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Wspóczesne adaptacje powieyci
Jane Austen.
Lizzie Bennet Diaries
jako narracja transmedialna
Walter Scott, piszĊc w swoim dzienniku o powieœciach Austen, stwierdziâ,
ůe pisarka ma talent do opisywania uczuý i przeůyý bohatera w codziennym
ůyciu i to najwspanialszy dar, z jakim do tej pory się spotkaâ1. Autorka byâa
ceniona nie tylko przez wybitnych twórców epoki, przyczyniâa się równieů
istotnie do rozwoju powieœci obyczajowej2. Niemniej z dzisiejszego punktu
widzenia najbardziej interesujĊca wydaje się poczytnoœý dzieâ Austen,
poniewaů fascynujĊ one czytelniczki (i czytelników) od ponad dwustu lat,
a ostatnie dwie dekady, podczas których jej utwory przeniknęây do œwiadomoœci masowego odbiorcy, moůna nazwaý czasem austenmanii3. Przedmiotem mojej analizy będzie szczególna adaptacja – serial produkcji amerykaľskiej: Lizzie Bennet Diaries (adaptacja Dumy i uprzedzenia). Stanowi ona niezwykle cenny przedmiot badaľ z powodu nowatorstwa i pozwala spojrzeý
na fenomen autorki z innej perspektywy. Jednak przed jej omówieniem warto omówiý ekranizacje powieœci, ůeby umieœciý najnowszĊ produkcję w szerszym kontekœcie.
J. Stillinger, M.H. Abrams, The Romantic Period, w: M.H. Abrams, red., Norton Anthology of
English Literature, vol. 2, W.W. Norton & Company, New York, London 1995, s. 20.
2 Jane Austen jako jedna z pierwszych twórców uůywaâa w dzieâach mowy pozornie zaleůnej, zob. tamůe.
3 A. Niemczyľska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem a feminizmem – adaptacje powieœci Jane Austen lat dziewięýdziesiĊtych, Wyd. Avalon, Kraków 2011, s. 7.
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Austenmania

Adaptacje powieœci Jane Austen wpisujĊ się w nurt kulturowego recyklingu klasyki literackiej4 oraz multiadaptacji – wielokrotnej adaptacji jednego
pierwowzoru5. Twórczoœý autorki ekranizowano juů wczeœniej, jednak przeâom wyznacza 1995 rok – wówczas premierę miaâ kultowy juů serial wytwórni BBC Duma i uprzedzenie (reů. Simon Langton) oraz film Rozwaůna
i romantyczna (reů. Ang Lee). Za ich sukces odpowiadajĊ walory artystyczne,
potwierdzone licznymi nagrodami6, warto jednak równieů rozwaůyý inne
czynniki rozkwitu austenmanii, które zbiegây się z czasem powstania produkcji. Wedâug Madaleine Dobie na popularnoœý filmów kostiumowych
znaczĊco wpâynęâa nowa przyczyna ich powstania – w latach osiemdziesiĊtych podczas rzĊdów Margaret Thatcher i Ronalda Reagana miaây âagodziý
tarcia spoâeczne przez odniesienie się do tradycji7, zaœ w latach dziewięýdziesiĊtych staây się pretekstem do poruszania kwestii zwiĊzanych z rasĊ,
pâciĊ i seksualnoœciĊ. Ekranizacje powieœci Austen stanowiâyby więc w tym
ujęciu manifestację wspóâczesnego feminizmu w kulturze popularnej
w zwiĊzku z poruszaniem w nich wielu kwestii kobiecych8. Dla bardziej
konserwatywnych teoretyków fenomen owych adaptacji wynika z obecnej
w spoâeczeľstwie tęsknoty za pięknem i porzĊdkiem dawnych czasów. StĊd
teů w filmoznawstwie występuje termin heritage film (kino dziedzictwa) na
okreœlenie filmów, w których twórcy odwoâujĊ się do brytyjskiej historii,
tradycji i literatury, a ich dodatkowĊ cechĊ jest prestiů potwierdzony licznymi
nagrodami9. Naleůy jednak pamiętaý, ůe mimo – jak zaznacza w tytule artykuâu Patrycja Wâodek – domniemanego konserwatyzmu kino dziedzictwa
często przeczy przypisanym mu zachowawczym wartoœciom, co moůna
M. Hendrykowski, Wspóâczesna adaptacja filmowa, Wyd. Naukowe UAM, Poznaľ 2014, s. 148.
5 Tamůe, s. 131.
6 Duma i uprzedzenie (reů. S. Langton, 1995): jedna BAFTA (pięý nominacji), jedna Emmy
(dwie nominacje), Duma i uprzedzenie (reů. J. Wright, 2005): jedna BAFTA (pięý nominacji)
cztery nominacje do Oscarów, dwie nominacje do Zâotych Globów.
7 Brytyjskie The National Heritage Acts zwracaây uwagę na koniecznoœý ochrony przez
paľstwo brytyjskiego dziedzictwa materialnego, zob. P. Wâodek, Domniemany konserwatyzm
heritage film, „Ekrany” 2012, nr 5/6, s. 57.
8 A. Niemczyľska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 129.
9 P. Wâodek, Domniemany konserwatyzm…, s. 56. Autorka w artykule obala niektóre stereotypy
dotyczĊce tej częœci angielskiej kinematografii, wskazujĊc na większĊ zâoůonoœý oraz liberalizm tych produkcji, które zdajĊ się umykaý krytykom oraz akademikom.
