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Gry w literaturÆ.
Literackie paralele audiowizualne
jako wynik konwergencji literatury i nowych mediów
PrzeobraůajĊce się i konwergujĊce nowe media stworzyây humanistyce takie moůliwoœci wyrazu artystycznego, których próůno szukaý w historii kultury. Moůliwoœci te sĊ przez twórców w coraz większym zakresie eksploatowane. Konwergencja nowych mediów i literatury1, czyli proces, w efekcie
którego dochodzi do powstawania nowych, dotychczas nieistniejĊcych jakoœci i zjawisk, zaowocowaâ moůliwoœciĊ kreowania dzieâ niejednorodnych,
umiejscawiajĊcych się np. pomiędzy literaturĊ a grĊ komputerowĊ czy teů
literaturĊ a net artem (sztukĊ sieci)2.
Znaczenie gry w kulturze humanistycznej
Gry, znane kulturze od zamierzchâych czasów, mimo niespotykanej róůnorodnoœci i bogactwa form przedmiotem badaľ naukowych staây się dopiero w XX wieku, kiedy to w roku 1938 pojawiâo się waůne dzieâo Johana
Huizingi Homo ludens. Autor, uznajĊc zabawę za pierwotny i wszechobecny
Temat kulturowych aspektów konwergencji naleůy do bardzo ostatnio popularnych w refleksji naukowej. Problemy literatury i konwergencji poruszane byây m.in. w „Zagadnieniach
Rodzajów Literackich”. Zob. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, t. LV, z. 2 (110).
2 W zwiĊzku z powyůszym, za istotne dla omawianych w niniejszym szkicu quasi-literackich egzemplifikacji naleůy uznaý pojęcia: nowe media, gra, interaktywnoœý, konwergencja mediów i literatury, i w kontekœcie tych wâaœnie kategorii naleůy je postrzegaý i interpretowaý.
1

