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Recenzja rozpraw)r doktorskiej pani rngr Dominiki Kozery

podtytulem
,,Textual practices in the age of media convergence: Transmedia storytelling,
multimedia franchising and cross-platform transferring. A study of the post-Motrix
narratives and their infinite universes"

Rozprawa doktorska pani mgr Dominiki Kozery po6wiqcona jest zagadnieniu r6Znorodno6ci
i wielowymiarowo6ci praktyk tekstowych, kt6re moZna zaobserwowa6 w obrqbie r6Znych platform

medialnych, sluZ4cych tworzeniu i rozwijaniu

Praca ma charakter interdyscyplinarny,

-

w bardzo r62norodny spos6b

-

6wiat6w fikcyjnych.

a autorka uykorzystuje podstawy

teoretyczne takich

i

subdyscyplin, jak medioznawstwo, nauki o kulturze, filmoznawstwo, ,,game studies",
a takie literaturoznawstwo (narratologia).
dyscyplin

Pracq otwiera obszerny wstgp wyja6niaj4cy zlozono66 zagadniet'r, kt6re s4 przedmiotem
tozwalaf, w pracy. Autorka, poza okreSleniem celu pracy i przedstawieniem gl6wnych pytari
badawczych, wstqpnie wprowadza czylelnika w stan badari nad konwergencj4 medi6w, omawiaj4c

w jakie
multimedialno6ci i
sposoby,

poszczeg6lni naukowcy definiuj4 pojqcia

i

zjawiska transmedialno6ci,
crossmedialno6ci. Tworzy takze pewien hipotetyczny konstrukt praktyk
tekstowych, kt6re wzajemnie siq przenikaj4 (ilustracja r na stronie r4). Na calo56 pracy, poza
wspomnianym wstqpem, skladaj4 siq cztery rozdzialy, z czego trzy maj4 w znacznej swojej czq$ci
charakter analityczny, a takie wnioski i bibliografia. Calo6d uzupelniaj4 34 ilustracje oraz
zestawienie produkt6w, kt6re tworz4 poszczeg6lne fikcyjne 6wiaty w analizowanych projektach.

W

rczdziale pierwszSrm autorka okre6la ramy teoretyczne niezbqdne dla prowadzonej
w dalszej czq6ci pracy analizy por6wnawczej. Kluczowe dla p6Zniejszych rozwazan s4 dwa
paradygmaty medioznawcze: zarailiwo1cifrozprzestrzenialno6ci (spreadabitit) oraz lepko$ci
(stickfness) medi6w, zaproponowane przez Henry'ego Jenkinsa w publikacj i Rozprzestrzenialne
media. Jak potustciq tuartofti

i

znoczenia

u

usieciotuionej kulturze (zotg, we wsp6lautorshvie

i

Joshua Greenem), w zwi4zku z Vm,2e dysertacja po6wiqcona jest zjawisku
rozptzeslrzeniania siq na r62nych platformach medialnych i pomiqdzy nimi tre6ci skladaj4cych sig

z Samem Fordem

na uniwersa analizowanych projekt6w

budowanych zar6wno przez autor6w/producent6w

produktu pierwotnego, jak i jego odbiorc6w, czqsto tworz4cych fandomy danego projektu.
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Na podkre6lenie zasluguje fakt, 2e autorka potrafi odnie66 siq w spos6b krytyczny do
omawianych teorii i podej66, wykazuj4c umiejqtno66 samodzielnej refleksji badawczej. Wida6 to
zreszt4 w calej pracy, w kt6rej wyraZnie zaznacza swoj4 opiniq w kontek6cie omawianiarozwa?an
cytowanych przez ni4 teoretyk6w.

Nastqpne

trzy rczdzialy pracy, po6wiqcone - kolejno narracji

transmedialnej,

mechanizmom dzialania franczyzy multimedialnej oraz transferowi tre6ci pomiqdzy r6inymi
platformami, maj4 podobn4 strukturg. Rozpoczynaj4 siQ od rozwazaft teoretycznych,
z nakre6ieniem tla historycznego danego zjawiska, a w dalszej swojej czgsci zawieraj4 om6wienie
konkretnych projekt6w stanowi4cych przyklady danych praktyk tekstowych. I tak w rozdziale
drugim, po om6wieniu kwestii transmedialno6ci i narracji transmedialnej, a takie przelomowego

projektu transmedialnego zapocz4tkowanego przez film Matrix (tggg), autorka omawia trzy
projekty, bardzo r62ne w zakresie tematycznym, grupy odbiorc6w, a tak/e sposobu
rozbudowywania swojego uniwersum, czyli Clockwork Watch, The Blair Witch project
i Borderlands. W swoich rozwahaniach autorka opiera sig przede wszystkim na koncepcji narracji
transmedialnej zaproponowanej przed Henry'ego Jenkinsa w ksi4Zce

z

2c,cl6

roku pt. Kultura

konwergencji. Zderzenie starych i nowych medi6w, ale przedst awia tak2e inne koncepcje naukowe
zwTqzane z tym zagadnieniem. Rozdzial trzeci otwieraj4 rozwaLania na temat ftanczyzy jako
zjawiska ekonomicznego w og6le,

a

czq6(.