4
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zaobserwowaý równieů w adaptacjach powieœci Austen10. Popularnoœý filmów kostiumowych moůna traktowaý równieů szerzej, w kategoriach postmodernistycznej nostalgii, jednak, jak zauwaůa Frederic Jameson, bardziej
w kategoriach sztafaůu œrodków i nakâadaniu masek przez wspóâczesnĊ
kulturę, która kreuje okreœlonĊ wizję przeszâoœci11. Monika Olszowska zwraca równieů uwagę na niezwykle popularny w ostatniej dekadzie XX wieku
schemat komedii romantycznej – od wzajemnej niechęci do zauroczenia
bohaterów, który stanowi przecieů podstawę Dumy i uprzedzenia, a niektórzy
uwaůajĊ nawet, ůe kinematografia stĊd wâaœnie czerpaâa inspiracje do tego
modelu romansów12. Na austenmanię oddziaâywaâ równieů postęp technologiczny – w latach dziewięýdziesiĊtych znaczĊco rozwinĊâ się rynek kaset
wideo, znacznie rozszerzajĊc zasięg produkowanych wówczas filmów oraz
seriali, a internet wpâynĊâ na rozwój spoâecznoœci fanów13.
Zadziwiaý moůe zarówno duůa liczba ekranizacji, ukazujĊcych się od 1995
roku niemal corocznie14, jak i ich róůnorodnoœý. Tak naprawdę wynika ona
z tendencji wspóâczesnej kultury, w której szczególnie często wielokrotnym
adaptacjom poddaje się klasykę literatury. By wyjaœniý to zjawisko, Marek
Hendrykowski stosuje metaforę pnia drzewa, jej centrum czyniĊc proces
przyrastania sâoi – kolejnych adaptacji nakâadajĊcych się na zbiorowĊ pamięý
pierwowzoru za sprawĊ jego rekontekstualizacji oraz dekontekstualizacji15.
Kolejne produkcje wyrastajĊ na bazie poprzednich, jednak tak jak sâoje róůniĊ się od siebie barwĊ oraz wielkoœciĊ, tak ekranizacje fabuâĊ oraz jakoœciĊ.
W celach systematyzacji obszernego materiaâu wyróůniâam trzy modele
adaptowania dzieâ Austen na podstawie analizy ekranizacji powieœci autorki:
1) klasyczne adaptacje telewizyjne i filmowe, 2) adaptacje rozgrywajĊce się
w czasach wspóâczesnych, 3) produkcje nawiĊzujĊce do twórczoœci autorki.
Do pierwszej grupy naleůĊ oczywiœcie seriale wyprodukowane przez stację
BBC, ale i kostiumowe filmy peânometraůowe, które doœý wiernie oddajĊ
fabuâę i tâo obyczajowe powieœci. Równieů tutaj następujĊ pewne przesunięcia
wobec pierwowzoru, poniewaů protagonistów często modeluje się wedâug
Tamůe, s. 58.
M. Olszowska, Duma i uprzedzenie Jane Austen: historia Lizzy, w: A. Helman, B. Kazana,
red., Od Jane Austen do Iana McEwana. Adaptacje literatury brytyjskiej, Fundacja Kino, Warszawa
2011, s. 39.
12 Tamůe, s. 44.
13 A. Niemczyľska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 131.
14 Por. R. Warren, Jane Austen Movies and Television Shows, http://www.janeausten.org/jane-austen-movies.asp [dostęp: 10.01.2015].
15 M. Hendrykowski, Wspóâczesna adaptacja filmowa…, s. 133–134.
10
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koncepcji New Man, to znaczy czyni się ich bardziej sfeminizowanymi – sĊ
bardziej wraůliwi i âagodni niů w powieœciach16. Na takĊ percepcję ma dodatkowo wpâyw dobór aktorów, a dobrym przykâadem jest Rozwaůna i romantyczna Anga Lee, w której rolę Edwarda Ferrarsa i puâkownika Brandona
odgrywali Hugh Grant i Alan Rickman, popularni brytyjscy aktorzy, uwielbiani przez damskĊ częœý widowni.
Adaptacje rozgrywajĊce się w czasach wspóâczesnych powstajĊ coraz liczniej; ta moda zostaâa zainicjowana przez Clueless (1996, reů. Amy Heckerling), adaptację Emmy toczĊcej się w Los Angeles lat dziewięýdziesiĊtych
wœród uczniów tamtejszego liceum. Niezwykle istotnym podtypem sĊ filmy
stworzone przez indyjski przemysâ rozrywkowy, w których system spoâeczny dziewiętnastowiecznej Anglii zastĊpiony jest między innymi róůnicami
kulturowymi między Hindusami a Amerykanami. W Dumie i uprzedzeniu17
(2004, reů. Gurinder Chadha) pan Darcy jest amerykaľskim biznesmenem,
a Lalita (Elisabeth), grana przez gwiazdę kina bollywoodzkiego, Aishwaryę
Rai, to dumna Hinduska, która gardzi Darcym z powodu jego stosunku do
kultury indyjskiej.
Prawdopodobnie najbardziej zróůnicowanĊ grupĊ sĊ dzieâa inspirowane
Austen, poczynajĊc od niezwykle popularnego Dziennika Bridget Jones, adaptacji powieœci o tym samym tytule, która fabuâĊ nawiĊzuje do Dumy i uprzedzenia. Twórcy takich dzieâ skâadajĊ hoâd Austen nie tylko poprzez nawiĊzanie do fabuây, równie często zajmuje ich fenomen jej twórczoœci, jak w Rozwaůnych i romantycznych. Klubie miâoœników Jane Austen, Austenland oraz serialu
Lost in Austen.
Austen w dobie konwergencji
Lizzie Bennet Diaries to adaptacja Dumy i uprzedzenia w formie serialu, którego twórcami sĊ Bernie Su i Hank Green. Zostaâ zrealizowany w formie wideobloga (vloga), prowadzonego przez tytuâowĊ bohaterkę, Lizzie Bennet,
dwudziestoczteroletniĊ studentkę komunikacji masowej, która realizuje
w ten sposób projekt zaliczeniowy, a następnie pracę dyplomowĊ. Jest ona
A. Niemczyľska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 118.
Tytuâ anglojęzyczny to Bride and Prejudice (Panna mâoda i uprzedzenie) – gra sâów nawiĊzujĊca do oryginalnego tytuâu powieœci: Pride and Prejudice, jak i gâównego celu pani Bennet,
która za wszelkĊ cenę chce wydaý córki za mĊů.