12

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

element kulturowego pejzaůu, zdefiniowaâ grę jako „walkę o coœ lub przedstawianie czegoœ”3.
Clifford Geertz, zwracajĊc uwagę na coraz większĊ na gruncie wspóâczesnych teorii spoâecznych popularnoœý analogii do gry, a zarazem coraz większĊ potrzebę jej krytycznego rozbioru, wœród najwaůniejszych ŭródeâ tego
zjawiska wymienia WittgensteinowskĊ koncepcję form ůycia jako gier językowych, ludycznĊ wizję kultury Huizingi oraz nowĊ teorię strategii zawartĊ
w Theory of Games and Economic Behavior von Neumanna i Morgensterna4.
Kategoria gry od lat 80. XX wieku traktowana jest jako uůyteczna metafora wspóâczesnej kultury. Tadeusz Miczka powszechne poůĊdanie gry uznaje
za jej siâę napędowĊ:
Œwiat kultury audiowizualnej, oprócz gier kwestionujĊcych tradycję, wykorzystuje fabuây, formy i informacje – chciaâoby się powiedzieý – z »systemu
kosmicznego« […], czyli z obszaru, gdzie wszystkie znane juů reguây myœlenia i dziaâania nie majĊ znaczenia, zuůyây się, a nowe jeszcze nie powstaây […]. W kinie zachodnim juů dawno pojawiây się prefiguracje techniki
inscenizacyjnej Virtual Reality […]. Nie chodzi jednak tylko o ekspansję
techniki (o elektronicznie generowany œwiat przedstawiany na ekranach),
ale przede wszystkim […] [o] podporzĊdkowywanie X muzy, w szybkim
tempie, innym mediom, konwencjom i tematom rodem z reklam, wideoklipów, gier komputerowych, telewizji, a tych mediów […] nieskoľczonej, jak się obecnie wydaje, technice i wyobraŭni audiowizualnej5.
Zob. J. Huizinga, Homo ludens: zabawa jako ŭródâo kultury, przeâ. M. Kurecka, W. Wirpsza,
Wyd. Czytelnik, Warszawa 1967 (i następne wydania).
4 „Od Wittgensteina pochodzi pojęcie dziaâania intencjonalnego jako »zgodnego z reguâĊ«,
od Huizingi – zabawa jako paradygmatyczna forma ůycia zbiorowego, od von Neumanna i Morgensterna – zachowania spoâeczne jako wielostronne manewry nastawione na podziaâ dochodu koľcowego. W sumie koncepcje te wprowadzajĊ do nauk spoâecznych nerwowy i irytujĊcy
styl interpretacji. Styl ten âĊczy mocne poczucie formalnego porzĊdku rzeczy z równie silnym
poczuciem zupeânej dowolnoœci owego porzĊdku. Jest to koniecznoœý jak w szachach, równie
dobrze mogâaby mieý caâkiem inny charakter”. Antropolog nie pomija teů znaczenia i sâawy,
jakich w spoâeczeľstwie masowym zaůywajĊ widowiska sportowe. C. Geertz, O gatunkach
zmĊconych. (Nowe konfiguracje myœli spoâecznej), przeâ. Z. áapiľski, w: R. Nycz, red., Postmodernizm.
Antologia przekâadów, Wyd. Baran i Suszczyľski, Kraków 1997, s. 221.
5 T. Miczka, Postmodernistyczne gry w kino, gry w kinie i gry o kino, w: H. Janaszek-Ivaniÿková,
D. Fokkema, red., Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Materiaây z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet ŒlĊski, Ustroľ, 15–19 listopada 1993,
Wyd. Naukowe „ŒlĊsk”, Katowice 1995, s. 263.
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AnalizujĊc problem tendencji postmodernistycznych we wspóâczesnym
kinie, wœród róůnorodnych typów gier, jakie stosuje szeroko pojmowana
kultura wspóâczesna, badacz wymienia gry językowe (m.in. intertekstualnĊ
swobodnĊ grę aluzji, cytatów, pastiszu, parodii, kolaůu, tzw. cytatów z rzeczywistoœci – czyli wiadomoœci prasowych), grę konwencji gatunkowych, grę
w style, grę poetyk, metafor, cytatów, ekranowe gry intertekstualne, gry wĊtków tematycznych i motywów stylistycznych, realizowane za pomocĊ techniki wideo poâĊczonej z komputerem i systemem telewizji High Definition
gry z materiĊ, z czasem, przestrzeniĊ, grę kliszami ze œwiata kultury, sztuki,
polityki itp.6
Próby lingwistycznej definicji pojęcia „gra” podjęâa się z kolei Anna
Wierzbicka, wedâug której jest ono równoznaczne z tym, „co robiĊ ludzie
przez jakiœ czas, dla przyjemnoœci, wyobraůajĊc sobie, ůe sĊ w jakimœ œwiecie,
w którym wiedzĊ, co mogĊ i czego nie mogĊ robiý, i chcĊ spowodowaý pewien stan rzeczy, i nikt nie wie do koľca, jaki będzie ten stan rzeczy”7. PowyůszĊ eksplikację próbuje uœciœliý Maciej Grochowski, do najistotniejszych
wyznaczników „gry” zaliczajĊc: interpersonalnoœý (gra jest skoľczonym
ciĊgiem powtarzajĊcych się czynnoœci, wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby); znajomoœý lub moůliwoœý odkrycia reguâ (czynnoœci te podlegajĊ swoistym reguâom, które sĊ znane uczestnikom gry); instrumentalnoœý
(w grze moůna się posâugiwaý w pewien sposób pewnego rodzaju przedmiotami, narzędziami, œrodkami, sposobami gry); celowoœý (gra jest dziaâaniem celowym, nastawionym na rezultat); wartoœciowanie (celem jest osiĊgnięcie przez kaůdego z grajĊcych stanu „lepszego”, korzystnego w jakimœ
sensie dla siebie, czego okreœleniu sâuůĊ kategorie: zysk, strata, funkcjonalnoœý gry); fortunnoœý/niefortunnoœý gry (ostateczny rezultat nie jest do
koľca znany, nie jest w peâni przewidywalny)8. NajszerszĊ definicję proponuje Mieczysâaw Porębski, okreœlajĊc mianem gry sztukę, która wymyka się
ograniczeniom, zmienia kody, której strategiĊ jest maksymalne ryzyko i brak
Tamůe, s. 253–266.
A. Wierzbicka, „Prototypes Save”: On the Uses and Abuses of the Concept ‘Prototype’ in Current
Linguistics, Philosophy and Psychology, w: S.L. Tzohatzidis, red., Belief Systems in Language: Studies in
Linguistics Prototypes, Routhledge, London 1989. Cytuję swobodny przekâad polski za tekstem
E. Jędrzejko, U. Ůydek-Bednarczuk, O pojęciu gra i jego leksykalnych wykâadnikach w aspekcie
skâadni semantycznej, w: E. Jędrzejko, U. Ůydek-Bednarczuk, red., Gry w języku, literaturze
i kulturze, Wyd. Energeia, Warszawa 1997, s. 122.
8 M. Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyraůeľ językowych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1993, s. 98. Cyt. za: E. Jędrzejko, U. Ůydek-Bednarczuk,
O pojęciu gra i jego leksykalnych wykâadnikach…, s. 122–123.
6
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jakiejkolwiek pewnoœci9. Roger Caillois wyróůnia z kolei cztery rodzaje gier:
agonistyczne, aleatoryczne, mimetyczne i illinktyczne10.
O istotnoœci kategorii gry wspomina teů Halina Janaszek-Ivaniÿkowá –
nawiĊzujĊc do gâoœnej pracy Jeana-François Lyotarda z 1979 roku La condition postmoderne, zwracajĊc uwagę na zaistnienie w naszej postindustrialnej
i informatycznej erze zasadniczej zmiany, którĊ najogólniej okreœliý moůna
mianem zmiany reguâ gry spoâecznej, jaka nastĊpiâa w momencie, kiedy
ogromna liczba maszyn komputerowych zbudowanych zgodnie z teoriami
gier językowych, lecz kierujĊcych się swymi prawami, przyczyniâa się do
zmultiplikowania kanaâów informacyjnych. Pluralizm oraz heterogenicznoœý
gier językowych uprawianych w spoâeczeľstwie (wieloœý róůnych dyskursów, z których kaůdy przekazuje innĊ informację, wyraůa innĊ potrzebę),
wraz z ich często antagonistycznym charakterem „rozbijajĊ niepoůĊdanĊ,
totalizujĊcĊ, a więc […] niebezpiecznĊ” spójnoœý11.
PomiÆdzy literatur a gr
Od dawna znane jest teů zjawisko wzajemnego wpâywu, jaki wywierajĊ na
siebie literatura i gry komputerowe. Znamy przykâady gier komputerowych
powstaâych z inspiracji dzieâem literackim, a wymieniý wœród nich moůna
m.in.: grę Avon12, Wielki Gatsby13, Yet One World14. Wœród gier opartych na
M. Porębski, Wstęp do metakrytyki, w: tegoů, Poůegnanie z krytykĊ, Wyd. Literackie, Kraków
1966, s. 205.
10 Gry agonistyczne zmierzajĊ do porównania siâ walczĊcych przeciwników, w których
kaůdy ruch i decyzja jest informacjĊ, jakĊ się przekazuje, i czeka odpowiedzi; gry aleatoryczne
to takie, w których wyzywa się los i doœwiadcza jego wâadzy, które z kaůdym ruchem zaczyna
się od poczĊtku, wciĊů ponawiajĊc ryzyko; w grach mimetycznych zmienia się na jakiœ czas
wâasnĊ osobowoœý, przybiera maskę, by zdobywaý i przekazywaý dalej niedostępne na co
dzieľ wtajemniczenia; w grach illinktycznych poprzez oszoâomienie wirowaniem, pędem,
narkotykiem, dostępuje się emocjonalnych informacji o charakterze wybitnie „ponadkodowym”. M. Porębski, Wstęp do metakrytyki…, s. 205.
11 H. Janaszek-Ivaniÿkowá, Nowa twarz postmodernizmu, Wyd. UŒ, Katowice 2002, s. 184–185.
12 KoncentrujĊcĊ się na eksploracji œwiata zamieszkiwanego przez bohaterów sztuk Szekspira.
13 Zderzenie powieœci z grĊ platformowĊ.
14 Gra, w której gracz wrzucony zostaje w sam œrodek moralnego konfliktu zaczerpniętego
z dramatu Sofoklesa, ma za zadanie udzielaý odpowiedzi na pojawiajĊce się w trakcie rozgrywki powaůne i intymne pytania.
9
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fabuâach literackich wskazaý moůna równieů: Dante’s Inferno15, Dracula 3: The
Path of The Dragon; Dracula: PoczĊtek16; Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz;
Podróů do wnętrza ziemi; 80 dni17; Metro 203318 i inne.
JesieniĊ 2012 roku (od 7 wrzeœnia do 8 paŭdziernika) miaâa miejsce poœwięcona temu wâaœnie zjawisku wystawa zatytuâowana Games by the Book,
otwarta w bibliotece humanistycznej w Massachusetts Institute of Technology przez Clarę Fernández-Varę oraz Nicka Montforta. Jak podkreœlajĊ
redaktorzy wortalu Techsty – Literatura i Nowe Media, „olbrzymim plusem
wystawy byâ jej otwarty, globalny aspekt i caâkowita dostępnoœý »eksponatów« wraz z ich literackimi oryginaâami. Choý w przestrzeni fizycznej ograniczona do skromnej przestrzeni bibliotecznej, dzięki linkom do sieciowych
wersji gier oraz temu, ůe wszystkie pierwowzory znajdowaây się w domenie
publicznej, Games by the Book mogâa byý odwiedzana i doœwiadczana przez
kaůdego zainteresowanego o kaůdej porze dnia i nocy, w kaůdym miejscu na
Ziemi”19. Twórcy wspomnianego wortalu, który w orbicie swoich zainteresowaľ lokuje m.in. zjawisko gier komputerowych, piszĊ:
Dla twórców gier, znany powszechnie temat i znana historia (jak Iliada,
Gwiezdne Wojny czy Wâadca Pierœcieni) to częsty i zalecany punkt wyjœcia do
stworzenia udanej gry. Istnieje wiele przykâadów gâębokich zapoůyczeľ,
jakie gry komputerowe czerpiĊ z kanonu literackiego […] (Hobbit […])
[…]. Wnioski z tego wzajemnego przenikania się form proceduralno-symulacyjnych (gry) i form narracyjnych ([…] ksiĊůki) sĊ bardzo pouczajĊce. Otóů najbardziej zasadnicze, rdzenne dla kaůdego z tych obu form
elementy – granie (gameplay) i opowiadanie nie dajĊ się âatwo mieszaý, zachowujĊ się niczym woda i olej i sĊ nieprzetâumaczalne. Wedâug Jespera
Julla i Espena Aarsetha: Nieprzetâumaczalna jest „leůĊca u podstaw forma” obu gatunków (struktura opowiadania, zasady gry), przetâumaczalne
sĊ za to „kulturowe konwencje”, rozumiane tu jako opis, umiejscowienie
w czasie i przestrzeni, bohaterowie. Przekâadalne sĊ zatem nie-ludyczne
i nie-fabularne elementy, natomiast kluczowe zasady obu gatunków:
opowiadanie i granie nie sĊ20.

