem, który raczej nie szokuje nowością. Zawarty 
w tym określeniu ton rezerwy odpowiada jednak mojemu przeświadczeniu – które będę 
się starał uargumentować w dalszej części mojego artykułu – o tym, że trwająca od kilku 
dekad rewolucja technologiczna przeradza się coraz wyraźniej w ewolucję kulturową, mniej 
szokującą lub przestraszającą. Dlatego refl eksję Jenkinsa o „nieustannym przerzucaniu mię-
dzy euforią a głębokim zaniepokojeniem, które prowadzą do dezorientacji”, traktuję jako 
konieczny zabieg, przyczyniający się do retorycznej atrakcyjności tekstu pisanego w cza-
sach wszechobecnego marketingu. W zupełności zgadzam się natomiast z tymi refl eksjami 
autora Kultury konwergencji, które wpisują się w zapowiadany przez niego proces długo-
trwałych i mozolnych przemian, jakie mają towarzyszyć ustanawianiu stechnicyzowanej 
kultury. Czy jednak przy końcu tego procesu będziemy mieli nadal poczucie, że uczestni-
czymy w kulturze, w której poszczególne media wzajemnie się przenikają, czy raczej sy-
tuacja będzie na tyle oswojona, że wrażenie wzajemnej obcości poszczególnych systemów 
komunikacji, sposobów gromadzenia oraz przekazywania informacji przestanie odgrywać 
istotniejsze znaczenie? Sądzę, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia raczej z drugim 
ze wspomnianych zjawisk. Dowodów na to chciałbym jednak poszukać nie w mojej wyob-

1 L. Manovich, Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, s. 15.
2 H. Jenkins, Wstęp do polskiego wydania. Witajcie w kulturze konwergencji, w: idem, Kultura konwergencji. 

Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, s. vi.
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raźni futurologa, ale w zjawiskach, które dają się dostrzec już teraz. Niezależnie bowiem od 
przemian technologicznych, jakie czekają nas w przyszłości, oraz niezależnie od nowych 
sposobów wykorzystywania dostarczanych przez technologię narzędzi, świadomość współ-
czesnego użytkownika i odbiorcy mediów wydaje się być w pewnym stopniu oswojona już 
ze zjawiskami, które Jenkins opisuje jako konwergencję kultury, zaś Manovich – jako jej 
hybrydyzację.

Za podstawę moich rozważań nad przyswajaniem współczesnej kultury medialnej przez 
jej użytkowników chciałbym obrać dorobek młodych polskich dramatopisarzy, których 
twórczość przypadająca na początek XXI wieku zyskała sobie sporą popularność w kręgach 
ludzi zainteresowanych tą formą artystyczną. Opublikowana w 2003 roku antologia Poko-
lenie porno3 zawierała utwory 10 młodych autorów. Ich wiek pozwala uznać, że to pierwsze 
pokolenie Polaków, których początek kariery zawodowej przypadł na czas przemian nio-
sących z sobą demokrację, wolny rynek, ale także komercjalizację życia oraz dynamiczną 
pogoń za standardami medialnymi, jakie w tamtym czasie wyznaczał świat zachodni. Spora 
popularność wspomnianej antologii zachęciła wydawców do publikacji kolejnych tomów – 
znacznie poszerzyły one krąg młodych dramatopisarzy. Trzeba pamiętać, że dla nich nowa 
rzeczywistość nie stanowiła cezury życiowej, ale porządek określający całość ich dorosłej 
egzystencji.

Charakterystyczne dla twórczości wypromowanej za pośrednictwem serii antologii dra-
matu było to, że prawie wszystkie zamieszczone w nich utwory koncentrowały się na sytua-
cji współczesnej Polski. Podejmowane w kolejnych tekstach tematy wyłamywały się jednak 
ze standardowego dla tego rodzaju twórczości ograniczonego repertuaru ujęć tragicznego 
losu człowieka lub obyczajowych obrazków, typowych dla naszej codziennej egzystencji. 
Bogactwo perspektyw prezentowanych przez dramaty polskich autorów, a także szeroka 
gama ich własnych doświadczeń zawodowych pozwoliły spojrzeć na te utwory jako na inte-
resujący, a zarazem sugestywny zapis doświadczenia młodego pokolenia, któremu przyszło 
rozpocząć samodzielne życie w rzeczywistości rewolucji cyfrowej oraz kultury komercji.

Wśród wielu zjawisk, które stały się przedmiotem dramaturgicznej refl eksji młodych au-
torów, jedno z centralnych miejsc zajmują media. To sytuacja dla dramatu dość nietypowa. 
O ile bowiem w teatrach eksperymentalnych, a współcześnie także w repertuarowych, nowe 
technologie medialne pojawiły się już wiele lat temu – na początku jako symbol przemiany 
oraz przedmiot zainteresowania, obecnie w coraz większym stopniu jako narzędzie nowych 
możliwości ekspresji – o tyle w literackich formach dramatu sfera nowych mediów z tru-
dem znajdowała sobie miejsce wśród tradycyjnych form wypowiedzi charakterystycznych 
dla tego rodzaju sztuki. Tymczasem młodzi autorzy z nieoczekiwaną łatwością wplatają 
w swoje dramaty różne aspekty oraz wymiary współczesnej im rzeczywistości medialnej. 
Zmiana w wykorzystywaniu kultury medialnej w tekstach dramatycznych nie ogranicza się 
jednak tylko do czynnika ilościowego, lecz charakteryzuje się także pewnym specyfi cznym 
stosunkiem młodego pokolenia twórców do tego, co łączy się z rozwojem technologii ko-
munikacyjnych oraz towarzyszącymi temu rozwojowi zmianami kulturowymi. 

3 Pokolenie porno, red. R. Pawłowski, Zielona Sowa, Kraków 2003.