16
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zatem nie tylko gâównĊ postaciĊ, ale i narratorkĊ opowieœci. Tym, co wyróůnia produkcję na tle innych adaptacji, jest jej silne umocowanie w kulturze
konwergencji. Henry Jenkins, twórca tego paradygmatu, przez konwergencję
rozumie „przepâyw treœci pomiędzy róůnymi platformami medialnymi,
wspóâpracę róůnych przemysâów medialnych oraz migracyjne zachowania
odbiorców mediów”18. Niemniej to nie tyle proces technologiczny, co kulturowy, wynikajĊcy ze zmiany postawy wobec mediów. Kultura konwergencji
to zarazem kultura uczestnictwa, w której odbiorcy intensyfikujĊ swojĊ aktywnoœý, dynamicznie wâĊczajĊc się w proces twórczy (mówi się wręcz, ůe
stajĊ się prosumentami19); tym samym konsumpcja nabiera wymiaru kolektywnego. Lizzie Bennet Diaries moůna okreœliý mianem narracji transmedialnej
– jest bowiem „historiĊ odsâanianĊ na róůnych platformach medialnych,
przy czym kaůde medium ma swój oddzielny wkâad w nasze rozumienie
fikcyjnego œwiata”20. Sztandarowym przykâadem narracji transmedialnej sĊ
Gwiezdne wojny, poniewaů na uniwersum stworzone przez George’a Lucasa
skâada się nie tylko szeœý filmów kinowych, ale i komiksy, ksiĊůki, seriale
oraz wiele innych tekstów kultury, które wspóâtworzĊ œwiat przedstawiony.
Fabuâa Lizzie Bennet Diaries rozwijana jest gâównie na portalu YouTube, ale
i przez portale spoâecznoœciowe: Twitter, Facebook, Lookbook.nu, Pinterest
i inne. Moůna zastanawiaý się, czy termin „narracja transmedialna” jest wobec tego adekwatny do opisywania Lizzie Benent Diaries, jako ůe transmedialnoœý odbywa się tu na zdecydowanie mniejszĊ skalę niů w wypadku franczyz
filmowych jak Gwiezdne wojny, Matrix, Harry Potter, w dodatku platformami
medialnymi nie sĊ osobne media, ale róůne portale internetowe. Niezaleůnie
od tych róůnic w anglojęzycznych publikacjach transmedialnoœý jest powszechnie uůywanĊ kategoriĊ do opisania fenomenu adaptacji (posâugujĊ się
nim nie tylko twórcy Lizzie Bennet Diaries, ale i liczni komentatorzy), ponadto
Henry Jenkins w jednym z wywiadów przywoâuje Lizzie Bennet Diaries jako
przykâad narracji transmedialnej nowego typu21. Naleůy bowiem pamiętaý,
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeâ. M. Filiciak, Wyd.
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 9.
19 Zob. P. Siuda, Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróůnicowanie, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/990/Piotr_
Siuda_Mechanizmy_kultury_prosumpcji.pdf?sequence=1 [dostęp: 10.01.2015].
20 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych…, s. 260.
21 Zob. H. Jenkins, Transforming Hollywood: The Future of Television Conference Videos (Part Two),
http://henryjenkins.org/2014/04/transforming-hollywood-the-future-of-television-conferen
ce-videos-part-two.html [dostęp: 10.01.2015], H. Jenkins, Creating Transmedia: An Interview with
18
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ůe ksiĊůka Jenkinsa zostaâa wydana w 2007 roku, przed okresem gwaâtownego rozwoju mediów spoâecznoœciowych, stĊd oczywiste staje się, ůe teoria
wymaga aktualizacji.
By dostosowaý paradygmat kultury konwergencji do obecnych realiów,
Marloes Hoogendoorn wyróůnia 1) franczyzowe narracje transmedialne oraz
2) zintegrowane narracje transmedialne22. Pierwszy typ reprezentowany jest
przez takie cykle jak Gwiezdne wojny oraz Matrix. Róůne media majĊ dawaý
wglĊd do róůnych obszarów œwiata przedstawionego danego cyklu, zaœ rozwój tych narracji wiĊůe się z chęciĊ stworzenia franczyz generujĊcych zyski
przez wielkie wytwórnie filmowe. Inaczej jest w przypadku Lizzie Bennet
Diaries, poniewaů serial zalicza się do zintegrowanych narracji transmedialnych. Ich nadrzędnym celem jest nie stworzenie œwiata wokóâ opowieœci, ale
opowiedzenie historii przez róůne platformy medialne; tym samym dochodzi do rozbicia opowieœci na róůne kanaây23. To ujęcie odzwierciedla nowatorski charakter dziaâaľ Berniego Su i Hanka Greena, dla których produkcja
byâa eksperymentem z formĊ24, a róůne platformy od samego poczĊtku
wspóâtworzyây narrację – w przeciwieľstwie do franczyzowych narracji
transmedialnych, które najczęœciej startujĊ z poziomu jednego medium i sĊ
rozszerzane o inne platformy w póŭniejszym okresie. Lizzie Bennet Diaries to
nie tylko vlog gâównej bohaterki. Na opowieœý skâadajĊ się inne serie filmów: Lydia Bennet!, Collins and the Collins, Maria of the Lu. Ponadto bohaterowie sĊ niezwykle aktywni w mediach spoâecznoœciowych, szczególnie na
Twitterze, gdzie swoje profile prowadzĊ wszyscy gâówni bohaterowie. Dodatkowo Jane Bennet aktywnie udziela się na portalu modowym Lookbook.nu, Tumblr i Pinterest. Obecnoœý bohaterów w przestrzeni internetu
oraz prowadzenie przez nich kont na portalach spoâecznoœciowych znaczĊco wpâywa na immersję i stwarza iluzję, ůe toczĊce się w serialu wydarzenia
rozgrywajĊ się w czasie rzeczywistym. Platformy uzupeâniajĊ się wzajemnie;
oglĊdanie samego serialu pozwala zrozumieý fabuâę, natomiast œledzenie
pozostaâych kanaâów komunikacji wzbogaca narrację. Naleůy jednak dodaý,
Andrea Phillips (Part Two), http://henryjenkins.org/2012/11/creating-transmedia-an-inter
view-with-andrea-phillips-part-two.html [dostęp: 10.01.2015].