Produkcja czerpiĊca z Boskiej komedii Dantego.
Gry oparte na XIX-wiecznej powieœci gotyckiej Brama Stokera Drakula.
17 Gry oparte na motywach powieœci Juliusza Verne’a.
18 Gra oparta na podstawie powieœci Dmitrija Gâuchowskiego.
19 Zob. http://techsty.art.pl/aktualnosci/2012/games_by_the_book.html [dostęp: 10.01.2015].
20 Tamůe.
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Powstaâa równieů osobna gaâĊŭ nauki – ludologia, w polu zainteresowaľ
której znajduje się wâaœnie badanie gier21.
Gry w literaturÆ: Ze sowa, Bawochwa
Istnieje juů spora i wciĊů powiększajĊca się grupa dzieâ umiejscawiajĊcych
się pomiędzy literaturĊ a nowymi mediami, dla opisu których stosowaý
moůna okreœlenie „literackich paraleli audiowizualnych”. Nazwę tę zapoůyczam od Maryli Hopfinger, która w ksiĊůce Literatura i media. Po 1989 roku
okreœliâa tak film autorski, seriale telewizyjne i gry komputerowe, czyli zjawiska rozwijajĊce się równolegle do literatury, ale w œcisâym z niĊ zwiĊzku22.
Ludologia stanowi nowĊ gaâĊŭ nauk humanistycznych, której celem jest wypracowanie
języka badaľ gier, w tym w szczególnoœci – gier komputerowych. „Fundatorzy ludologii –
Espen Aarseth, Markku Eskellinen w swoich pierwszych wystĊpieniach skupiali się przede
wszystkim na teoretycznym »oczyszczaniu przedpola« tej dziedziny. Język opisu gier komputerowych skutecznie bowiem zanieczyszczony zostaâ przez metodologie wâaœciwe innym
dziedzinom: literaturoznawstwu, filmoznawstwu, czy kulturoznawstwu. Pierwszym celem
ludologów staâo się zatem wyodrębnienie badaľ nad grami komputerowymi od innych refleksji estetycznych i wypracowanie wâasnych narzędzi badawczych. […] W Polsce badania ludologiczne znajdujĊ się we wczesnym, lecz dynamicznym rozkwicie. W 2005 roku w Poznaniu
fundatorzy polskiej ludologii zorganizowali pierwszĊ międzynarodowĊ konferencję poœwięconĊ badaniu gier. Rok póŭniej obyâa się kolejna konferencja. Polskich ludologów zrzesza
Polskie Towarzystwo Badania Gier. Wydaje się, ůe polskie rozumienie ludologii jest znacznie
szersze niů w kręgu zachodnich (skandynawskich, niemieckich czy amerykaľskich) badaczy,
którzy skupiajĊ się przede wszystkim na grach komputerowych. W Polsce ludologia jest
rozumiana bardziej jako badanie gier w ogóle. Podstawowym zaâoůeniem ludologii jest traktowanie gier komputerowych przede wszystkim jako gier, jako fenomenu nie powiĊzanego
bezpoœrednio z wypowiedziĊ narracyjnĊ. Jako takie gry muszĊ byý traktowane podâug swoich
wâasnych reguâ, wâasnego interfejsu, i wâasnych koncepcji gry. Póâ ůartem i póâ serio podejœcie ludologii do swego przedmiotu badaľ ujĊâ Markku Ekselinen: »Poza kręgami akademickimi ludzie zazwyczaj wyœmienicie rozumiejĊ róůnice pomiędzy opowiadaniem, dramatem
a grĊ. Jeœli rzucę w ciebie piâkĊ to nie oczekuję, ůe jĊ odrzucisz i zaczekasz, aů zacznie nam
ona opowiadaý historię. Z drugiej strony jeœli i kiedy gry, a zwâaszcza gry komputerowe stajĊ
się przedmiotem badaľ sĊ niemal bez wyjĊtku kolonizowane ze strony literackich, teatralnych
i filmowych obszarów badawczych«. […] Aby grę badaý jako grę, ludologia musiaâa skupiý się
na zjawiskach dla tego fenomenu wyjĊtkowych, których nie moůna odnaleŭý gdzie indziej.
StĊd centralna pozycja fenomenu symulacji i sprawczoœci”. Za: Ludologia; Zaâoůenia ludologii;
Puâapki ludologii, http://techsty.art.pl/gry.html [dostęp: 10.01.2015].
22 M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010,
s. 189–193.
21
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Do najnowszych projektów literacko-nowomedialnych, które traktowaý
naleůy bardziej w kategoriach literackiej zabawy, gry czy teů paraliteratury,
zaliczyý moůna niektóre z prac prezentowanych podczas kolejnych edycji
festiwalu Ha!wangarda23, np. projekt Piotra Puldziana Pâucienniczaka pt. Zâe
sâowa24. Autor w swoim pomyœle wykorzystaâ schemat popularnej ostatnio
gry Angry Birds25. W projekcie literackim zachowaâ ksztaâty tytuâowych Angry
Birds, jednak najwaůniejsze ikony, przedstawiajĊce tytuâowe ptaki, zastĊpiâ
„figurĊ” Angry Words, które stanowiĊ trzy wulgarne sâowa. W miejsce œwiľ,
które w pierwowzorze gracz ma za zadanie zestrzeliwaý, umieœciâ natomiast
Puldzian Pâucienniczak struktury skonstruowane ze sâów zaczerpniętych
Festiwal odbywaâ się w Krakowie 6–7 wrzeœnia 2012 r. Ha!wangarda to pierwszy w Polsce
festiwal w caâoœci skoncentrowany na zagadnieniu polskiej literatury cyfrowej. Pierwsza edycja
festiwalu miaâa miejsce w roku 2010, jako „letni, niskobudůetowy festiwal majĊcy podsumowaý
10 lat dziaâalnoœci krakowskiego czasopisma »Ha!art« i Wydawnictwa Korporacja Ha!art”. Dwie
kolejne edycje festiwalu odbyây się w roku 2012 i 2013; jak informowali na stronach WWW
poœwięconych festiwalowi organizatorzy pierwszej jego edycji, przedsięwzięcie „ustawia się pod
prĊd napompowanym budůetowo i medialnie festiwalom Krakowa. Tematem festiwalu sĊ
aktualne zjawiska awangardowe, które Ha!art programowo wprowadzaâ i promowaâ w trakcie
ostatniej dekady”. Podczas obraz wszystkich edycji miaây miejsce prezentacje projektów, które
„konsekwentnie zmieniajĊ obraz najnowszej literatury: liberatura, hiperteksty, cyberpoezja, story
art, poezjografia, remiksy literackie”. Zob. http://www.ha.art. pl/wiadomosci/992-festiwal-literacki-hawangarda-25-29-czerwca-2010-krakow-krzeszowice. html [dostęp: 10.01.2015].
24 Projekt zostaâ zgâoszony i zaprezentowany podczas odbywajĊcego się w ramach festiwalu
Ha!wangarda 2012 konkursu pt. Wakacje z nowymi mediami na najciekawszy utwór literacki (poezja, proza, dramat) oraz jego cyfrowĊ realizację (np. hipertekst, interaktywna aplikacja, animacja).
Konkurs miaâ charakter warsztatowy. Zespóâ skâadajĊcy się z teoretyków nowych mediów,
twórców cyfrowych, programistów i kuratorów wyâoniâ najciekawszĊ propozycję, która w nagrodę miaâa zostaý zrealizowana w wersji cyfrowej. Zob. http://ha.art.pl/wiadomosci/2497konkurs-wakacje-z-nowymi-mediami.html [dostęp: 10.01.2015].
Projekt ten opisywaâam równieů w ksiĊůce Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze
literackiej XX i XXI wieku. Zob. B. Bodzioch-Bryâa, Ars poetica czy @-poetica? O poezji sięgajĊcej
po nowe noœniki, w: B. Bodzioch-Bryâa, G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, Literatura –
nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Wyd. Akademii Jana Dâugosza,
Częstochowa 2014, s. 276–280.
25 Gra komputerowa Angry Birds zostaâa stworzona w grudniu 2009. Jej autorem jest Rovio
Mobile. Gracze majĊ tu za zadanie przejœý przez kolejne poziomy, a by móc je ukoľczyý,
uůywajĊ procy, z której wystrzeliwujĊ kolorowe ptaki, majĊce za zadanie zniszczyý œwinie
ulokowane na rozmaitych budowlach – strukturach. Warunkiem ukoľczenia danego poziomu
gry jest zniszczenie wszystkich œwiľ. Nieskomplikowana fabuâa, takaů grafika w poâĊczeniu
z niskĊ cenĊ zadecydowaây o wielkim sukcesie produkcji. Olbrzymia popularnoœý gry sprawiâa, ůe ofertę rozszerzono równieů na inne platformy (konsole wideo, telefony komórkowe,
smartfony, a nawet film animowany).
23
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z klasyki literatury. Jak moůemy przeczytaý w relacji z festiwalu sporzĊdzonej przez jednĊ z jego uczestniczek, a zarazem czâonkiľ Jury konkursu pt.
Wakacje z nowymi mediami:
Projekt […] znokautowaâ pozostaâe nadesâane prace. […] Dâugo dyskutowaliœmy […] nad tym, czy po zburzeniu literowej architektury ma nastĊpiý odbudowa czy wyâonienie nowych sâów; czy skupiý się wyâĊcznie
na niszczeniu, czy takůe na stwarzaniu? Wydaje się jednak, ůe Puldzianowi chodziâo o zrzucenie z piedestaâu wielkich klasyków i dekonstrukcję
tradycyjnych tekstów. Budowanie jest procesem otwartym, który powinien nastĊpiý wyâĊcznie w umyœle odbiorcy lub takůe w postaci wykreowania wâasnych tekstów. Gra Puldziana œwietnie nadawaâaby się na iPady
i smartfony, nawiasem mówiĊc wyobraůam juů sobie uczniów na języku
polskim, którzy pod âawkĊ grajĊ w Zâe sâowa i niszczĊ Dziady Mickiewicza
lub Potop Sienkiewicza26.

