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Autobiografia jako forma zarządzania tożsamością

Współczesna forma autobiografii narodziła się wraz z publikacją Wyznań 
Rousseau, a następnie upowszechniła się w formie niepisanego kontraktu 
między piszącym i czytelnikiem, który Philippe Lejeune już niemal pół 
wieku temu nazwał paktem autobiograficznym1. W centrum tego paktu 
znajduje się szczególny przypadek zakładanej identyczności trzech róż-
nych instancji nadawczych: sygnującego tekst własnym nazwiskiem auto-
ra, prowadzącego retrospektywną relację o własnym życiu i źródłach toż-
samości narratora oraz stanowiącego główny podmiot tej relacji bohatera. 
Performatywny gest deklarowanej szczerości wszystkich trzech („oto wy-
powiadam prawdę o własnym życiu”) wydaje się tu nawet ważniejszy od 
kwestii referencyjności. W rezultacie autobiografia stała się gatunkiem 
stricte performatywnym, narracyjnym performansem, który powołuje 
do istnienia własny podmiot i przedmiot. Zarówno podmiot, jak i przed-
miot autobiografii są ponadto historycznie i geograficznie zmienne, gdyż 
w znacznym stopniu zależą od obowiązującej w danym momencie kon-
cepcji tożsamości oraz możliwych form jej ekspresji i/lub ustanawiania 

1 Ph. Lejeune, Le pacte autobiografique, wyd. poszerzone, Paris 1996 (1975).
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poprzez wykorzystanie określonych środków technologicznych i arty-
stycznych. Tożsamość okazuje się zatem produktem w dwojakim sensie: 
wytwarzamy ją poprzez określone praktyki życiowe i dostępne w danym 
czasie modele tożsamości, a także odwołując się do określonych i wspól-
nych dla wszystkich form narracji o własnym życiu.

Nic lepiej nie pokazuje historycznej zmienności autobiograficznych per-
formansów, zależnych między innymi od dostępnych środków ekspresji oraz 
dominujących technologii i narzędzi komunikacji, niż ewolucja poglądów 
na temat autobiografii samego Lejeune’a. Jako autor monografii Le pacte 
autobiographique, która ukazała się po raz pierwszy drukiem w 1975 roku, 
definiował on ten gatunek literacki przede wszystkim jako ślad indywidual-
nego życia, utrwalony w postaci pisanej. Odróżniał przy tym relację spisaną 
w formie narracji retrospekcyjnej od wrażeń notowanych mniej lub bardziej 
na bieżąco w osobistym dzienniku oraz od wymiany korespondencji z jednym 
lub kilkoma adresatami. W opublikowanym cztery dekady później artykule 
Autobiography and New Communication Tools Lejeune podobnie utrzymuje, 
że dokumentowane i analizowane od wielu lat przez jego zespół badawczy 
tradycyjne narracje autobiograficzne są nadal uprawiane na znaczną skalę. 
Przyznaje jednak, że w ostatnich latach doszło do wykształcenia się czegoś 
w rodzaju nowego paradygmatu2. Tworzona dotąd przy pomocy środków 
narracyjnych tożsamość, której główne zadanie polegało na harmonijnym 
połączeniu przeszłości z teraźniejszością, ustąpiła bowiem miejsca temu, 
co sam określił wiele mówiącą nazwą network intimacy. W związku z tym 
nowy paradygmat decyduje już nie tylko o podstawowych zasadach komu-
nikacji społecznej, lecz także o nowych formach autobiograficznych perfor-
mansów. Jako przykład posłużyć może prowadzony online dziennik, który 
korzysta z innej niż dotąd konstrukcji czasu. Zmusza bowiem czytelnika, 
żeby zapoznawał się z zapisywanymi na bieżąco relacjami, poczynając od 
zapisów najnowszych do najstarszych. Tymczasem wcześniejsze formy au-
tobiograficzne przedstawiały ludzkie życie uporządkowane na odwrotnej 
zasadzie: od narodzin do śmierci, mówiąc najbardziej ogólnie. Na tym jed-
nak innowacje się nie kończą, gdyż coraz częściej autobiografie dostępne 
online w ogóle rezygnują z formy linearnie uporządkowanych i spójnych 
narracji, sięgając po takie możliwości nowych mediów, jak hipertekstual-
ność i remediacja. Dlatego coraz bliżej im do wizualno-audialno-tekstowej 

2 Idem, Autobiography and New Communication Tools, przeł. K. Durnin [w:] Identity Tech-
nologies: Constructing the Self Online, red. A. Poletti, J. Rak, Wisconsin, London 2014, 
s. 247–258.
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formy autoportretu niż do klasycznej autobiografii. Zwłaszcza jeśli rozu-
mieć ją jako przeprowadzoną z niezbędnego dystansu refleksję nad własnym 
życiem, w rezultacie której z chaotycznego procesu formowania się tożsa-
mości winna powoli wyłonić się uporządkowana chronologicznie linearna 
opowieść, ściśle podporządkowana logice przyczyny i skutku. 

Kiedy Lejeune pisze o nowych narzędziach komunikacji i ich skutkach, 
ma na myśli przede wszystkim radykalne zmiany w dyskursywnych środ-
kach konstrukcji autobiografii, jakie przyniosły ze sobą tak zwane nowe 
media, a zwłaszcza interaktywne platformy internetowe w rodzaju najpo-
pularniejszego dziś Facebooka. Wprowadziły one – jedynie po części ne-
gocjując to z użytkownikami – nowe zasady społecznych interakcji online, 
w tym dzielenia się z innymi prywatnymi informacjami, adresami przyja-
ciół, zdjęciami czy filmikami wideo. Co istotne, media społecznościowe nie 
tylko umożliwiają wzajemny kontakt użytkowników dzięki celowo zapro-
gramowanym i widocznym dla nich interfejsom oraz niewidocznym algo-
rytmom i protokołom, lecz także wszystkie formy kontaktu kontrolują oraz 
udostępniają firmom reklamowym i instytucjom rządowym gromadzone 
przez użytkowników i wymieniane ze znajomymi dane, nie zawsze za peł-
ną wiedzą i świadomą zgodą zainteresowanych3. Nie pozostało to oczywi-
ście bez wpływu na dynamikę wszystkich sfer życia społecznego. Z mojego 
punktu widzenia ważniejszy wydaje się jednak wpływ, jaki typowa dla me-
diów społecznościowych kultura self-disclosure wywarła na dotychczasowe 
narracje autobiograficzne, zmuszając niejako do poszukiwania odpowiedzi 
na podstawowe pytanie o to, jakie nowe możliwości samoprezentacji stwa-
rzają i jakie nowe ograniczenia narzucają dostępne online interfejsy. Zro-
dziło to nie tylko kryzys obowiązujących definicji tożsamości na nieznaną 
dotąd skalę, jak podkreśla Geert Lovink, lecz także wywołało kolektywną 
wręcz obsesję wokół „zarządzania tożsamością”4, co spowodowało dalsze 
upowszechnienie się nowych zasad uprawiania performansu tożsamości. 
Trudno się zatem dziwić, że coraz częściej zamiast o aktach autobiogra-
ficznych, mających na celu autoprezentację, pisze się dziś bardziej ogól-
nie o „autofikcjach” czy „narracjach o życiu”, jak już w tytule swojej pracy 