22 M. Hoogendoorn, Mixing media: The Lizzie Bennet Diaries as a postmodern adaptation of
Jane Austen’s Pride and Prejudice, Utrecht 2013, s. 16–17, http://dspace.library.uu.nl/bitstream
/handle/1874/277407/BA%20thesis%20Litwet%20June%202013%20Marloes%20Hoogend
oorn%203483304.pdf?sequence=1 [dostęp: 14.01.2015].
23 Tamůe.
24 K. Potapiuk, Literature and Transmedia in Social Network Services – Case Study: The Lizzie
Bennet Diaries, „Social Communication” 2014, nr 1, s. 55.
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ůe w ostatnim czasie poczyniono pewne kroki, które sprawiajĊ, ůe Lizzie
Bennet Diaries nabiera cech franczyzowej narracji transmedialnej – w czerwcu
2014 wydano The Secret Diary of Lizzie Bennet – pamiętnik gâównej bohaterki,
który stanowi uzupeânienie serialu. W powieœci pojawia się więcej postaci,
ponadto unaoczniane sĊ zdarzenia, które w serialu ze względu na format
wideobloga zostaây tylko wspomniane. W dodatku na 2015 rok planowana
jest kolejna ksiĊůka – The Epic Adventures of Lydia Bennet, która ma stanowiý
kontynuację wydarzeľ z serii. Produkcja udowadnia więc, ůe niezaleůne produkcje mogĊ
równieů staý się franczyzĊ.
Pomysâ na umieszczanie serialu w internecie moůe wywoâywaý zdziwienie,
niemniej taka forma udostępniania jest coraz powszechniejsza. Ponadto
niesie wiele zalet – pozwala na obniůenie kosztu produkcji, umoůliwia większĊ niezaleůnoœý artystycznĊ, definiuje grono odbiorców – mâodych ludzi,
którzy stanowiĊ największĊ grupę uůytkowników portalu. Seryjnoœý (ekranizacja skâada się z ponad stu odcinków) wpâywa na zaangaůowanie widzów,
między innymi poprzez zastosowanie typowych zabiegów narracyjnych,
takich jak tzw. cliffhangery – czyli zawieszenie akcji pod koniec odcinka
w kluczowym momencie, by zaintrygowaý widza i pozostawiý go w stanie
napięcia. Podobne chwyty byây wykorzystywane juů w XIX wieku w dobie
powieœci w odcinkach, kiedy to w takiej formie publikowano zarówno najpopularniejsze (Trzech muszkieterów, Hrabiego Monte Christo), jak i najwybitniejsze powieœci – Annę Kareninę, Braci Karamazow, PaniĊ Bovary czy Lalkę.
W Lizzie Bennet Diaries szczególnie znamienne zawieszenie akcji miaâo miejsce między szeœýdziesiĊtym a szeœýdziesiĊtym pierwszym odcinkiem. W odcinku
szeœýdziesiĊtym po raz pierwszy pojawiâ się Darcy – wchodzi do pokoju,
w którym gâówna bohaterka nagrywa film, jednak widzowie nie majĊ okazji
zobaczyý jego twarzy – zostaje pokazany od szyi w dóâ. Dopiero w kolejnym, wyemitowanym kilka dni póŭniej, moůna go zobaczyý w caâej okazaâoœci, w dodatku w scenie, która jest odpowiednikiem oœwiadczyn – dochodzi
w niej bowiem do wyznania miâoœci.
Strategie adaptacyjne w Lizzie Bennet Diaries
Twórcy, przenoszĊc akcję Dumy i uprzedzenia do wspóâczesnoœci, dokonali
kilku modyfikacji. GâównĊ jest oczywiœcie transfer w czasie, ale i transfer
przestrzenny, gdyů akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, na Zachodnim Wybrzeůu. Z tym wiĊůe się równieů strategia autorów ekranizacji,
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którzy postanowili zróůnicowaý pochodzenie etniczne bohaterów, decydujĊc
się na obsadzenie ról niezaleůnie od koloru skóry aktorów (colour-blind casting25). Dzięki temu rozwiĊzaniu zamiast Charlotte i Marii Lucas w produkcji pojawiajĊ się Charlotte i Maria Lu, zamiast Caroline i Charlesa Bingleyów
– Caroline i Bing Lee (sic!), a Fitzwilliam Darcy staje się afroamerykaninem
Fitzem Williamsem (w dodatku jest tu przyjacielem, a nie kuzynem Darcy’ego). Inne odstępstwa sĊ zwiĊzane z formatem serii. Poniewaů podstawĊ
jest wideoblog Lizzie, nie doœý, ůe œledzimy wydarzenia z jej punktu widzenia, to jeszcze przez większoœý odcinków nasza perspektywa ogranicza się
do pokoju bohaterki (lub pomieszczenia, w którym aktualnie się znajduje).