Sam natomiast autor w pierwotnej wersji projektu gry pisze:
Czytelnik „wyrzuca” zâe sâowa, te rozbijajĊ utwory, tworzĊc utwory pochodne, których „wartoœý” literacka jest wyůsza od oryginalnej – zaâoůeniem jest
bowiem, ůe literatura zyskuje na brutalnym kontakcie z rzeczywistoœciĊ.
Kluczowym elementem lektury jest koniec gry, czyli sprowadzenie zaproponowanych dzieâ do stosu liter, do ich podstawowego budulca. […]
Gra nie zawiera ůadnego systemu nagradzania czytelnika, ůadnych punktów czy listy najlepszych graczy. NagrodĊ jest moůliwoœý obcowania
z tzw. klasycznĊ literaturĊ na wâasnych warunkach, bezpoœredniego
sprawdzenia, które sâowa sĊ dobre, a które zâe27.

Oficjalna premiera gry odbyâa się 3 paŭdziernika 2013 roku. Jak moůemy
przeczytaý w informacji prezentujĊcej ten quasi-literacki projekt: „Gra stanowi propozycję innej metodologii lektury: czytania jako niszczenia. Przy
pomocy garœci poręcznych wulgaryzmów czytelnik postawiony jest przed
radosnĊ koniecznoœciĊ rozmontowywania monumentalnych tekstów kultury.
Przeniesienie mechaniki Angry Birds do sfery tekstu jest drogĊ do nirwany”28.
Zob. U. Pawlicka, Relacja z Ha!wangardy 2012, http://ha.art.pl/felietony/2580-urszula-pawlicka-relacja-z-hawangardy-2012.html [dostęp: 10.01.2015].
27 Zob. caâoœý pierwotnej wersji projektu: http://issuu.com/korporacja_haart/docs/
piotr_puldzian_plucienniczak_-_zle_slowa#embed [dostęp: 10.01.2015].
28 Piotr Puldzian Pâucienniczak, Zâe sâowa – Angry Words, http://w.ha.art.pl/wydawnictwo/
zapowiedzi/3041-piotr-puldzian-plucienniczak-zle-sowa--angry-words.html [dostęp: 10.01.2015].
26
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Ów artystyczny zamiar chyba jednak przerósâ moůliwoœci samej literackiej
zabawy, bowiem trudno tu mówiý o jakichkolwiek „utworach pochodnych”
(które sugeruje Puldzian Pâucienniczak w opisie projektu), widocznĊ natomiast konsekwencjĊ jest uzyskanie stosu rozsypanych wyrazów, rosnĊcego
wraz z kaůdym kolejnym celnym strzaâem gracza.

Fot. 1. P. Puldzian Pâucienniczak, Angry Words (projekt)

Fot. 2, 3. P. Puldzian Pâucienniczak, Angry Words29

Moůna by rzec, ůe adaptacja to nietypowa, bo polegajĊca na przetransponowaniu gry (komputerowej i przeznaczonej na smartfony) na formę gry
pokrewnej, zawierajĊcej rozbudowany element tekstowy. Na stronach
WWW Korporacji Ha!art, pod nagâówkiem „Redakcja – wakacje z nowymi
mediami – wyniki” przeczytaý moůna następujĊcĊ informację: „Po zapoznaniu się czternastoma nadesâanymi propozycjami, Jury w skâadzie: Piotr Marecki, Mariusz Pisarski, Urszula Pawlicka i áukasz Podgórni postanowiâo
przyznaý nagrodę gâównĊ Piotrowi Puldzianowi Pâucienniczakowi – za projekt literackiej gry pt. „Zâe sâowa”. […] Gratulujemy!”30.
http://ha.art.pl/zleslowa/ [dostęp: 10.01.2015].
30 http://ha.art.pl/wiadomosci/2568-wakacje-z-nowymi-mediami-wyniki.html [dostęp:
10.01.2015].
29
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Przywoâuję ów fragment ze względu na zawarte w nim sformuâowanie:
„literacka gra”, zwracajĊce uwagę na fakt, iů projekt ten wkomponowuje się
w dwie sfery wspóâczesnej kultury: literackĊ i nowomedialnĊ. Co więcej,
zwycięski projekt zostaâ zgâoszony i zaprezentowany podczas odbywajĊcego
się w ramach festiwalu Ha!wangarda 2012 konkursu pt. Wakacje z nowymi
mediami na najciekawszy utwór literacki (poezja, proza, dramat) oraz jego
cyfrowĊ realizację.

Fot. 4. Ogâoszenie wyników konkursu Wakacje z nowymi mediami

DrugĊ egzemplifikacjĊ omawianego tu zjawiska generowania przez wspóâczesnĊ kulturę utworów lokujĊcych się pomiędzy literaturĊ a grĊ, w tym
wypadku będĊcych teů przykâadem adaptacji dzieâa literackiego na grę komputerowĊ, jest oparty na prozie Brunona Schulza projekt pt. Baâwochwaâ31.
Jak pisze jeden z autorów gry, Mariusz Pisarski:
Jako adaptację do innego medium Baâwochowaâa moůna usytuowaý obok adaptacji filmowej (Sanatorium pod klepsydrĊ Wojciecha Jerzego Hasa
z 1973 roku) czy animacji (Ulica Krokodyli braci Quay z 1986). Szybko
jednak zacznie on wystawaý z tego szeregu jako adaptacja szczególna,
gdyů w sposób uprzywilejowany bliska oryginaâowi. Z komputera jako
„metamedium” Baâwochwaâ wybiera przede wszystkim aspekt tekstowy
„Tytuâowy Baâwochwaâ to póâ postaý i póâ alegoria, rodzaj chochoâa, który pojawia się
nad drohobyckim rynkiem pod koniec rozgrywki. To ucieleœnienie entropii i zapowiedŭ zâego
zakoľczenia, które przypominaý ma o tym, ůe w kontekœcie biografii i twórczoœci Schulza
typowy dla prostych gier paragrafowych happy end byâby tworem sztucznym. Nie kaůdy
czytelnik dociera do koľca, tytuâ zagadka ma ku temu motywowaý”. M. Pisarski, Schulz na
cyfrowo. Sieciowa gra paragrafowa Baâwochwaâ, „Czas Kultury” 2014, nr 1 (178), s. 70–75.
31
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i operuje w kodzie językowym: tym samym, w którym napisany jest oryginaâ. Wiele ustępów tekstowej gry, zwâaszcza w sferze niespersonalizowanych opisów, jest ůywcem wyjętych z Schulza. Jednak do semiotycznego utoůsamienia tekstu adaptowanego i wtórnego nigdy nie dochodzi.
Wprowadzenie alternatywnego aparatu nawigacyjnego, zastosowanie mechanizmów losowego generowania treœci dzięki multilinkom, po których
uaktywnieniu gracz przechodzi do jednego z kilku moůliwych ciĊgów
dalszych32, losowanie wyniku mini rozgrywek za pomocĊ cyfrowej kostki
do gry, prowadzenie czatu z konduktorem na stacji kolejowej czy
w koľcu œcieůka dŭwiękowa towarzyszĊca wielu lokacjom – wszystko
to sprawia, ůe tekst Baâwochwaâa jest wyraŭnie poszerzony o „przyzwolenia” medium cyfrowego. Ten hybrydyczny twór, będĊcy po trosze literaturĊ fanowskĊ, po trosze cortazarowskĊ grĊ w klasy na oryginale, a po trosze tekstowym gamebookiem o wâasnych reguâach, wskazuje na przyprawiajĊcy o zawrót gâowy potencjaâ adaptacyjny metamedium. […] Choý nie sposób przewidzieý, jak będĊ wyglĊdaý adaptacje
Schulza w przyszâoœci, warto pokrótce, wychodzĊc od Baâwochwaâa, naszkicowaý dwa gâówne kierunki, którymi dziaâania adaptacyjne mogĊ podĊůyý. W pierwszym z nich chodzi o (re)kreowanie języka, w drugim
o budowanie œwiata. Baâwochwaâ – choý w skromnym zakresie – posiada
cechy przynaleůne obu33.