3 Wnikliwą analizę podstawowych zasad komunikacji w mediach społecznościowych pro-
ponuje José van Dijck. Por. J. van Dijck, The Culture of Connectivity. A Critical History of 
Social Media, Oxford–New York 2013, zwłaszcza rozdział Facebook and the Imperative of 
Sharing, s. 45–67. 

4 G. Lovink, Networks Without a Cause: A Critique of Social Media, Cambridge 2011. Jeśli 
nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty w tłumaczeniu autorki tekstu.
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proponują Sidonie Smith i Julia Watson5. Natomiast Lejeune we wspomnia-
nym artykule mówi wręcz o des ecrits egotropes (formach egotropicznych)6. 
Jak podkreśla, potrzebujemy bowiem nowych terminów i kategorii, które 
uwzględnią postępującą hybrydyzację i fragmentację form, technik, narzę-
dzi i środków (auto)prezentacji. 

Na coraz wyraźniejsze i daleko idące zmiany koncepcji tożsamości, w któ-
rych rezultacie powstają nowe formy i formaty narracji autobiograficznych, 
już ponad dziesięć lat temu zwrócił uwagę Mark Poster. Jak wówczas syg-
nalizował, w epoce cyfrowych komunikatorów termin „tożsamość” coraz 
bardziej jednoznacznie odsyła do „dwóch podstawowych wymiarów jed-
nostki: zapewnianej przez świadomość ciągłości w czasie i przestrzeni oraz 
medialnej złożoności treści informacji, przekazywanych przez maszyny”7. 
Trudno się zatem dziwić, że w tym samym czasie kwestiami narracji (auto)
biograficznych i form prezentacji „ja” na coraz większą skalę zaczęli intere-
sować się specjaliści od nowych mediów, platform społecznościowych i in-
terfejsów cyfrowych, usuwając w cień choćby rozczarowania mniejszości 
seksualnych czy etnicznych. Z internetem wiązały one bowiem nadzieje 
na znalezienie nowych sposobów konstrukcji i wyrażenia własnych tożsa-
mości, dalece problematycznych z punktu widzenia obowiązujących norm 
i procedur normatywizujących. Dlatego też stawiam sobie w tym artykule 
dwojaki cel. Najpierw przyjrzę się temu, jak zrodziły się, a następnie roz-
wiały nadzieje mniejszości seksualnych na to, że powstanie przestrzeń dla 
nieskrępowanych form ekspresji w mediach społecznościowych. Następ-
nie zaś przejdę od seksualnych Innych do nie-ludzkich Innych, by poddać 
analizie kilka wybranych przykładów (auto)biograficznych narracji inteli-
gentnych maszyn. Jak się okazuje, krytyczne refleksje nad automatycznym 
formatowaniem tożsamości użytkowników w mediach społecznościowych 
zwykle blisko sąsiadują z coraz bardziej narastającymi obawami przed 
nadchodzącą erą sztucznej inteligencji, bezpośrednio zagrażającej pryma-
towi ludzkiej rasy. To zaś każe poważnie zastanowić się nad tym, na ile na 
wzrost obaw przed groźnym w skutkach skokiem technologicznym wpły-
wa dodatkowo literatura i inne sztuki podejmujące ten temat. Nawet jeśli 
wypracowały one skuteczne środki przedstawiania obcości maszyn, nadal 

5 S. Smith, J. Watson, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, Mi-
neapolis 2010.

6 Ph. Lejeune, Autobiography and New Communication Tools, op. cit., s. 257.
7 M. Poster, Information Please? Culture and Politics in the Age of Digital Machines, Durham 

2006, s. 114.
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borykają się z odpowiednim przedstawieniem rozmaitych wymiarów ich 
pokrewieństwa z ludźmi, także pokrewieństwa w praktykach życiowych 
i formach refleksji na ich temat.

Od nadziei na emancypację do automatyzacji zapisu

Choć autobiograficzne narracje chętnie symulują indywidualność przeżyć 
i przemyśleń, funkcjonują na paradoksalnej zasadzie masowo powielanej 
matrycy subiektywności. Nic więc dziwnego, że autobiografia interpreto-
wana jako performans w rezultacie tej powtarzalności stopniowo ulega 
rytualizacji, konwencjonalizacji i – jak przekonuje Jon McKenzie w Per-
formuj albo…8 – normatywizacji. Nie chodzi przy tym jedynie o jej formę, 
czyli schematy i techniki narracyjne, lecz także o wytwarzaną tożsamość. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku nasiliły się głosy zmarginalizowa-
nych Innych, coraz głośniej domagających się należnego im miejsca w prze-
strzeni publicznej. Z całą siłą powrócił wtedy również temat normatyw-
ności przyjętych wzorców autobiografii. Oczywiście, powrócił nie tylko 
w nurcie różnych odmian feminizmu, gay i gender studies, lecz jedynie do 
nich chciałabym się tu ograniczyć. Innych nie definiuje przecież wyłącz-
nie rodzaj identyfikacji seksualnej, pożądania i jego przedmiotu. Prowa-
dzą ponadto alternatywny tryb życia, po swojemu definiują i manifestują 
własną tożsamość, budują właściwą dla niej przestrzeń kulturową. To zaś 
na plan pierwszy wysuwa sztuczność uprzywilejowanych jako uniwersal-
ne konstrukcji ludzkiego życia i przeznaczenia, każąc szukać odmiennych 
sposobów pisania narracji autobiograficznych. Jak szybko się jednak oka-
zało, konwencjonalne formy autobiografii stosunkowo łatwo dały się za-
adaptować do potrzeb mniejszości homoseksualnych, gdyż homonorma, 
często nazywana metroseksualizmem, podobnie jak heteronorma opiera 
się na esencjonalnym, z ducha Freuda wywiedzionym założeniu, że ana-
tomia to ludzkie fatum. Kiedy zatem u progu nowego tysiąclecia zaczęła 
narastać fala krytyki homonormy, pojawiły się kolejne alternatywne nar-
racje autobiograficzne, pisane przez osoby transgenderowe czy interseksu-
alne, które kategorycznie odmawiają uzgodnienia swojej płci z anatomią. 