Resztę wydarzeľ relacjonuje, często urozmaicajĊc narrację scenkami odgrywanymi z innymi bohaterami. Umoůliwia to ograniczenie liczby bohaterów
do tych, którzy odwiedzili Lizzie lub natknęli się na to, jak nagrywa filmy;
w ten sposób w serialu nie pojawiajĊ się paľstwo Bennetowie, Catherine de
Bourgh, paľstwo Lucasowie oraz poboczne postaci. Ma to równieů wymiar
pragmatyczny – pozwala ograniczyý budůet tej niezaleůnej produkcji. Przede
wszystkim jednak format vloga znacznie przyczynia się do immersji – „identyfikacji lub więzi emocjonalnej z fikcyjnym œrodowiskiem, często opisywanej w kategoriach »eskapizmu« lub poczucia »bycia tam«”26. Vlogi sĊ jednym
z podstawowych rodzajów filmów umieszczonych na serwisie YouTube
i podobnie jak blogi występujĊ w wielu odmianach. Wâaœnie dzięki wiernemu odwzorowaniu klasycznej realizacji wideobloga – w formie pamiętnika,
dziennika z przemyœleniami autora – wielu odbiorców zostaâo zwiedzionych;
zaâoůyli, ůe oglĊdajĊ perypetie realnie istniejĊcej dziewczyny, a nie adaptację
Dumy i uprzedzenia; z bâędu wyprowadzali ich inni internauci27. Przyczyniây
http://www.dailydot.com/interviews/lizzie-bennet-diaries-cast-interview; http://popins
omniacs.com/2014/09/old-stories-new-tellers-how-modern-web-series-are-changing-classics
[dostęp: 15.01.2014].
26 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych…, s. 255.
27 Przykâadowe komentarze mieszczĊce się pod pierwszym odcinkiem Lizzie Bennet Diaries:
„I don’t get it. Is this real or a retelling of Pride and Prejudice?” (Nie rozumiem. To prawdziwe
czy reinterpretacja Dumy i uprzedzenia?); „Glad I wandered down to the comments or it probably wouldn’t taken a few episodes to figure out what was going on” (Dobrze, ůe sprawdziâem komentarze, w przeciwnym razie zajęâoby mi kilka odcinków, zanim domyœliâbym się, co
jest grane); „Funny story, way back when this started I remember watching this and thinking
it was real and that this Lizzie chick was such an idiot because OBVIOUSLY her mom made
her that shirt because it was the opening line of P&P. And then I realized I was the idiot
because this girl’s name was Lizzie Bennet haha” (Zabawne, pamiętam, ůe kiedy zaczęâam to
oglĊdaý, myœlaâam, ůe to prawdziwe i ůe Lizzie jest idiotkĊ, poniewaů OCZYWIŒCIE mama
25
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się do tego nie tylko kreacje aktorskie, w szczególnoœci rola Ashley Clements
wcielajĊcej się w gâównĊ bohaterkę (za rolę otrzymaâa nagrodę Streamy28),
ale i doœwiadczenia producenta, Hanka Greena, który prowadzi wâasny kanaâ Vlogbrothers29, dzięki czemu serial niezwykle wiernie imituje format
osobistego vloga.
Marek Hendrykowski, zajmujĊc się problematykĊ adaptacji, przywoâuje
siedem podstawowych operacji semantycznych w ekranizacjach. SĊ to: substytucja, redukcja, addycja, amplifikacja, inwersja, transakcentacja oraz kompresja30. Zabiegiem definiujĊcym caâĊ serię jest transakcentacja. Przeniesienie
akcentu waůnoœci dokonuje się na poziomie samej koncepcji; Lizzie Bennet
Diaries nie skupia się jak powieœý Austen na przedstawieniu obyczajowoœci
oraz satyrycznym spojrzeniu na spoâeczeľstwo, poniewaů istotniejsze okazujĊ się przemyœlenia bohaterów (czasami majĊce charakter konfesyjny) oraz
rozwój wewnętrzny bohaterów. Lizzie Bennet za sprawĊ wydarzeľ rozgrywajĊcych się w ciĊgu roku staje się innĊ osobĊ; podobnie jak pozostali bohaterowie, w szczególnoœci Charlotte Lu, Jane Bennet, William Darcy, Lydia
Bennet oraz Bing Lee. Towarzyszy temu przeniesienie wĊtku romansowego
na drugi plan; oczywiœcie rozwój uczucia Darcy’ego i Elizabeth jest istotnym
elementem fabuây, podobnie jak zwiĊzek Jane i Bingleya, jednak na próůno
szukaý tu romantycznych uniesieľ. Twórcy większĊ wagę przywiĊzujĊ do
pogâębiania się relacji bohaterów. Co więcej, William Darcy pojawia się dopiero w drugiej poâowie serii, poza tym âĊcznie występuje w jedenastu ze stu
odcinków, z kolei Lizzie jest obecna w niemal wszystkich. Odmienne proporcje implikuje zresztĊ sam tytuâ – Lizzie Bennet Diaries oraz wypowiedziane
w pierwszym odcinku zdanie: „Nazywam się Lizzie Bennet, a to moje ůycie”
(My name is Lizzie Bennet and this is my life)31. Trop ten odsyâa bezpoœrednio do tradycji bildungsroman, czyli powieœci o formowaniu się bohatera
do czasu, aů stanie się w peâni skrystalizowanĊ osobowoœciĊ32. Serial zwraca
tym samym uwagę na wydŭwięk powieœci, który zostaâ niejako przesâonięty
ekranizacjami. Aleksandra Niemczyľska, komentujĊc fenomen adaptacji
daâa jej koszulkę, poniewaů byâo na niej zdanie rozpoczynajĊce Dumę i uprzedzenie. Póŭniej
zdaâam sobie sprawę, ůe ja jestem idiotkĊ, bo imię dziewczyny to Lizzie Bennet, haha).