analityczna rozdzialu to om6wienie dw6ch projekt6w

ftanczyzotuych, czyli Z archituum X (serial, film, seria komiks6w, adaptacja do formy powie6ci, gry

wideo i szereg produkt6w powi4zanych tematycznie) oraz Weshuorld (serial, film, strony
internetowe). Zar6vrno w drugim, jak i w trzecim rozdziale, przy analizie poszczeg6lnych projekt6w
autorka odnosi siq konsekwentnie do tego, w jakim zakresie rozbudowanie omawianych uniwers6w
poprzez r62ne praktyki tekstowe jest moZliwe dziqki ,,zara1liwo6ci" i ,,lepko 1ci" rozprzestrzenianych
tre6ci.

Rozdzial czwarly, po6wigcony transferowi tre6ci pomiqdzy platformami medialnymi,
tozpoczynaj4rozwazania teoretyczne na temat adaptacji, transadaptacji i samego pojqcia transferu
pomigdzy platformami, dla kt6rych kluczowe sq koncepcje Geoffrey'a Longa dotycz4ce
transmedialno6ci (zoo7, 2oLT), a czq6(, analityczna zawiera om6wienie rozlicznych
adaptacji/transadaptacji - czy te2, jak przyjmuje autorka, przyklad6w na przechodzenie narracji
pomiqdzy platformami medialnymi (cross-platfurm transfercing) bajki o Czerwonym Kapturku,
jako przyklad6w rzeczonego transferu tre6ci. W przypadku tej bajki mamy bowiem do czynienia
z adaptacjami filmowymiznacz4co r62ni4cymi sig gatunkowo, a takze

jej adaptacjami do formy gry

komputerowej oraz komiksu. Autorka odnosi siq takze do najlepszego w tSrn przypadku przykladu
przej6cia treSci pomiqdzy trzema r62nymi platformami medialnymi, czyli opowiadania Angeli

Carter

pt. ,,Towarzystwo wilk6w",
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zaadaptowanego nastQpnie

do formy filmu

fabularnego

pod takim samym

gtulem,

'*yreiyserowanego przez Neila Jordana. Mo2na by zarzuci(. autorce, 2e nie odnosi siq w zasadzie do

publikacji

zakresu badari nad adaptacjami, mimo, 2e wiqkszo66 omawianych przykiad6w to
adaptacje filmowe bajki, a przyjqcie, 2e s4 one przykladami na ,,cross-platform transferring" (przy
z

mocno w tym przypadku ograniczonej liczbie piatform medialnych) jest tytko jednym ze sposob6w,

jaki moZna ten material analizowa6. Rozumiem jednak przyjqt4 koncepcjg, cho6 nie do kofca sig
zni4zgadzam.

w

Ostatnia czq56 pracy, czyli wnioski, podsumowuje zar6wno rozwalania teoretyczne, kt6re
autorka prowadzi w calej pracy, jak i przeprowadzon4 przezni4 analizq wybranych projekt6w.

Warto podkre6li6

- co zreszt4 robi tez sama autorka - 2e om6wione w pracy poszczeg6lne

projekty wwiqkszo6ci jak dot4d nie doczekaly siq szerszych opracowaf krytycznych, co podnosi
warto66 pracy pani mgr Kozery. Sam temat pracy - trudny, ze wzglqdu na zlozono66 i pewn4

jest tematem wartym podwiqcenia mu badari, ze wzglqdu na
swoj4 aktualno66. Zy1emy wszak w 6wiecie wzajemnego przenikania siq odmiennych medi6w
,,plynno56" omawianych zjawisk

-

i wszystko wskazuje na to, ze ten proces bqdzie siq z czasem poglqbial. Warto wiqc pr6bowa6 go
opisa6 i podda6 refleksji naukowej na danym etapie jego rozwoju.