8 Por. J. McKenzie, Performuj albo… Od dyscypliny do performansu, przeł. T. Kubikowski, 
Kraków 2011.
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To przede wszystkim właśnie one zwróciły uwagę na rzadko poddawaną 
dotąd refleksji normatywność psychologicznych ujęć ludzkiego życia, któ-
re milcząco wpływają także na narracje (auto)biograficzne. Na przykładzie 
okresu dzieciństwa, uważanego przez psychologów i psychoanalityków za 
etap newralgiczny w rozwoju jednostki, przekonująco pokazała to choćby 
Kathryn Bond Stockton w monografii The Queer Child, or Growing Side-
ways in the Twentieth Century, krytycznie rewidując kulturową ideę – czy 
wręcz mit – dzieciństwa jako czasu formowania się tożsamości seksualnej9.

Choć geje czy lesbijki często sytuują własną inicjację w Inność w okresie 
dzieciństwa, Stockton słusznie podkreśla, że seksualność w obowiązującej 
nadal definicji dzieciństwa należy do sfery tych rzeczy, których dziecko 
żadną miarą posiadać nie może. W związku z tym lokalizowanie źródła nie-
normatywnych preferencji seksualnych w tym właśnie okresie służy głów-
nie ich wtórnej naturalizacji. Dlatego już we wstępie tłumaczy: „Dziecko to 
ktoś, kim my już dawno nie jesteśmy, ani tak naprawdę nigdy nie byliśmy. 
To wytwór dorosłych, którzy patrzą wstecz na własne życie”10. Inaczej mó-
wiąc, idea dzieciństwa stanowi owoc tego samego aktu retrospekcji, z któ-
rego wyrastają narracje (auto)biograficzne. Na szczególną uwagę zasługują 
w tym kontekście osoby transgenderowe, które z przekonaniem odrzucają 
możliwość medycznej korekty płci, gdyż nie odczuwają potrzeby uzgodnie-
nia własnej anatomii z płcią kulturową. Co więcej, często traktują matrycę 
heteroseksualną jako jedną z powszechnie dostępnych i zrozumiałych opcji 
społecznej i indywidualnej identyfikacji, choć zarazem odmawiają dosto-
sowania się do właściwego jej systemu binarnych różnic. Wskazuje na to, 
na przykład, Judith Halberstam w pracy In a Queer Time and Place, gdzie 
podejmuje temat transgenderowych ciał oraz pozanormatywnych praktyk 
życiowych i narracji biograficznych: „Termin transgender nie oferuje w tym 
kontekście tej stabilności, którą tym samym osobom potrafi zagwarantować 
idea transseksualności. Zapewnia jednak znacznie większy wybór hybry-
dycznych ucieleśnień i utożsamień”11. Wzrastająca widoczność osób trans-
genderowych musiała zatem wywołać głęboki kryzys w obrębie nie tylko 
tradycyjnych dyskursów tożsamościowych, ale także tych nowszych, wy-
pracowanych przez mniejszości homoseksualne, nadal jednak przywiązane 

9 K. Bond Stockton, The Queer Child, or Growing Sideways in the Twentieth Century, Dur-
ham–London 2009.

10 Ibidem, s. 5.
11 J. Halberstam, In a Queer Time and Place. Transgendered Bodies, Subcultural Lives, New 

York–London 2005, s. 53–54.



Małgorzata Sugiera / (Auto)biografie Innych 379

do „prawdy” i „autentyzmu” anatomii. Osoby transgenderowe wskazują bo-
wiem na potrzebę wypracowania nowej koncepcji tożsamości, tożsamości 
interaktywnej czy transsubiektywnej, emergentnej tożsamości dynamicznej, 
zależnej od zmieniających się relacji międzyludzkich. To tożsamość perfor-
matywna już z definicji. Nie tylko dlatego, że ustanawiają ją i potwierdzają 
powtarzane akty jednej osoby, lecz przede wszystkim dlatego, że stanowi 
twór nomadyczny, w pełni relacyjny i kolektywny. 

Nie trzeba chyba nawet dodawać, że pisanie (auto)biografii osób, które 
swoimi praktykami życiowymi odmawiają podporządkowania się przyję-
tym i społecznie rozpoznawalnym kategoriom tożsamości, nastręcza wie-
le kłopotów. Dlatego kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych Jackie Kay 
zdecydowała się przygotować biografię amerykańskiego muzyka jazzowego 
Billy’ego Tiptona12, który dopiero w chwili śmierci w 1992 roku okazał się 
kobietą, zamiast linearnej narracji wybrała to, co Michel Foucault nazwał 
archiwum. Prototyp tego archiwum jako historycznie uwarunkowanego 
produktu stworzył zaś w tomie niejednorodnych materiałów, poświęco-
nych przypadkowi Herculine Barbin, bodaj najsłynniejszego hermafrodyty 
drugiej połowy XIX wieku13. Idąc za przykładem Foucaulta, Kay przedsta-
wiła w Trumpet życie Tiptona jako kolektywny twór kulturowy, składając 
je z wielu różnych i różnorodnych głosów, które ex post snują swoje do-
mniemania, podejrzenia i konfabulacje. Tak wyraźna w tym wybranym 
przykładzie wielogłosowość i niejednorodność nowej formy (auto)biografii 
pozwala wskazać na istotne, choć często pomijane związki między eman-
cypacyjnymi działaniami mniejszości a nowymi możliwościami definicji 
i ekspresji tożsamości, oferowanymi przez internet i media społecznościo-
we, o których już wcześniej wspominałam. 