Fot. 5, 6. Baâwochwaâ – paragrafowa gra sieciowa34

Np. wybór „przeglĊdasz zawartoœý markownika” w segmencie „Miasto” prowadzi do
trzech róůnych ciĊgów dalszych, zob. M. Pisarski, M. Bylak, oprac., Baâwochwaâ, http://ha.art.
pl/schulz/miasto_w.html [dostęp: 10.01.2015].
33 M. Pisarski, Schulz na cyfrowo…, s. 70–75.
34 http://ha.art.pl/schulz/start.html [dostęp: 10.01.2015].
32
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BiorĊc pod uwagę fakt, ůe mamy do czynienia z grĊ komputerowĊ, przyznaý naleůy, ůe nie stanowiĊ zasadniczego novum takie udoskonalenia literackiego pierwowzoru jak m.in. wymieniane przez Pisarskiego: multilinki
umoůliwiajĊce losowe generowanie treœci oraz przechodzenie do jednego
z kilku moůliwych ciĊgów dalszych; moůliwoœý losowania za pomocĊ cyfrowej kostki do gry; moůliwoœý prowadzenia czatu z niektórymi bohaterami;
udŭwiękowienie wybranych lokacji. Wâaœciwoœci te wynikajĊ bezpoœrednio
ze specyfiki interaktywnego medium, stanowiĊcego podstawowy noœnik, na
którym oparta zostaâa gra, sĊ więc dziœ – w przypadku uůycia medium interaktywnego – niejako oczywiste. InteresujĊca w tym kontekœcie wydaje się
natomiast wspomniana przez autora istotnoœý elementu językowego.

Fot. 7, 8. Baâwochwaâ – paragrafowa gra sieciowa

Warto podkreœliý, ůe zamysâ autorski, na którym oparta zostaâa ta multimedialna produkcja, jest przykâadem zarówno nieprzypadkowych dziaâaľ
kreacyjnych, jak i gâębokiej œwiadomoœci autorów co do istoty operacji przeprowadzonych na literackim pierwowzorze:
Juů po krótkiej rekonstrukcji ŭródeâ widaý, ůe nie mamy do czynienia ani
z postmodernistycznym przepisywaniem, ani z digitalizacjĊ w jej potocznym rozumieniu. Autorem tekstu wtórnego nie jest ani Pierre Menard
z opowiadania Borgesa, który przepisywaâ Don Kichota sâowo po sâowie, ani profesor Marek Adamiec, który od koľca lat 90. ubiegâego wieku
tworzy w Internecie wirtualnĊ bibliotekę literatury polskiej. Mam teů na-
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dzieję, ůe nie jest to rodzaj karaoke, o którym w Kulturze karaoke, dramatycznej diatrybie na kulturę wspóâczesnĊ, pisze Dobravka Ugrešiý35. Jako
karaoke Baâwochwaâ musiaâby eksponowaý gâos autorów adaptacji kosztem gâosu Schulza, który – wedâug kryteriów Ugrešiý – zrzucany musiaâby byý z kanonicznego piedestaâu, by ustĊpiý pola anonimowym przedstawicielom globalizujĊcej się kultury „niskiej”. Mimo ůe bohaterem
Baâwochwaâa nie jest juů Józio, ale „ty”, utwór wciĊů wymaga – zarówno
od autora adaptacji, jak i od odbiorcy – tego, co dla Roberta Coovera jest
jednym z ostatnich wyznaczników literatury w dobie postępujĊcej multiplikacji konkurencyjnych form opowiadania: uwagi, skupienia, wyciszenia.
Calm down and read… – zachęca Coover36 i przesâanie Baâwochwaâa nie
powinno byý od tej zachęty dalekie37.

ObserwujĊc zarówno przykâad Baâwochwaâa, jak i wczeœniej omawianej gry
Angry Words, zauwaůalne staje się, jak dalece zmieniâ się sposób wykorzystania języka w podobnych produkcjach. Dwadzieœcia lat temu Gillian Skirrow
w artykule Piekielna wizja: analiza gier wideo pisaâa o pewnego rodzaju ograniczeniu języka gier komputerowych:
Tytuây gier biorĊ się z ůartobliwego i infantylnego uůycia języka. Chociaů
wiele z nich wykorzystuje dŭwiękowy efekt sâów, w samych grach nie
uůywa się języka mówionego. […] Tekst komunikowany jest graczowi
tylko w formie pisanej lub przez efekty dŭwiękowe, ewentualnie poprzez
ruch obiektów. Komunikowanie odbywa się drogĊ wypisywania telegraficznych skrótów językowych. Na przykâad zdanie zâoůone: „WyciĊgnij
miecz i zabij smoka oraz weŭ zâoto i odejdŭ” jest szczytem dopuszczalnego skomplikowania. […] wydaje się […] prawdopodobne, ůe jednĊ
z atrakcji dzisiejszych gier jest wâaœnie brak języka i konsekwentne stosowanie innych sposobów ekspresji, w których sâowo bardzo często zastĊpione zostaje przedmiotem w funkcji komunikacyjnej38.

Jak widaý, pojawienie się gier tekstowych oraz będĊce chyba w pewnej
mierze tego konsekwencjĊ zjawisko wykorzystywania materii literackiej do
D. Ugrešiý, Kultura karaoke, przeâ. D.J. üirliý, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
R. Coover, The End of Literature, niepublikowany manuskrypt z 2012 roku, korespondencja z autorem.
37 M. Pisarski, Schulz na cyfrowo…, s. 70–75.
38 G. Skirrow, Piekielna wizja: analiza gier wideo, przeâ. A. Koâodyľski, w: A. Gwóŭdŭ, red., Po
kinie?… Audiowizualnoœý w epoce przekaŭników elektronicznych, Wyd. Universitas, Kraków 1994,
s. 268.
35
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tworzenia takich produkcji zaowocowaây pojawieniem się projektów przeznaczonych nie tylko do gry, ale i do uwaůnej lektury.
Hipertekstowe kolae i puzzle paraliterackie
Ciekawym zjawiskiem, które pojawiâo się we wspóâczesnej kulturze i dynamicznie się rozwija, sĊ hipertekstowe kolaůe, z bardziej lub mniej wyeksponowanym elementem literackim. Tak Ewa Michalska, autorka jednego z nich,
charakteryzuje swoje dzieâo:
Gubione/znalezione jest hipertekstem poetyckim, bazujĊcym na kolaůach,
które tworzyâam metodĊ tradycyjnĊ przez okres mniej więcej roku. Poszczególne prace nie powstawaây pierwotnie jako elementy szerszego
projektu czy większej caâoœci; kaůdy kolaů rozpatrywany pojedynczo tworzy odrębnĊ, tekstowo-wizualnĊ caâoœý o charakterze nieskonkretyzowanym i otwartym, co podsunęâo mi myœl, by owe pierwotne znaczenia
rozbudowywaý, modyfikowaý czy rozbijaý poprzez umieszczanie ich
w innych kontekstach, jakie stanowiĊ pozostaâe prace.
Hipertekst okreœliâam jako poetycki z uwagi na to, ůe warstwa tekstowa kaůdego kolaůu ma mniej lub bardziej poetycki charakter. Poezja, którĊ piszę, jest specyficzna z tego względu, ůe odwoâuje się do koncepcji
found poetry – chodzi mianowicie o wiersze tworzone z okreœlonego,
ograniczonego zasobu sâów, jaki ma się wstępnie do dyspozycji (do tej
koncepcji nawiĊzuję równieů w tytule pracy). W moim przypadku jednak,
technikę kolaůowĊ, która w codziennej twórczoœci jest mi najbliůsza,
przeniosâam na pole eksperymentów językowych, starajĊc się szukaý
ŭródâa inspiracji zarówno we mnie, jak i we wszystkim, co mnie otacza;
dekonstruowaý rzeczywistoœý, a następnie przepuszczaý jĊ przez filtr fantasmagorycznych wizji, tworzĊc nowe sensy, konteksty i perspektywy interpretacyjne. Zatem teksty poetyckie, wœród których będzie moůna „bâĊdziý”, poruszajĊc się po hipertekœcie, po częœci sĊ moimi sâowami, a po
częœci sĊ zaczerpnięte z tekstów gotowych, z którymi obcuję – zarówno
poetyckich, jak i publicystycznych; podobnie animacje, które znajdĊ się
na poszczególnych leksjach hipertekstu, utworzone sĊ na podstawie kolaůy
z gotowych ilustracji niczym filmy w technice found footage39.
E. Michalska, Gubione/znalezione, http://w.ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/3110gu
bioneznalezione [dostęp: 10.01.2015].
39