28 http://www.ashleyclements.net/Ashley_Clements/Home.html [dostęp: 12.01.2015].
29 https://www.youtube.com/user/vlogbrothers [dostęp: 12.01.2015].
30 M. Hendrykowski, Wspóâczesna adaptacja filmowa…, s. 78.
31 https://www.youtube.com/watch?v=KisuGP2lcPs [dostęp: 15.01.2015].
32 M. Gâowiľski, Entwicklungsroman, w: J. Sâawiľski, red., Sâownik terminów literackich, Wyd.
Ossolineum, Warszawa 1988, s. 120.
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powieœci Austen, zwraca bowiem uwagę na spâycenie problematyki podejmowanej przez autorkę z powodu skupiania się na wĊtkach romansowych,
które w dodatku stajĊ się bardziej sentymentalne niů w powieœciach33. Nawet
w Dumie i uprzedzeniu z 1995 roku historia miâoœci bohaterów zostaâa wyeksponowana na kilka sposobów. Przede wszystkim twórcy serialu zainicjowali
tendencję do fetyszyzacji pana Darcy’ego, która dokonuje się za sprawĊ
kobiecego spojrzenia34. Niezwykle często widzimy Elizabeth przyglĊdajĊcĊ
się męůczyŭnie oraz spoglĊdamy na niego z jej punktu widzenia. Poza tym
bohater występuje w serialu znacznie częœciej niů w ksiĊůce za sprawĊ dodania scen, w których, mimo ůe przebywa z dala od Elizabeth, obserwujemy
jego poczynania (narracja w powieœci prowadzona jest w mowie pozornie
zaleůnej, a więc ogranicza przewaůnie nasz punkt widzenia do obserwacji
bohaterki); szczególnie znamienna jest scena, w której Darcy, powróciwszy
do Pemberley, zaůywa kĊpieli w okolicznym jeziorze i wkrótce potem zostaje dostrzeůony przez bohaterkę35. Ponadto serial wieľczy rozbudowana
scena œlubu Jane i Bingleya oraz Elizabeth i Darcy’ego, podczas gdy w ksiĊůce ich oůenek autorka konkluduje tylko zdaniem: „Szczęsny dla macierzyľskiego serca pani Bennet byâ dzieľ, w którym pozbyâa się dwóch najbardziej
udanych córek”36. Film z 2005 roku z kolei wysuwa na pierwszy plan postaý
bohaterki; Joe Wright przyznawaâ, ůe dla niego powieœý to przede wszystkim
historia Lizzy, dlatego w ekranizacji przedstawia proces dojrzewania dziewczyny oraz budzenia się seksualnoœci, na co wielki wpâyw ma spotkanie
z Darcym37. W filmie doszâo jednak równieů do znaczĊcej redukcji – trzonem opowieœci zostaâ wĊtek romansowy, pominięto zaœ większoœý tematyki
spoâeczno-obyczajowej38. W dodatku romantyczne sceny odgrywane sĊ
często w konwencji sentymentalnej oraz z pewnym odstępstwem od ówczesnej obyczajowoœci, jak scena oœwiadczyn, która nie rozgrywa się jak w poA. Niemczyľska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 162.
34 M. Olszowska, Duma i uprzedzenie Jane Austen…, s. 39.
35 O potęůnym âadunku emocjonalnym sceny i dokonanej dzięki niej fetyszyzacji Darcy’ego
œwiadczy dodatkowo fakt, ůe zostaâa ona uznana za najbardziej pamiętny moment w historii
brytyjskich seriali, por. A. Williams, Oh, Mr Darcy: Colin Firth’s Pride and Prejudice lake scene
named most memorable moment in British TV drama, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2356616/Oh-Mr-Darcy-Colin-Firths-Pride-Pre judic e-lake-scene-named-memorable-moment-British-TV-drama.html [dostęp: 15.01.2015].
36 J. Austen, Duma i uprzedzenie, przeâ. A. Przedpelska-Trzeciakowska. Wyd. Prószyľski i S-ka,
Warszawa 2008, s. 365.
37 M. Olszowska, Duma i uprzedzenie Jane Austen…, s. 52.
38 Tamůe, s. 53.
33
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wieœci i większoœci adaptacji w salonie u paľstwa Collinsów, ale w œwiĊtyni
dumania podczas ulewy. Juů sama sceneria znaczĊco zmniejsza dystans, a między bohaterami niemalůe dochodzi do pocaâunku, co implikuje, ůe w tej
wersji Elizabeth darzyâa Darcy’ego uczuciem juů w tym momencie.
Redukcja to kolejna istotna operacja adaptatorska wykorzystana w Lizzie
Bennet Diaries. Dokonuje się między innymi za sprawĊ wspomnianego formatu vloga, ograniczajĊcego akcję do jednego pomieszczenia i jednego ujęcia
na odcinek, co równoczeœnie skutkuje zmniejszeniem liczby bohaterów.
Między innymi dlatego staâym elementem serialu sĊ sceny, w których postaci
wcielajĊ się w czyjeœ role (przy uůyciu charakterystycznego stroju lub gadůetu) i odgrywajĊ istotne z ich punktu widzenia wydarzenia. Bardzo często
personifikowana jest pani Bennet, która w tej wersji jest odgrywana przez
Lizzie; w jej interpretacji to tradycyjna kobieta z poâudnia Stanów, co ma
podkreœlaý strój oraz akcent. Ponadto w pierwszej poâowie serialu inne postacie regularnie wcielajĊ się w rolę Darcy’ego, pana Benneta, Binga Lee oraz
Jane. InicjatorkĊ takiego teatrzyku nie pozostaje sama Lizzie; czasami inne
postacie przejmujĊ vloga, by pokazaý prawdziwĊ ich zdaniem wersję wydarzeľ, często wypieranĊ przez gâównĊ bohaterkę (która, jak zauwaůajĊ siostry
i przyjacióâka, często ŭle interpretuje zachowanie Darcy’ego). By zmniejszyý
liczbę bohaterów, ale i dostosowaý model rodziny do realiów XXI wieku,
w serialu zredukowano liczbę sióstr Bennet do trzech: Jane, Elizabeth oraz
Lydii. Mary zostaje zmieniona w kuzynkę, a Kitty staje się kotkĊ (sic!) Lydii.