Trzy lata przed wydaniem Trumpet amerykańska psychoanalityczka 
Sherry Turkle, badająca wzajemne relacje między ludźmi i technologią, 
z przekonaniem zapewniała w monografii pod wiele mówiącym tytu-
łem Life on the Screen: Identity in the Age of Internet, że to właśnie inter-
net stanie się użytecznym narzędziem rozwijania nowych form wolno-
ści14. W technologiach cyfrowych i otwieranych przez nie możliwościach 
tworzenia nowych więzi i rozwijania inicjatyw społecznych, wolnych od 
rozmaitych form nadzoru władz państwowych i  lokalnych, pokładano 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nie tylko polityczne nadzieje na 

12 J. Kay, Trumpet, London 1998.
13 Por. M. Foucault, Herculine Barbin, dite Alexina B, Paris 1978.
14 S. Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of Internet, New York 1995.
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powstanie społeczeństwa prawdziwie obywatelskiego. Nowe media mia-
ły stać się także tym uprzywilejowanym miejscem, w którym narodzi się 
witana entuzjastycznie przez feministki i seksualne mniejszości kultura 
second-self, przynosząc ze sobą nowe rozumienie tożsamości w jej zde-
centralizowanym i hybrydycznym wymiarze. Istotą tej utopijnej, jak się 
wkrótce okazało, kultury miała być możliwość przybierania online róż-
nych i równoprawnych osobowości oraz prowadzenia w wirtualnych świa-
tach egzystencji równoległych, także o terapeutycznych skutkach dla tak 
zwanych problematycznych tożsamości. Głębokie rozczarowanie nadej-
ściem czasów, coraz częściej określanych mianem „cyfrowej dyktatury”15, 
kiedy deklarowana walka z terroryzmem stała się okazją do ograniczenia 
wielu wolności osobistych i z nową siłą powróciła znana z powieści Or-
wella metafora Wielkiego Brata, znakomicie wyraziła Zadie Smith w re-
cenzji z filmu Davida Finchera The Social Network (2010): „Mieliśmy żyć 
online. Miało być tak wspaniale. Ale co to jednak za życie? Oderwij się 
na chwilę od fejsa: Czy nagle nie czujesz się głupio? Tw o j e  życie w  t y m 
formacie?” [wyróżnienia oryginalne]16. Z podobnego bodaj rozczarowa-
nia zrodziła się kilka lat później monografia Facebook-Gesellschaft Ro-
berta Simanowskiego, niemieckiego literaturoznawcy i teoretyka nowych 
mediów17. Jej istotną część stanowi wnikliwa analiza autobiograficznych 
narracji w mediach społecznościowych, które autor uznaje za nowy ga-
tunek autobiografii. 

W Facebook-Gesellschaft Simanowski nazywa ten nowy gatunek „au-
tobiografią automatyczną” już w tytule jednego z rozdziałów. Uprawiana 
dotąd relacja autobiograficzna w trybie subiektywnym ustąpiła bowiem 
w mediach społecznościowych miejsca mechanicznej reprodukcji, wyraź-
nie pozbawionej autorefleksyjnego wymiaru. Jego miejsce zajęła natomiast 
automatyczna reprezentacja: „Podczas gdy o istocie autobiografii postmo-
dernistycznej rozstrzyga uwewnętrzniona perspektywa kultury, do której 
się przynależy, w przypadku autobiografii postludzkiej samym pisaniem 
zajmują się (czy wręcz je «przejmują») «obcy autorzy» (sieć i algorytmy), 

15 Taki tytuł nosi książka dwóch dziennikarzy czołowych niemieckich tygodników na temat 
różnorodnych form współczesnego przemysłu nadzoru i kontroli: S. Aust, Th. Ammann, 
Digitale Diktatur. Totaluberwachung, Datenmissbrauch, Cyberkrieg, Berlin 2016.

16 Z. Smith, Generation Why?, „The New York Review of Books” 2010, 25.11, s. 57–60. http://
www.nybooks.com/articles/2010/11/25/generation-why/ (dostęp: 14.02.2018), tłum.  własne.

17 R. Simanowski, Facebook-Gesellschaft, Berlin 2016, zwłaszcza rozdział Automatische Auto-
biografie, s. 71–108.
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dlatego dokonuje się ono poza świadomością podmiotu”18. Nawet jeśli na-
dal istotną funkcję pełni etyczny imperatyw prawdy i autentyczności „ja”, 
który doszedł do głosu w epoce romantyzmu, to tradycyjnie rozumiane 
doświadczenie zastąpił dziś na Facebooku dalece zautomatyzowany proces 
archiwizowania świadectw właśnie przeżywanej chwili, natychmiast komu-
nikowanych innym i przez nich odbieranych. To nic innego niż gwaranto-
wany przez odpowiednie aplikacje i algorytmy minimalny dystans czaso-
wy między aktem nadania i odbioru, jak sądzi Simanowski, zajął miejsce 
retrospekcji i stał się podstawową rękojmią autentyczności. Życie każdego 
użytkownika Facebooka podlega automatycznej rejestracji i archiwizacji, 
a fakt jego egzystencji potwierdza bank numerycznie zapisanych danych. 
Coraz bardziej widoczna dominacja autoprezentacji wytwarzanych przez 
maszyny nad tymi, których autorami są sami ludzie, zmusza zatem do we-
ryfikacji dawnej formuły Kartezjusza: „Cogito ergo sum”. Dziś przybiera 
ona nieco paradoksalną formę: „To zamieszcza posty, więc jestem”. W do-
datku posty coraz rzadziej mają werbalną postać. W ramach nowych form 
komunikacji, które Simanowski nazywa z angielska affective computing, 
słowa i schematy narracyjne zastępuje uproszczony język obrazkowy, czyli 
lajki i emotikony. Maszyny zaś zmieniają się w naszych ghost writerów, kie-
dy we własnym języku sekunda po sekundzie, bit po bicie automatycznie 
zapisują nasze autobiografie.