jest napisana poprawnym jgzykiem, og6lnie starannie zredagowana, cho6 zdarzaj4 sig
drobne blqdy natury redakcyjnej raczej, nii jqzykowej (np. s.61 ,,how discuss" zamiast ,,how to
discuss", s.78 ,,does the series foregrounds" zamiast does the series foreground", s.1o3 ,,186os"
Praca

zamiast ,,the t86os", s.185 ,,in case

of' zamiast ,,in the case of', s.198 ,,does not means" zamiast

,,does not mean"). Cho6 przygotowanie redakcyjne jest staranne, to jako czytelnikowi brakowalo

mi

numeracji poszczeg6lnych podrozdzial6w, ulatwiaj4cej zorientowanie sig w trakcie lektury,
w kt6rym rczdziale aktualnie sig znajdujemy. Spos6b zapisu bibliograficznego jest konsekwentny,
bibliografia jest nystarczaj4co bogata, a kluczowe pozycje bibliograficzne aktualne.

Zasadniczo nie mam powaZniejszych uwag krytycznych pod adresem autorki
i przygotowanej przez ni4 rozprawy doktorskiej. Praca jest napisana w spos6b przemy$lany,
wskazuje na znajomol(.izrozttmienie omawianych zagadnieri, a takie na zainteresowanie tematem.

jak i

analizq autorka prowadzi w spos6b prawidlowy,
podkre6laj4c samodzielno66 formulowanych pogl4d6w i wniosk6w. Podoba mi sig r6wniei
konsekwentne zachowanie ciqgloici rozwaLafi,, czyli tworzenie retorycznych powi4zafr pomiqdzy

Zar6wno rozwazania teoretyczne,

poszczeg6lnymi podrozdzialami i rozdzialami. Jedy'ne, co moglabym doda6 ze swojej strony, to fakt,

w rozwaZaniach na temat rozbudowy fabuly tekstu lr6dlowego (s. +S) popruez prequel i sequel
warto uwzglqdni6 jeszcze pojgcie coquel, okre6laj4ce r6wnolegle rozwiniqcie historii tekstu
2e

Zr6dlowego, w kt6rym postaci drugoplanowe przechodz4 na plan pierwszy (np. powieS6 Duorek

Longbourn autorstwa Jo Baker bqd4ca niejako ,,rewersem" Dumy i uprzedzenia Jane Austen,
pokazuj4cym |ycie sluZby w domu paristwa Bennet6w, tocz4ce siq r6wnolegle do historii znanej
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nam z powie6ci Austen). Druga moja uwaga dotyczy pojQcia ,,book adaptation" :ui;rl':ego na stronie
135 w odniesieniu do adaptacji filmu/serialu do formy powie6ci. W jqzyku angielskim istnieje

termin,,novelisation", kt6rym okre6la siq tego typu adaptacjq.
Chcialabym tez zada(. autorce pytanie zwi4zane z prac4jedynie po6rednio, a o odpowi edi na

kt6re chcialabyrn poprosi6 pani4 mgr Kozerq w trakcie obrony publicznej. Lektura omawianej tu
rozprawy doktorskiej przypomniala mi obejrzane swego czasu wsp6lczesne barokowe pasticcio pt.
Zoczarotuana rDASpo (The Enchanted Island). Jest to dzielo o Vle interesuj4ce, 2e pozal4czeniem
w sobie na poziomie muzycznym arii pochodz4cych z oper autorstwa r6Lnych barkowych

kompozytor6w,l1czy te2 dwa r62ne teksty literackie na poziomie fabularnSrm. Ma ono bowiem
wsp6lcze6nie napisane libretto bqd4ce pol4czeniem w4tk6w pochodz4cych z dw6ch komedii

Williama Szekspira: Snu nocy letniej oraz Burzy (postaci z obu sztuk spotykaj4 siq na wyspie
bqd4cej miejscem akcii Burzy i ich losy przeplataj4 siq w spos6b zaskakuj4cy zar6wno dla nich
samych,

jak

i

dla widza). Chcialabym poprosi6 autorkq o zastanowienie sig nad tym, o jaki

praktykach narracji transmedialnej moZemy m6wi6 w tym przypadku (o ile moZemy).
Przedstawiona mi do recenzji praca pani mgr Dominiki Kozery jest opracowaniem w moim
przekonaniu dobrym, wskazuj4cym na samodzielno66 badawcz4 autorki i jej umiejqtno66
krytycznej refleksji. W zwi4zku zpotuyhszym, uwaZam, ze rozprawa doktorska pani mgr Dominiki
Kozery spehria wymagania dla tego tylru pracy i wnoszq o dopuszczenie jej do

kolejnego etapu postqpowania w przewodzie doktorskim
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