BOGUSAWA BODZIOCH-BRYA: Gry w literaturÆ…

25

Fot. 9, 10. Ewa Michalska, Gubione/znalezione (fragment ekranu)40

CharakteryzujĊc swojĊ pracę, autorka zwraca uwagę na istotnoœý elementu
literackiego, uůywajĊc m.in. terminów „hipertekst poetycki”, „nawiĊzanie do
koncepcji found poety”. Do wspomnianych kategorii dodaý naleůaâoby równieů pojęcie adaptacji, bowiem wœród literackich odniesieľ, wykorzystanych
w obrębie kolaůu intertekstów, wskazaý moůna m.in. wiersz konkretny Stanisâawa Dróůdůa pt. Klepsydra (byâo, jest, będzie) z 1967 roku (Fot. 11)41 czy teů krótki fragment wiersza Zbigniewa Herberta pt. Przesâanie Pana Cogito (Fot. 12).

Fot. 11, 12. Ewa Michalska, Gubione/znalezione42

Tym, co autorka chce zaproponowaý odbiorcy hipertekstu Gubione/znalezione,
jest „oniryczna podróů, w której konkretne sensy sĊ trudne do wychwycenia,
efemeryczne – pojawiajĊ się i znikajĊ, ulegajĊ przeksztaâceniom i reinterpretacjom na gruncie nowych kontekstów, które sugerowane sĊ przez kolejne
Tejůe, http://w.ha.art.pl/gubione_znalezione/ [dostęp: 10.01.2015].
41 Fragment pracy zâoůonej z pięýdziesięciu czterech plansz.
42 E. Michalska, Gubione/znalezione…
40
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pojawiajĊce się obrazy i wiersze. Poszczególne konteksty zaleůne będĊ od
drogi, którĊ wybierze odbiorca”43. Takim sposobem skonstruowania pracy
odnosi się Michalska do:
struktury ludzkiej pamięci i strumienia œwiadomoœci, gdzie jedno sâowo –
na drodze luŭnych, logicznych bĊdŭ emocjonalnych skojarzeľ – prowokuje do zmiany jego kontekstu lub do przeniesienia myœli na zupeânie innĊ pâaszczyznę i oderwania od pierwotnego tematu. Hipertekst zaprojektowany zostaâ dodatkowo w taki sposób, ůe niemalůe kaůdy wiersz bĊdŭ
krótka forma poetycka, która (tworzĊc caâostkę znaczeniowĊ z warstwĊ
wizualnĊ) pojawia się na ekranie, daje moůliwoœý wyboru dalszej drogi
podróůy. Poszczególne drogi przecinajĊ się zaœ w wielu punktach, czasami prowadzĊc do obrazów, które ukazaây się juů uprzednio, jednak – jako ůe prowadzi do nich inna niů pierwotnie podjęta droga – sytuuje je
w nowej perspektywie i zwraca uwagę na nowe, byý moůe pominięte
uprzednio aspekty44.

Hipertekstem proponuje zatem Michalska swego rodzaju „zabawę językowĊ zanurzonĊ w kontekœcie wizualnym, gdzie – cytujĊc fragment wiersza
Jorie Graham – »język to haczyk, na który / daâeœ się zâowiý, / spróbuj pociĊgnĊý za sznurki, lecz nie. / One sĊ w caâym tobie«”45.
Omawiana we wstępie artykuâu bliskoœý literatury i net artu46 widoczna
jest w przypadku jednego z najnowszych utworów Romana Bromboszcza,
pod tajemniczo brzmiĊcym tytuâem K-H-S47, który – jak się okazuje po podjęciu
interakcji z pracĊ – stanowi rodzaj podpowiedzi czy teů anagramu (powstaâego
na skutek poâĊczenia nazwisk Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera
Za: tamůe.
Tamůe.
45 Tamůe.
46 Net art – sztuka internetu. Zjawisko oparte na interaktywnej komunikacji, pozbawione
materialnoœci, pozbawione fizycznej lokalizacji, istniejĊce w formie kodu na dysku komputera. Przejawia się w formie wizualnej, czasem nawet dŭwiękowej. Jego istotĊ jest: proces,
komunikacja, interakcja, niematerialny (najczęœciej) charakter, natomiast podstawowym kontekstem – internet, postrzegany jako obszar wolnoœci wypowiedzi i sposób na ominięcie
systemu galerii, muzeów, kuratoriów (choý sztuka ta bywaâa prezentowana takůe w galeriach).
To sztuka efemeryczna, o nieostrych granicach (zacieranych przez samych artystów, odrzucajĊcych terminy: sztuka, artysta). Zob. m.in. E. Wójtowicz, Net art – interaktywna sztuka w œrodowisku wirtualnym, w: M. Ostrowicki, red., Estetyka wirtualnoœci, Wyd. Universitas, Kraków 2005.
47 Pierwotny tytuâ: Res e gaard. Heide art kirke gger, z którego autor szybko zrezygnowaâ, tworzy
anagram będĊcy sugestiĊ do odgadnięcia toůsamoœci postaci wykorzystanych w dziele-grze.
43
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i Jeana-Paula Sartre’a), będĊcego istotnĊ wskazówkĊ, wyjaœniajĊcĊ zawartoœý
częœci graficznej.

Fot. 13. R. Bromboszcz, K-H-S48

Praca stanowi rodzaj wizualno-dŭwiękowej quasi-mozaiki – puzzli powstaâych poprzez naâoůenie na siebie znanych portretów trzech wielkich filozofów egzystencjalistów. KlikajĊc na poszczególne jej elementy, uzyskujemy
efekt niesekwencyjnych zmian, które powodujĊ ciĊgâe przeobraůenia obrazu.
Dzieâu towarzyszy notka zawierajĊca wskazówki interpretacyjne, w obrębie
których uwagę zwracajĊ takie kategorie jak: „ukryte podobieľstwo”, „powtórzenie”, „pętla” („repetytywne, pętlo-podobne dociekanie o pojęciach
i obrazie”)49. Dzieâo stanowi dowód tego, jakie efekty moůna uzyskaý dzięki
skoligaceniu cybernetyki i humanistyki. Co prawda, ryzykownym byâoby
rozpatrywanie K-H-S w kategoriach dzieâa literackiego50, ale juů sam tytuâ
zawiera w sobie konstrukcję oksymoronicznĊ i na niej teů zostaâ zasadniczo
osadzony51.
Ŭródâo grafiki: http://perfokarta.net/k-h-s/in [dostęp: 10.01.2015].
Zob. tamůe.
50 Jak juů wspominaâam, to raczej dzieâo bliskie net artowi.
51 Istotę cyberpoezji tworzonej m.in. przez R. Bromboszcza charakteryzuje m.in. Maâgorzata Dawidek-Gryglicka. Zob. M. Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po
1967 roku, Korporacja Ha!art oraz Muzeum Wspóâczesne Wrocâaw, Kraków–Wrocâaw 2012,
s. 689–690.
O âĊczeniu cybernetyki z humanistykĊ badacze pisali juů w latach 70. XX w. „Przenikanie
cybernetyki do róůnych dziedzin ludzkiego ůycia uwidacznia się jako przemoůna tendencja do
stopniowego zastępowania pracy fizycznej i umysâowej […] pracĊ »intelektualno-maszynowĊ«
– pracĊ, która jest jakby syntezĊ moůliwoœci ludzkiego intelektu i analityczno-informacyjnych
»zdolnoœci« maszyny. Sytuacja ta w coraz większym stopniu będzie […] wpâywaý na caâĊ
sferę ludzkiej kultury” – pisali juů w 1973 roku Boris W. Biriukow i Jefim S. Geller. Zob.
B.W. Biriukow, J.S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, przeâ. J. Sarna, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1983, s. 323. Badacze podkreœlali tym samym wzrastajĊce znaczenie nauk
cybernetycznych w obszarze humanistyki. „Maszynie nie da się niczego przekazaý przy po48