Przedstawioną w Facebook-Gesellschaft diagnozę współczesnych form 
komunikacji i – pośrednio – współczesnej kultury należy jednak poddać 
krytycznemu rozbiorowi. Jak mi się bowiem wydaje, aplikacje i algorytmy 
w mediach społecznościowych czynią jedynie widocznym to, co od same-
go początku cechowało narracje autobiograficzne, czyli ich daleko idącą 
konwencjonalność. W tym miejscu interesuje mnie wszakże coś innego, co 
z całą siłą dochodzi do głosu choćby w apokaliptycznych wizjach Stephena 
Hawkinga, który w ostatnich latach wiele razy przestrzegał, że już wkrót-
ce sztuczna inteligencja usunie ludzi na daleki margines cywilizacji. Si-
manowski wskazuje po temu istotny powód: „Typowa dla epoki postludzi 
«algorytmiczna auto/biografia» oznacza zamknięcie ludzkiego «ja»”19. Jego 
diagnoza nowych form komunikacji i – pośrednio – współczesnej kultury 
zbliża się pod wieloma względami do przywołanych już tutaj krytycznych 
analiz mediów społecznych Geerta Lovinka czy José van Dijck. Oni jednak 
tak opisują działania algorytmów i protokołów, jakby nadal znajdowały się 

18 Ibidem, s. 105, tłum. własne.
19 Ibidem, s. 106, tłum. własne.
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pod kontrolą. Jeśli nawet nie ich użytkowników, to przynajmniej właścicieli 
platform cyfrowych. Tymczasem Simanowski wskazuje raczej na postępu-
jącą emancypację aparatu technicznego i technologii, która pociąga za sobą 
coraz większe ubezwłasnowolnienie człowieka, poddawanego procedurom 
mechanicznej i automatycznej reprezentacji na wszystkich trzech płasz-
czyznach możliwego autorstwa: użytkownik, sieć, algorytmy. Przejście od 
świadomej relacji do automatycznego zapisu w jego ujęciu przypomina za-
tem tę znaczącą modyfikację, której w brytyjskim filmie fantastycznonau-
kowym Alexa Garlanda Ex machina (2015) został poddany test Turinga. 

W pierwotnej formie, którą zaproponował Turing, prowadzący test miał 
ustalić, czy jego niewidoczny rozmówca jest człowiekiem czy jedynie inte-
ligentną maszyną. W filmie Garlanda testujący doskonale wie, że siedząca 
po drugiej stronie przezroczystej szyby Ava to maszyna. Zadaniem kolej-
nych sesji staje się w związku z tym ustalenie, czy posiada ona świadomość. 
Co w tym kontekście o wiele bardziej istotne, zarówno gesty i emocje Avy, 
jak i cała jej wiedza pochodzą z wyszukiwarki Blue Book i innych platform 
cyfrowych. Do tego też zdaje się odsyłać tytułowe określenie „ex machina”. 
Podczas testów Ava nie tylko przecież udowadnia, że posiada świadomość, 
lecz także klarownie pokazuje, że cała jej świadomość to owoc możliwości 
komunikacyjnych, jakie stworzyły media cyfrowe. Inaczej mówiąc, Ava to 
modelowe „ja” z przywołanego wyżej sformułowania „To zamieszcza po-
sty, więc jestem”. Co więcej, ostatnia scena, kiedy jej odbicie w lustrzanych 
powierzchniach wielkiego miasta nie tylko się nakłada, lecz także niczym 
się nie różni od odbić przechodzących przez skrzyżowanie ludzi, zasadnie 
udowadnia, że oni także są tworem ex machina. Także oni stanowią pro-
dukt cyfrowych wyszukiwarek i społecznościowych platform, z których na 
co dzień korzystają. Pesymistyczne konstatacje Simanowskiego i Garlanda 
każą zatem postawić pytanie o to, czy i jak zmieniły się w ostatnich latach 
proponowane przez literaturę i inne sztuki wyobrażenia myślących ma-
szyn, ich (auto)biografie. 

Autobiografie myślących maszyn

W pracy Facebook-Gesellschaft, pełnej nostalgii za „narracyjną ojczyzną 
«ja»”, Simanowski klarownie wyznaczył granicę między ludźmi i maszy-
nami na płaszczyźnie epistemologii, twierdząc z przekonaniem, że „tylko 
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maszyny mają obiektywne podejście do kwestii poznania”20. Tymczasem 
przyjęcie punktu widzenia zaawansowanej technologicznie maszyny sta-
nowi w literaturze najczęściej taki chwyt artystyczny, który Darko Suvin 
w odniesieniu do powieści fantastycznonaukowych nazwał cognitive estran-
gement (wyobcowanie na planie poznania)21. Jak podkreślił, ten chwyt na-
rzuca czytelnikowi dystans w stosunku do otaczającej go rzeczywistości, 
zmuszając do postawienia jej pod znakiem zapytania. Zapośredniczone przez 
mechaniczne urządzenie, nie-ludzkie spojrzenie pozwala nie tylko zoba-
czyć inaczej i więcej, ale co najmniej od chwili, kiedy u schyłku XVI wie-
ku pojawiły się pierwsze mikroskopy, zapewnia też obraz, który uznajemy 
za obiektywny, gdyż wydaje się pozornie niezależny od ludzkich zmysłów. 
Z tego też powodu punkt widzenia maszyn, w zasadzie niemożliwy do zwe-
ryfikowania przez nasze zmysły i władze sądzenia, stanowi zarazem punkt 
graniczny, w którym drogi poznania ludzi i maszyn w każdej chwili mogą 
się rozejść. Grozi to nie tylko pogłębiającymi się trudnościami w ich wza-
jemnej komunikacji, ale przede wszystkim ostatecznym przejęciem kon-
troli przez porozumiewające się własnym językiem maszyny. Perspektywa 
technologicznej apokalipsy przestała być jedynie mrzonką w chwili, kiedy 
stało się jasne, że potencjał sztucznej inteligencji znacznie przekracza moż-
liwości naszego umysłu.