Ten ůartobliwy chwyt nawiĊzuje nie tylko do imienia Bennetówny, ale i do
jej wiernego podĊůania za swojĊ mâodszĊ siostrĊ.
Innym zabiegiem adaptatorskim, tym razem majĊcym cechy parodystyczne, jest amplifikacja, która zakâada wydobycie z dzieâa na rzecz ekranizacji
cech charakterystycznych39. Jej ofiarĊ często pada powaga – dzieje się tak
równieů w Lizzie Bennet Diaries. Twórcy zachowujĊ pewne elementy pierwowzoru, które wspóâczeœnie muszĊ byý uznane za anachronizmy. I tak William Darcy po odrzuceniu, podobnie jak u Austen, daje Lizzie list zamiast
wysâaý e-mail lub wiadomoœý tekstowĊ. Co więcej, jest on pisany ręcznie –
kursywĊ oraz, jak zauwaůa zdziwiona bohaterka – zapieczętowany woskiem.
Netherfield, posiadâoœý Binga i Caroline Lee, posiada nie pokoje goœcinne,
ale i caâe skrzydâo – równieů ku zaskoczeniu Lizzie. Starania pani Bennet, by
wydaý córki za mĊů, równieů nie przystajĊ do XXI wieku i dzięki temu wnoszĊ dodatkowy walor komediowy.
39

M. Hendrykowski, Wspóâczesna adaptacja filmowa…, s. 80.
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Realia wspóâczesnoœci nakâadajĊ wręcz na twórców koniecznoœý zastosowania substytucji, czyli zamiany elementu występujĊcego w pierwowzorze na
inny – ekwiwalentny semantycznie. Bennetowie, w oryginale naleůĊcy do
nieco zuboůaâego ziemiaľstwa angielskiego, w adaptacji przedstawieni sĊ
jako rodzina naleůĊca do klasy œredniej, aktualnie będĊca w problemach
finansowych z racji kryzysu z 2008 roku oraz koniecznoœci spâacania kredytu
zaciĊgniętego na dom. Do poprawy sytuacji materialnej nie przyczyniajĊ się
studenckie dâugi Jane i Lizzie, przez które siostry nadal mieszkajĊ z rodzicami. Ponadto, w przeciwieľstwie do sytuacji w powieœci, pan Collins nie
oœwiadcza się Elizabeth, ale proponuje jej dobrze pâatnĊ, lecz nudnĊ pracę,
której bohaterka jako idealistka nie chce przyjĊý. Ku wielkiemu rozczarowaniu Lizzie stanowisko akceptuje Charlotte, jednak, w przeciwieľstwie do
powieœci, w serialu bohaterka odnajduje się w sytuacji i nie ůaâuje podjętej
decyzji, a gâówna postaý nie oddala się od przyjacióâki.
Chyba najbardziej znaczĊcym z punktu widzenia fabuây odstępstwem jest
wĊtek Lydii i Wickhama, a œciœlej – jego zakoľczenie. NiechlubnĊ ucieczkę
niezamęůnej pary zastĊpiono sekstaœmĊ, do której prawa George Wickham
sprzedaâ potentatowi rynku erotycznego. Sprawa zostaje ujawniona przez
umieszczenie w cyberprzestrzeni strony z odliczaniem do czasu ukazania się
filmu w internecie. Twórcy adaptacji postanowili odmieniý losy Lydii; przede
wszystkim okazuje się, ůe zostaâa zmanipulowana przez Wickhama i namówiona do nakręcenia wideo, które ma zostaý upublicznione bez jej zgody.
Co więcej, dzięki dziaâaniom Darcy’ego, który wykupiâ firmę, do premiery
filmu nie dochodzi, a bohaterka wchodzi w dorosâe ůycie bez ciĊůĊcego na
niej stygmatu. Poza tym, mimo ůe Lydia, podobnie jak u Austen, przedstawiana jest jako trzpiotka, lubiĊca męskie towarzystwo, jej postaci nadana jest
większa gâębia. W kręconych przez niĊ vlogach (ukazujĊcych się na jej kanale: Lydia Bennet, stanowiĊcym częœý narracji Lizzie Bennet Diaries) dowiadujemy się, ůe czuje się mniej kochanĊ siostrĊ ze względu na wielkĊ zaůyâoœý
między Jane a Lizzie, a jej nieodpowiedzialne zachowanie wynika z chęci
bycia zauwaůonĊ przez rodzeľstwo.
Nieco inaczej prezentujĊ się losy Jane i Elizabeth, które na koniec serialu
nie zostajĊ ůonami – kolejno – Binga Lee oraz Williama Darcy’ego. Elizabeth
przeprowadza się do San Francisco, gdzie mieszka Darcy, ale nie decyduje
się na zajęcie proponowanego stanowiska w Pemberley Digital, rodzinnym
przedsiębiorstwie Darcych (które zresztĊ bierze nazwę od ich posiadâoœci
w powieœci) – postanawia zaâoůyý wâasnĊ firmę. Jane i Bing przeprowadzajĊ
się do Nowego Jorku, jednak – w przeciwieľstwie do sytuacji z powieœci –
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najstarsza siostra Bennet nie przyjmuje go z otwartymi ramionami, ale wyznacza granice, mówiĊc wyraŭnie, ůe muszĊ odbudowaý swojĊ relację. Dzięki
tym posunięciom twórcy nie tylko dostosowujĊ narrację do wspóâczesnych
warunków, ale i dajĊ subtelne sygnaây, pokazujĊce, o ile lepszĊ sytuację
wspóâczeœnie majĊ kobiety.