49
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Zarówno badacze opisujĊcy poezję cybernetycznĊ, jak i jej inicjatorzy
zgodnie podkreœlajĊ wieloskâadnikowoœý leůĊcĊ u podnóůa istnienia zjawiska.
Utwór cybernetyczny atakuje dŭwiękiem, obrazem i sâowem, przypominajĊc
tym samym zjawisko multitaskingu i wytwarzajĊc w efekcie poczucie zagroůenia, halucynacji czy stymulacji52.
Takie cechy jak silna multisensorycznoœý, synestezyjnoœý, a przede wszystkim wynikajĊca z nich dynamiczna zmiennoœý wierszy cybernetycznych – sĊ
powodem zauwaůalnych trudnoœci recepcyjnych, które w konsekwencji doprowadzajĊ do tego, ůe poezja cybernetyczna rzadko jest czytana, zwykle
natomiast traktowana bywa jako rodzaj eksperymentu artystycznego. Trudnoœci dodatkowo podsyca fakt częstego lokowania się poezji cybernetycznej
blisko net artu – sztuki sieci53.
mocy »aluzji«, póâsâówek czy niedopowiedzeľ. Maszyna nie znosi sprzecznoœci, nawet takich,
które nie sĊ widoczne. Nie rozumie ona pojęý mglistych i niewyraŭnych. WspóâpracujĊc
z maszynĊ, trzeba wszystko przemyœleý do koľca, bez bâędów i bez pomyâek. Maszyna zmusza czâowieka do tego, by byâ […] prawdomówny, œcisây, precyzyjny i gotowy do przyjęcia
kaůdej, czasem nieoczekiwanej i gorzkiej prawdy. Stopniowo staje się to szkoâĊ myœlenia
i zachowania się. Juů dzisiaj, a z pewnoœciĊ jutro, umiejętnoœý posâugiwania się elektronicznĊ
maszynĊ cyfrowĊ stanie się elementem kultury wyksztaâconego czâowieka. Wymagaý się
będzie znajomoœci sztucznych języków maszyn […] i umiejętnoœci skutecznego posâugiwania
się nimi bez odwoâywania się do zwrotów eliptycznych, emocjonalnej argumentacji i upiększeľ estetycznych. Wymagaý się będzie umiejętnoœci przekonywajĊcego myœlenia. W istocie
rzeczy będzie to oznaczaý zwiększenie roli myœlenia matematycznego w porównaniu z myœleniem poetyckim”. I.A. Poletajew, Czeâowiek w mirie buduszczego, w: Tocznyje metody w issledowanijach kultury i iskusstwa (Matieriaây k simpoziumu), cz. 1, Moskwa 1971. Cyt. za: B.W. Biriukow,
J.S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych…, s. 323. Na podstawie obserwacji przejawów wspóâczesnych praktyk literackich (i szerzej – artystycznych) stwierdziý moůna, ůe
znacznie przerosây one powyůsze prognozy, przywoâywani powyůej badacze zajmujĊcy się
cybernetykĊ nie przewidzieli bowiem, ůe skoligacenie cybernetyki i literatury pięknej nie tylko
nie doprowadzi do wzmoůenia myœlenia matematycznego w stosunku do myœlenia poetyckiego, ale – przeciwnie – zaowocuje rozkwitem twórczoœci poetyckiej wprost ze sprzęůenia tego
wyrastajĊcej.
Wspomniani badacze wiĊůĊ wykorzystanie cybernetyki w naukach humanistycznych gâównie z metodami jakoœciowymi i opisowymi badaľ nad kulturĊ. PodkreœlajĊ równieů znaczenie
nauk strukturalno-cybernetycznych dla semiotyki kultury, a takůe dla nauk spoâecznych.
Tymczasem spowinowacenie się kultury (literatury) i cybernetyki daje efekt artystyczny/poetycki, generujĊc twórczoœý literackĊ czy teů quasi-literackĊ.
52 U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art,
Kraków 2012, s. 53–54.
53 Np. na stronie WWW Romana Bromboszcza z linkiem zatytuâowanym „poezja” sĊsiaduje
link „net art”. Zob. http://www.roman.bromboszcz.perfokarta.net/ [dostęp: 10.01.2015].
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O uprzestrzennieniu literatury dziÆki transferom
MyœlĊc o przestrzeni tekstu literackiego, zwykle wciĊů jeszcze w œwiadomoœci mamy standardowĊ kartkę papieru, speâniajĊcĊ funkcję medium
uůytecznego, podporzĊdkowanego i nieniosĊcego za sobĊ wielu sensów,
znaczeľ. Oczywiœcie, œwiadomi odbiorcy kultury literackiej zdajĊ sobie
sprawę, ůe rzecz się ma nieco inaczej w przypadku literatury awangardowej,
eksperymentalnej, np. poezji konkretnej, liberatury czy teů dzieâ literackich
zapoœredniczonych dzięki noœnikowi interaktywnemu (jak np. e-liberatura,
powieœý hipertekstowa itp.), ale nie zmienia to faktu, ůe w odniesieniu do
tradycyjnej sytuacji literackiej sformuâowanie „przestrzeľ tekstu” pociĊga
za sobĊ skojarzenia bardzo stereotypowe, a przez to ograniczone. Gdy
zajrzymy do najbardziej klasycznego, istotnego dla polonistów opracowania teoretycznego, czyli do Sâownika terminów literackich autorstwa Michaâa
Gâowiľskiego, Teresy Kostkiewiczowej, Aleksandry Okopieľ-Sâawiľskiej
i Janusza Sâawiľskiego54, pod hasâem „przestrzeľ dzieâa literackiego”
przeczytamy: „Jeden z podstawowych elementów strukturalnych dzieâa
literackiego, rozmaicie ksztaâtowany w róůnych gatunkach i epokach. Kaůdy
utwór zawiera zawsze jakieœ wyobraůenia przestrzenne, gdyů wchodzĊce
w obręb œwiata przedstawionego postacie, zdarzenia, sytuacje sĊ w pewien
sposób u m i e j s c o w i o n e 55. Umiejscowienie to jest bĊdŭ przedmiotem
osobnego opisu, bĊdŭ teů czytelnik poznaje je poœrednio. W pewnych segmentach utworów narracyjnych ujęcia przestrzenne zyskujĊ pozycję dominujĊcĊ, m i a n o w i c i e w t e d y g d y w y b r a n a s c e n a p o k a z y w a n a
jest w duůym zbliůeniu, a więc zatrzymany zostaâ
p r z e p â y w p o w i e œ c i o w e g o c z a s u […], najistotniejsze stajĊ się
ukâady wewnĊtrz tej sceny, z reguây wyraziœcie o s a d z o n e j w okreœlonym
miejscu […]; jest to tzw. spacjalizacja formy w powieœci […]”56. Uwagę
zwracajĊ tu wyraůenia, sygnujĊce bezruch, statycznoœý („umiejscowione”,
„zatrzymany […] przepâyw powieœciowego czasu”, „osadzonej”), co zupeânie nie przekâada się na stan faktyczny, np. na oglĊd przykâadów przywoâywanych w niniejszym szkicu.
M. Gâowiľski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieľ-Sâawiľska, J. Sâawiľski, Sâownik terminów
literackich, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1989.
55 Pogrubienia wprowadzone zostaây przez autorkę artykuâu.
56 M. Gâowiľski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieľ-Sâawiľska, J. Sâawiľski, Sâownik terminów…, s. 410–411.
54
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Sprawa znaczĊco się skomplikowaâa w momencie wkroczenia do literatury
nowych mediów, kiedy to przestrzeľ dzieâa literackiego przeobraziâa się
w cyberprzestrzeľ, a miejsce tekstu zajĊâ hipertekst oraz cybertekst. W ciĊgu
ostatnich lat XX i na poczĊtku XXI wieku pojawiây się – i automatycznie
dzięki mediom zostaây spopularyzowane – utwory na nich osadzone. Okazuje się, ůe test literacki i generowany przez niego przekaz nie tylko jest
sprzęůony z medium, lecz zasadza się na nim i bezwzględnie z niego wynika)57. Specyfika samego medium przenosi się więc na literaturę, literatura
poddawana jest adaptacjom. Poezja i proza wykorzystujĊce nowe technologie wieloznacznoœý, którĊ warunkuje noœnik, wpisujĊ w konsekwencji
w specyfikę samego tekstu literackiego.
W jednej z rozmów redakcyjnych Krystyna Wilkoszewska zwróciâa uwagę
na fakt silnego wzrostu znaczenia przestrzeni we wspóâczesnej kulturze.
Podzielam tezę, ůe jest mniejsze zainteresowanie literaturĊ w obecnym
œwiecie. […] Filozofowie i estetycy filozoficzni zawsze sobie wybierajĊ
jakiœ rodzaj sztuki, który jest dla nich gâównym punktem odniesienia.
W pierwszej poâowie XX wieku takim punktem odniesienia bez wĊtpienia byâa literatura, dlatego ůe literatura jest sztukĊ czasowĊ, a pojęcie czasu interesowaâo wtedy wszystkich. Tacy filozofowie jak Husserl, Heidegger czy Bergson, reprezentujĊc bardzo róůne kręgi myœlowe, zajmowali
się kategoriĊ czasu, a pisarze – jak Proust – analizowali tę kategorię. Ingarden tworzyâ swojĊ filozofię dzieâa najpierw dla dzieâa literackiego,
a potem to przenosiâ na inne gaâęzie sztuki. Sytuacja się caâkowicie
zmieniâa w ostatnich dekadach XX wieku. Nie sztuka sâowa, nie literatura jest punktem odniesienia refleksji filozoficznej. Kiedy dzisiaj filozofowie albo estetycy filozoficzni sĊ zapraszani do wygâaszania referatów, to
w ogóle nie przywoâujĊ literatury, ale na przykâad mówiĊ o architekturze.
Poniewaů to kategoria przestrzeni jest dzisiaj kategoriĊ penetrowanĊ powszechnie. I media elektroniczne, czyli owe nowe media, one teů wprowadziây coœ, co jest przestrzeniĊ, i do tego „wypâaszczonĊ” przestrzeniĊ.
Pojęcie czasu wnosi pojęcie gâębi. Tego gâębokiego sensu, który interesuje hermeneutykę, dzisiaj nikt nie szuka, dzisiaj mamy wszystko dane na
powierzchni. Powierzchnia jest pojęciem z zakresu przestrzennoœci, przy
czym to juů nie jest powierzchnia bryâowata, ale wâaœnie powierzchnia
Przykâadami takich wâaœnie, osadzonych na interaktywnym noœniku utworów literackich
sĊ m.in. poematy e-liberackie Zenona Fajfera (Ars poetica, SpoglĊdajĊc przez ozonowĊ dziurę,
Traktat ontologiczny czy wiersze z tomu Powieki), hipertekstowe powieœci (powieœý K. Polaka
Schemat, Marty Dzido Matrioszka itp.).
57
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„wypâaszczona”. Mówimy o ekranach – architekci, którzy projektujĊ budowle, przede wszystkim myœlĊ, jak zrobiý z fasady ekran. Jak coœ rzutowaý na pâaskĊ powierzchnię. Myœlę więc, ůe moůe istniejĊ jakieœ bardzo
zdecydowane zmiany kulturowe, które mogĊ wprowadzaý osâabienie zainteresowania literaturĊ58.