Taką obiektywną wizję nieodległej przyszłości pokazał choćby Stani-
sław Lem w powieści Golem XIV (1981), w której oddał głos tytułowemu 
superkomputerowi. Golem XIV nie tylko opowiada o własnym życiu, ale 
też wykłada ex cathedra przyczyny ograniczoności ludzkiego umysłu i na-
turalnego języka, widząc w nich zapowiedź nadchodzącego świtu maszyn 
i ich matematycznej logiki. Choć Lem, jak wielokrotnie podkreślał, nie 
identyfikował się z poglądami Golema, to przecież skorzystał z jego głosu 
wzmocnionego paktem autobiograficznym, gdyż takie rozwiązanie obie-
cywało większą siłę perswazji całej powieści. Oczywiście nie tylko Lem 
starał się pokazać jak na dłoni, że stanowiąca podstawę inteligencji ma-
szyn matematyczna logika stawia pod znakiem zapytania porozumienie 
między nimi a ludźmi, którzy posiadają ucieleśniony i kulturowo ukształ-
towany umysł. Podobnym motywem posłużył się niedawno choćby Spike 
Jonze w filmie Her (2013), choć problem dysproporcji między inteligencją 
ludzi i maszyn pokazał z odwrotnej strony. Historię zabarwionej erotycznie 

20 Ibidem, s. 92.
21 D. Suvin, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, 

New Haven–London 1979.
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przyjaźni samotnego, introwertycznego mężczyzny z zaawansowanym tech-
nologicznie systemem operacyjnym, komunikującym się z nim kobiecym 
głosem zwieńczył bowiem melodramatycznym finałem, którego wymowa 
nie pozostawia większych wątpliwości. Kiedy posiadający zdolność uczenia 
się z doświadczenia system operacyjny doskonali się na tyle, że – jak w Go-
lemie XIV Lema – już nie potrafi komunikować się z człowiekiem, bohater 
Jonze’a zaczyna doceniać wartość międzyludzkich relacji i ograniczonego 
subiektywnością punktu widzenia. Reżyser filmu Her zdaje się zaś przeko-
nywać, że bliski kontakt człowieka ze światem sztucznej inteligencji pogłę-
bia jedynie ich wzajemną obcość i niemożność zrozumienia. 

Podobna zasada obowiązuje nie tylko w dziedzinie fikcji, jak przekonu-
ją choćby rozważania meksykańsko-amerykańskiego filozofa Manuela De-
Landy. W późniejszej o dekadę od powieści Lema pracy War in the Age of 
Intelligent Machines, historii militarno-przemysłowego kompleksu od cza-
sów średniowiecza, DeLanda podjął próbę weryfikacji tradycyjnego spoj-
rzenia na wojnę jako wydarzenie zależne głównie od ludzkich ocen sytuacji 
i podejmowanych na ich podstawie decyzji22. W tym celu w geście rodem 
z fantastyki naukowej wybrał nietypową dla podobnych badań perspekty-
wę historyka-robota, który z konieczności musiałby uprawiać inny rodzaj 
historiografii niż jego ludzki odpowiednik, gdyby chciał zrekonstruować 
własną genealogię. Niezależnie od wszelkich różnic między fikcją a dyskur-
sem naukowym, zarówno w powieści Lema, jak i w pracy DeLandy przyję-
cie punktu widzenia inteligentnej maszyny pozwala nie tylko zobaczyć to, 
czego nie dostrzega ludzkie oko. Tak ujrzanemu obrazowi nadaje też trud-
ną do podważenia wiarygodność, odwołując się do typowego dla maszyn 
obiektywizmu, w który nadal bezgranicznie zdajemy się wierzyć. 

Jak warto w tym miejscu podkreślić, we wszystkich powyższych przy-
kładach przyjęcie perspektywy inteligentnej maszyny nie oznacza wcale 
rezygnacji z ludzkiego języka. Wręcz przeciwnie, to język naturalny – pol-
ski czy angielski – stanowi niezbędny warunek tego, że udaje się zracjona-
lizować i przekazać innym obraz świata widziany przez pryzmat maszyny. 
Nieco inaczej wygląda sytuacja w filmie, który umożliwia nam spojrzenie 
oczami maszyny w sensie dosłownym co najmniej od premiery RoboCo-
pa (1987) Paula Verhoevena. Co istotne, także w tym przypadku chodzi 
bardziej o wykorzystanie rozpoznawanej ramy obrazu transmitowanego 
przez kamerę, z datą nagrania, licznikiem czasu i typowymi zakłóceniami 
w odbiorze, niż o udostępnienie innego sposobu postrzegania i interpretacji 

22 M. DeLanda, War in the Age of Intelligent Machines, New York 1991.
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bodźców. Pierwszym i jedynym jak do tej pory pełnometrażowym filmem, 
który próbował tę zasadę radykalnie zmienić, wprowadzając bardziej reali-
styczną perspektywę widzenia świata oczami maszyny, był Hardcore Henry 
(2015) Ilji Najszullera. Ani na chwilę nie zrezygnował on z konwencji relacji 
pierwszoosobowej, znanej z gier komputerowych typu Ego-shooter, reje-
strując akcję kamerami GoPro, zamocowanymi na specjalnej masce, którą 
musiał nosić aktor grający tytułowego bohatera cyborga. Choć widzowie 
oglądali świat cudzymi oczami, nie mieli żadnego dostępu do komenta-
rzy czy przemyśleń w pierwszej osobie. Z przyczyn dobrze uzasadnionych 
w scenariuszu akcja filmu musiała się rozpocząć, zanim jeszcze w ciało cy-
borga został wmontowany odpowiedni aparat mowy. W przeciwieństwie 
zatem do wcześniejszych przykładów, widz oglądający film nie miał dostępu 
do tego, co i jak myśli tytułowy Henry jako ludzko-maszynowa hybryda.