Serial Lizzie Bennet Diaries często œwiadomie nawiĊzuje do kultu, którym otaczane sĊ dzieâa pisarki – podkreœleniu tej więzi sâuůĊ intertekstualne nawiĊzania.
Lizzie w pierwszym odcinku serialu przyznaje, ůe uwielbia filmy z Colinem Firthem, a w jednym z kolejnych Lydia przynosi Lizzie do obejrzenia film – Dziennik Bridget Jones, adaptację ksiĊůki Helen Fielding, nawiĊzujĊcej do Dumy i uprzedzenia. Nie zapomnijmy, ůe protagonistĊ filmu jest Mark Darcy, odgrywany
przez Colina Firtha, który wcielaâ się w rolę Fitzwilliama Darcy’ego w kultowym
serialu stacji BBC. Z opowieœci Charlotte i Lizzie wynika, ůe ich matki zaczęây
rodziý je podczas spotkania klubu czytelniczego, na którym dyskutowano
o Rozwaůnej i romantycznej; Lydia posiada faâszywy dowód wyrobiony na nazwisko Mary Crawford, bohaterki innej powieœci Jane Austen – Mansfield Park.
Elizabeth wspomina teů o apokalipsie zombie, co zapewne stanowi aluzję do
mashupowej powieœci Duma i uprzedzenie i zombie (w której Elizabeth i Darcy dodatkowo walczĊ z nawiedzajĊcĊ Anglię inwazjĊ potworów)40. Odniesieľ do
powieœci brytyjskiej autorki jest o wiele więcej; sĊ one mrugnięciem oka do obytego widza oraz œwiadomie wpisujĊ serial w tradycję austenmanii.
Podsumowanie
Marek Hendrykowski, podsumowujĊc dzisiejszĊ postawę wobec adaptowania, zaznacza, ůe „kryterium decydujĊcym w ostatecznym rozrachunku
o wartoœci danej adaptacji nie jest juů filmowe faksymile pierwowzoru, lecz
rozlegâoœý i gâębia zaadaptowanego kontekstu”41. Przykâad Lizzie Bennet
Diaries udowadnia, ůe niezaleůna produkcja moůe odnieœý wielki sukces,
a zarazem zostaý wliczona w poczet najlepszych adaptacji powieœci Jane
Austen42. Twórcy produkcji dzięki róůnorodnym operacjom adaptatorskim
Zob. R. Knapek, Kultura zombie-tekstualna (o „Quirk Books” na przykâadzie Dumy i uprzedzenia i zombie), „Œwiat i Sâowo” 2012, nr 1, s. 91–101, http://www.swiatislowo.ath.bielsko.
pl/sis18/08.knapek-kultura_zombie-tekstualna.pdf [dostęp: 15.01.2015].
41 M. Hendrykowski, Wspóâczesna adaptacja filmowa…, s. 213.
42 http://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2013/jan/28/youtube-auste
n-pride-and-prejudice [dostęp: 15.01.2015].
40
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nie tylko z sukcesem przenieœli akcję powieœci do wspóâczesnoœci, ale zachowali jej bogactwo znaczeniowe, wprowadzajĊc wręcz innowacje w stosunku do oryginalnego dzieâa – na przykâad za sprawĊ pogâębienia wĊtku
Lydii czy odniesienia się do wspóâczesnych problemów spoâecznych, jak
dâugi studenckie, kryzys z 2008 roku, prywatnoœý w internecie czy dylematy
mâodych ludzi odnoœnie do przyszâoœci zawodowej. Serial Lizzie Bennet Diaries dodatkowo zapoczĊtkowaâ modę na niezaleůne adaptacje, tworzĊc nowy
model adaptowania klasyki. Istotnymi róůnicami między dotychczasowymi
ekranizacjami a narracjami transmedialnymi nowego typu (zintegrowanymi)
będĊ między innymi: docelowa grupa odbiorców (produkcje tego typu majĊ
moc popularyzatorskĊ oraz promujĊ klasykę wœród mâodych widzów), inny
poziom zaangaůowania emocjonalnego (dzięki uůyciu portali spoâecznoœciowych i wieloœci platform medialnych) oraz większa tendencja do nowatorstwa wynikajĊca z niezaleůnoœci produkcji, która uâatwia prowadzenie eksperymentów. Lizzie Bennet Diaries nie tylko dowodzi ponadczasowoœci dzieâ
Austen, ale i zachęca do recyklingu klasyki literatury; oprócz Dumy i uprzedzenia w ostatnim czasie powstaây m.in. adaptacje: Emmy – Emma Approved,
Frankensteina – Frankenstein MD, Przygód Piotrusia Pana – The New Adventures of
Peter and Wendy oraz Ani z Zielonego Wzgórza – Green Gables Fables.
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Contemporary Jane Austen adaptations.
Lizzie Bennet Diaries as transmedia storytelling
The subject of the article is analysis of one of Jane Austen’s recent screening – Lizzie Bennet Diaries,
an independent adaptation of Pride and Prejudice. The series arose as a result of austenmania, which
began in popular culture at the beginning of the nineties, although it is still an innovative creation
worth further description. In the article I would like to present the phenomenon of Austen’s work
and consider its reasons, describe Lizzie Bennet Diaries as transmedia storytelling and which adapting
operations the creators used while transferring the book to the screen, as well as what are the
differences between the series and hitherto adaptations of Pride and Prejudice.
Keywords: transmedia storytelling, convergence culture, theory of adaptation, Jane Austen,
Pride and Prejudice