Przedstawione w niniejszym szkicu przykâady quasi-literackich paraleli,
utworów umiejscawiajĊcych się pomiędzy literaturĊ a grĊ, literaturĊ a net
artem, dowodzĊ, ůe we wspóâczesnej kulturze, na drodze transferu, adaptacji, w bardzo wyraŭny sposób dochodzi do takiego uprzestrzennienia dzieâa
literackiego, w konsekwencji którego odbiór generowanych w wyniku
wspomnianego transferu utworów zaczyna dalece wykraczaý zarówno poza
nawyki czytelnicze, jak i poza przyzwyczajenia graczy komputerowych.
W niemal kaůdym z przywoâanych tu przypadków utworów opartych na
kolejnych ekranach, przeznaczonych do niesekwencyjnego (zaleůnego od
zmieniajĊcej się woli czytelnika) przechodzenia przez kolejne plansze, przestrzeľ okazuje się w znaczĊcy sposób wpâywaý na poziom treœciowy dzieâa,
m.in. za sprawĊ uruchamiajĊcego się kontekstu kâĊcza, dzięki stopniowaniu
gâębi czy teů po prostu dzięki wzbogaceniu warstwy tekstowej dzieâa o poziom graficzno-ilustracyjny. Za sprawĊ wzbogacenia przestrzennoœci dzieâa
literackiego o obszary tkwiĊce w noœniku mamy dziœ do czynienia z interesujĊcĊ rekonstrukcjĊ literatury, przeksztaâceniem tradycyjnych kategorii teoretycznoliterackich, takich jak: struktura (znaczĊce bowiem okazujĊ się juů nie
kolejne strofy czy rozdziaây, ale wybierane losowo ekrany, poziomy, a takůe
to, co zachodzi pomiędzy treœciami z nich wynikajĊcymi); konstrukcja podmiotu/bohatera literackiego59 (przybierajĊcego postaý podmiotu w ruchu,
dynamicznego, in statu nascendi, bytu rozproszonego, zaleůnego od poczynaľ
odbiorcy), sytuacja liryczna (która przestaje byý spójna za sprawĊ rozszerzonych moůliwoœci odbiorcy, będĊcego obecnie kimœ więcej niů tylko interpretatorem, bo interaktorem), funkcjonujĊce w literaturze podziaây (dochodzi
kolejny rodzaj/nurt literacki – uwzględniajĊcy moůliwoœci tkwiĊce w noœniLiteratura a nowe media. Rozmowa redakcyjna z udziaâem: Anny áebkowskiej, Krzysztofa
Uniâowskiego, Krystyny Wilkoszewskiej. Rozmowę prowadziâa Anna Pochâódka, „Dekada
Literacka” 2010, nr 1–2, s. 239–240.
59 Jako poziomu odniesieľ uůywam pojęý teoretycznoliterackich, gdyů w przypadku kaůdej
z przywoâywanych tu egzemplifikacji autorzy odnoszĊ się do kontekstu literackiego; równieů
struktura i poziom treœciowy dzieâ dowodzĊ, iů mamy tu do czynienia nie tylko z grami, lecz
raczej z tekstem kultury umiejscawiajĊcym się pomiędzy grĊ (komputerowĊ lub innego rodzaju) a dzieâem literackim.
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ku). Zmienia się równieů zasadniczo sytuacja odbiorcy przekazu, czytelnik
staje się bowiem po trosze podmiotem czynnoœci twórczych, podmiotem
literackim, od którego poczynaľ zaleůny staje się ksztaât utworu i pâynĊce
z niego sensy. A najistotniejsze jest to, ůe w wyniku wspomnianej adaptacji,
transferu, powstaje caâkiem nowe dzieâo60.
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Literary games.
Literary and audiovisual parallels as a consequence of
new media and literature convergence
Transformative and converging new media created in humanities such possibilities of artistic
expression, which in the history of culture did not exist before. These capabilities are increasingly used and heavily exploited by the artists. Convergence of new media and literature, a
process that leads to the emergence of new, previously non-existent quality and phenomena,
resulted in the possibility of creating heterogeneous works, placed between literature and a
computer game or literature and Net art. Among the above-mentioned phenomena one can
point out amongst others, Piotr Puldzian Plucienniczak works (e.g modeled on the popular
computer game Angry Words), Roman Bromboszcz (close to Net art Res e gaard. Heide art kirke
gger), a literary collage by Ewa Michalska, based on the prose of Bruno Schulz project
Baâwochwaâ by Mariusz Pisarski, Martin Bylak, with music by Artur Sosen Klimaszewski.
All these exemplifications prove that “Darwinian evolution of species is constantly taking
place” (K. Bazarnik) and convergence of literature and new media has created for both customers and theorists – new areas for diagnoses: description, analysis and interpretation.
Keywords: literary game, literary and audiovisual parallels, new media and literature convergence