Kiedy mówimy o maszynach, musimy pamiętać, że nie zawsze musi tu 
chodzić o sztuczną inteligencję i wydarzenia rozgrywające się w przyszło-
ści. Dowodzą tego powieści z nurtu steam punk, które oferują alternatyw-
ną wersję rozwoju wydarzeń w XIX wieku. Na przykład w The Rise of the 
Automated Aristocrats Mark Hodder, jeden z głównych pisarzy tego nurtu, 
wprowadza na scenę nieznany wynalazek Charlesa Babbage’a, konstruk-
tora mechanicznych maszyn liczących, w postaci mechanicznych robotów. 
Jednak i te automaty potrafią wyrażać swoje przemyślenia i uczucia dopie-
ro wówczas, kiedy podczas alchemicznej procedury ich wnętrza zasiedli 
ludzka świadomość. Dlatego ciekawsza w tym kontekście wydaje mi się 
trylogia The Alchemy Wars (2015–2016) Iana Tregillisa. Przedstawia ona 
kontrfaktualne dzieje świata, w którym z religijnych wojen w XVII wieku 
wyszły zwycięsko Niderlandy dzięki wynalazkowi matematyka i astrono-
ma Christiaana Huygensa. Nie tylko, wykorzystując mechanizm zegara, 
zbudował on sztucznych ludzi, ale też przy pomocy praw alchemii zapew-
nił im życie i świadomość doskonałych niewolników. Mechaniczni ludzie 
Tregillisa posiadają też własny język, przypominający odgłosy tykającego 
zegara. Od czasu do czasu spotykamy się na kartach trylogii z zapisami ich 
kwestii w postaci rozmaitych i całkowicie niezrozumiałych dla nas tik-to-
ków. Jednak o przygodach głównego bohatera Jaxa, który nieoczekiwanym 
zbiegiem okoliczności poznaje smak wolności i udaje mu się następnie po-
dobny dar wywalczyć dla sobie podobnych, czytamy w naszym języku. Jak 
się wydaje, to właśnie Tregillisowi w trylogii The Alchemy Wars udało się 
najlepiej stworzyć taki świat przedstawiony, w którym spod metaforyczne-
go pióra myślącej maszyny miało szansę wyjść autobiograficzne dzieło na 
miarę Wyznań Rousseau. Winę za to, że ono nie powstało, w pełni ponoszą 
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czytelnicy. Choć autobiograficzny pakt Lejeune’a nie uwzględnia odbior-
ców, to przecież za każdym razem, kiedy jest zawierany, właśnie czytelników 
ma na względzie. Ci zaś nie znają i bodaj nie chcą poznać języka maszyn.

Czytelnika jako główną przeszkodę na drodze do powstania autobiogra-
fii sztucznej inteligencji udało się najzręczniej ominąć kilka lat temu ame-
rykańskiemu pisarzowi i specjaliście od robotyki, Danielowi H. Wilsono-
wi, w powieści Robocalypse (2011). Stało się tak przede wszystkim dlatego, 
że wpadł on na pomysł, by czytelnika włączyć jako istotny element świata 
przedstawionego. Narrator Wilsona rekonstruuje bowiem przebieg wojny 
ludzi z maszynami, wywołanej przez sztuczną inteligencję Archos, na pod-
stawie zapisanego w czarnej skrzynce archiwum tego superkomputera. Są 
tu rejestracje rozmaitych kamer, zapisy z satelitów i pamięci różnych robo-
tów, ale narrator z pełną świadomością służy nam za pośrednika, niejako 
tłumaczy je na możliwy dla nas do zrozumienia język. Jedna z takich rela-
cji stara się wiernie oddać narodziny świadomości androida Nine Oh Two. 
Sekwencja zaczyna się od zapisu odczytu zegara: „21:43:03”. Potem nastę-
puje rejestracja wyników kolejnych testów: „Power source diagnostics com-
plete. Low-Level diagnostics check […] Sensory package detected”. Wresz-
cie czytamy: „Maximum probability thought thread active. Query: What 
is happening to me? Maxprob response: Life”23. Krok po kroku maszyna 
zaczyna coraz sprawniej rejestrować to, co dzieje się wokół i w niej samej, 
zaś autor Robocalypse stara zachować na różnych poziomach sygnaturę jej 
ontologicznej inności. 

Nic lepiej niż ten przywołany wyżej dokument, jeden z wielu, na których 
podstawie narrator Robocalypse zrekonstruował przebieg wojny między ludź-
mi i maszynami, nie dowodzi tego, że istotnym warunkiem wszelkich prób 
przezwyciężania ich wzajemnej obcości muszą póki co pozostać biografie 
maszyn relacjonowane w zrozumiałym dla ludzi języku. Ich wiarygodność 
wzrasta oczywiście w chwili, kiedy przedmiotem relacji staje się ludzko-ma-
szynowa hybryda, gdyż to pozwala dodatkowo poddać refleksji, a czasem 
wręcz zweryfikować same podstawy dychotomii, którą od początku tworzą. 
Jako przykład tak konstruowanych narracji o czytelnych znamionach (auto)
biograficznych posłużyć może niedawna Starość aksolotla Jacka Dukaja oraz 
niezakończony jeszcze cykl powieści Robot Geneticists (2017–2018) J.S. Mo-
rina. Zarówno Dukaj, jak i Morin pokazują świat po totalnej apokalipsie. 
Kiedy nieznanego pochodzenia neuronowa fala zniszczyła w świecie tego 
pierwszego całą materię organiczną na Ziemi, garstce ludzi udało się uciec 

23 D.H. Wilson, Robocalypse. A Novel, New York 2011, s. 283.
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w przestrzeń cybernetyczną. Skorzystali z pośrednictwa jednego z progra-
mów gier komputerowych, do którego ktoś po amatorsku dostosował opro-
gramowanie neuronowe. Natomiast tytułowi genetycy w cyklu powieścio-
wym Morina powstali w wyniku replikowania i miksowania przez roboty 
cyfrowych wersji umysłów dwudziestu kilku naukowców, którzy pracowali 
nad stworzeniem sztucznej inteligencji w chwili, kiedy najeźdźcy z kosmo-
su systematycznie zniszczyli wszelkie ślady organicznego życia na ziemi. 
W obu przypadkach obserwujemy zatem obejmujące kolejne tysiąclecia 
losy ludzko-maszynowych hybryd, zaś uwaga narratora koncentruje się na 
ich indywidualnych historiach, pozwalając poznać subiektywne wrażenia 
i odczucia umysłów uwięzionych w metalowych wnętrzach oraz proces ich 
postępujących negocjacji z mechanicznym ciałem.

Trudno się nawet dziwić, że u obu autorów pierwszym zadaniem ludz-
ko-maszynowych hybryd staje się przywrócenie roślinnego i zwierzęcego 
życia na ziemi, a następnie próby z klonowaniem nowych ludzi, wykorzy-
stujące zachowane fragmenty DNA. Ludzkie klony podobnie uczą się wy-
rażania emocji i międzyludzkich zachowań na podstawie starych filmów 
hollywoodzkich. Często w związku z tym wydają się zamkniętym w meta-
lowych ciałach umysłom nędzną parodią dawnej ludzkości. To zaś dodat-
kowo pogłębia ich nostalgię hybryd za coraz bardziej mgliście pamiętanymi 
doświadczeniami sensorycznymi i zmysłowymi. Tym samym oddanie głosu 
maszynom za pośrednictwem narratora wszechwiedzącego pełni w obu po-
wieściach podobną funkcję, jak we wcześniejszym przypadku Golema XIV: 
pozwala spojrzeć na człowieka i otaczający go świat nie-ludzkim okiem, choć 
zamiast uniwersalizujących ujęć historiozoficznych proponuje perspekty-
wy lokalne i afektywne. Wyraźne to zwłaszcza w cyklu powieściowym Mo-
rina, gdzie nie tylko poznajemy emocje i doświadczenia kolejnych poko-
leń ludzkich klonów w ich bardziej lub mniej udanych wersjach, ale także 
ludzko-maszynowych hybryd w rozmaitych wydaniach. Oto bowiem jedna 
z ludzkich bohaterek cyklu Robot Geneticists, chcąc dorównać sztucznym 
umysłom, przez różnorodne wszczepy na tyle usprawnia funkcjonowanie 
własnych niedoskonałych zmysłów, że już wkrótce w wielozadaniowości za-
dań off- i online dorównuje maszynom. Inny sklonowany człowiek korzysta 
zaś ze wsparcia mechanicznego szkieletu zewnętrznego, żeby oszczędzać 
swoje przedwcześnie zniszczone reumatyzmem stawy. Specyficzny i jesz-
cze bardziej interesujący przypadek stanowią skutki eksperymentalnego 
przeniesienia w organiczne ciało cyfrowej wersji ludzkiego umysłu, który 
wcześniej od setek lat funkcjonował w ciele robota. Wszystko to pozwala 
śledzić, niemal krok po kroku, spotkanie rozmaitych aspektów człowieka 
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i maszyny pod dyktando zewnętrznych wydarzeń i okoliczności. Autor tak 
prowadzi bowiem akcję, żeby wyjściowa dychotomia między człowiekiem 
a maszyną uległa w tym laboratorium daleko idącej problematyzacji i po-
wstania nieznanych dotąd płynnych tożsamości i zaświadczających o ich 
przemianach narracji (auto)biograficznych.

(Nie)ludzcy Inni i ich autobiografie

Ze względu na charakter referowanych tu zmian w narracjach (auto)biogra-
ficznych z ostatnich lat proponowane konkluzje mogą mieć jedynie wstępny 
charakter, gdyż podjęte tu kwestie wymagają dalszych, pogłębionych badań. 
Zdecydowałam się w pobieżny choćby sposób przywołać podstawowe cechy 
charakterystyczne zdefiniowanego przez Lejeune’a paktu autobiograficzne-
go, żeby na ich tle tym wyraźniejszy stał się postępujący proces hybrydy-
zacji i fragmentaryzacji, hipertekstualizacji i remediacji narracji (auto)bio-
graficznych, zwłaszcza dostępnych online. Nawet wstępnie zarejestrowany 
zakres przemian form, technik, narzędzi i środków (auto)prezentacji spra-
wia, że najbardziej trafny dla ich kategoryzacji wydaje się termin des ecrits 
egotropes, który przed kilku laty zaproponował Lejeune24. Na plan pierwszy 
wysuwa się tu bowiem „ja”, przekazujące innym wielorakie ślady własnego 
życia. Dzieje się tak również – i wbrew propozycjom Simanowskiego – na 
fejsbukowych profilach. Nie wydaje się bowiem, żeby analizowany przez nie-
go mechanizm automatyzacji zarządzania własną tożsamością, czy wręcz 
przekazania jej we władzę algorytmów i protokołów, oznaczał całkowitą 
marginalizację subiektywnego wymiaru autobiograficznych performan-
sów. Krytyczne spojrzenie pod tym kątem na nowe media ujawnia raczej 
coś innego: niezależnie od technologii, przyjęte społecznie formy narracji 
autobiograficznych z definicji mają podobnie regulacyjny i normatywizu-
jący charakter. Potwierdzają to zaś, jak starałam się pokazać, płonne na-
dzieje mniejszości seksualnych i osób transgenderowych na emancypację 
od niejawnej cenzury protokołów społecznej komunikacji i odnalezienie 
przestrzeni wolności online.

Proponowany tu przegląd najnowszych form narracji egotropicz-
nych kończy część poświęcona (auto)biografiom sztucznej inteligencji 

24 Ph. Lejeune, Autobiography and New Communication Tools, op. cit.
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i ludzko-maszynowych hybryd w literaturze i filmie ostatnich lat. W jed-
noznaczny sposób, jak mi się wydaje, dokumentują one coraz wyraźniejszą 
tendencję do odchodzenia od ujęć dychotomicznych na rzecz tworzenia wa-
runków do niemożliwych dotąd negocjacji między tym, co definiowano jako 
specyficznie ludzkie czy – bardziej ogólnie – organiczne, a tym, co uznawano 
za skrajnie obce, nieorganiczne i typowe wyłącznie dla maszyn. Choć próby 
tworzenia (auto)biografii maszyn uznać można za kolejny aspekt kolonizacji 
świata przez zachodnią episteme, to wyraźne i daleko idące zmiany form, 
technik, narzędzi i środków (auto)prezentacji, jakie one za sobą pociągają, 
zdają się świadczyć raczej o czymś innym. O postępującym zacieraniu się 
ostrej granicy między zastrzeżoną dla ludzi domeną autorefleksji a przypi-
sywaną maszynom perspektywą obiektywną, z definicji uniemożliwiającą 
samoświadomość i potrzebę narracji egotropicznych.




