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BOGUS AWA BODZIOCH-BRY A 
A k a d e m i a  I g n a t i a n u m  w  K r a k o w i e  

Gry w literatur .  
Literackie paralele audiowizualne  

jako wynik konwergencji literatury i nowych mediów 

Przeobra aj ce si  i konwerguj ce nowe media stworzy y humanistyce ta-
kie mo liwo ci wyrazu artystycznego, których pró no szuka  w historii kul-
tury. Mo liwo ci te s  przez twórców w coraz wi kszym zakresie eksploato-
wane. Konwergencja nowych mediów i literatury1, czyli proces, w efekcie 
którego dochodzi do powstawania nowych, dotychczas nieistniej cych jako-
ci i zjawisk, zaowocowa  mo liwo ci  kreowania dzie  niejednorodnych, 

umiejscawiaj cych si  np. pomi dzy literatur  a gr  komputerow  czy te  
literatur  a net artem (sztuk  sieci)2. 

Znaczenie gry w kulturze humanistycznej 

Gry, znane kulturze od zamierzch ych czasów, mimo niespotykanej ró -
norodno ci i bogactwa form przedmiotem bada  naukowych sta y si  do-
piero w XX wieku, kiedy to w roku 1938 pojawi o si  wa ne dzie o Johana 
Huizingi Homo ludens. Autor, uznaj c zabaw  za pierwotny i wszechobecny 

                                                           

1 Temat kulturowych aspektów konwergencji nale y do bardzo ostatnio popularnych w re-
fleksji naukowej. Problemy literatury i konwergencji poruszane by y m.in. w „Zagadnieniach 
Rodzajów Literackich”. Zob. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, t. LV, z. 2 (110).  

2 W zwi zku z powy szym, za istotne dla omawianych w niniejszym szkicu quasi-
-literackich egzemplifikacji nale y uzna  poj cia: nowe media, gra, interaktywno , konwer-
gencja mediów i literatury, i w kontek cie tych w a nie kategorii nale y je postrzega  i inter-
pretowa . 
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element kulturowego pejza u, zdefiniowa  gr  jako „walk  o co  lub przed-
stawianie czego ”3. 

Clifford Geertz, zwracaj c uwag  na coraz wi ksz  na gruncie wspó cze-
snych teorii spo ecznych popularno  analogii do gry, a zarazem coraz wi k-
sz  potrzeb  jej krytycznego rozbioru, w ród najwa niejszych róde  tego 
zjawiska wymienia Wittgensteinowsk  koncepcj  form ycia jako gier j zy-
kowych, ludyczn  wizj  kultury Huizingi oraz now  teori  strategii zawart  
w Theory of Games and Economic Behavior von Neumanna i Morgensterna4. 

Kategoria gry od lat 80. XX wieku traktowana jest jako u yteczna metafo-
ra wspó czesnej kultury. Tadeusz Miczka powszechne po danie gry uznaje 
za jej si  nap dow : 

wiat kultury audiowizualnej, oprócz gier kwestionuj cych tradycj , wyko-
rzystuje fabu y, formy i informacje – chcia oby si  powiedzie  – z »systemu 
kosmicznego« […], czyli z obszaru, gdzie wszystkie znane ju  regu y my-
lenia i dzia ania nie maj  znaczenia, zu y y si , a nowe jeszcze nie powsta-
y […]. W kinie zachodnim ju  dawno pojawi y si  prefiguracje techniki 

inscenizacyjnej Virtual Reality […]. Nie chodzi jednak tylko o ekspansj  
techniki (o elektronicznie generowany wiat przedstawiany na ekranach), 
ale przede wszystkim […] [o] podporz dkowywanie X muzy, w szybkim 
tempie, innym mediom, konwencjom i tematom rodem z reklam, wideo-
klipów, gier komputerowych, telewizji, a tych mediów […] niesko czo-
nej, jak si  obecnie wydaje, technice i wyobra ni audiowizualnej5. 

                                                           

3 Zob. J. Huizinga, Homo ludens: zabawa jako ród o kultury, prze . M. Kurecka, W. Wirpsza, 
Wyd. Czytelnik, Warszawa 1967 (i nast pne wydania). 

4 „Od Wittgensteina pochodzi poj cie dzia ania intencjonalnego jako »zgodnego z regu «, 
od Huizingi – zabawa jako paradygmatyczna forma ycia zbiorowego, od von Neumanna i Mor-
gensterna – zachowania spo eczne jako wielostronne manewry nastawione na podzia  docho-
du ko cowego. W sumie koncepcje te wprowadzaj  do nauk spo ecznych nerwowy i irytuj cy 
styl interpretacji. Styl ten czy mocne poczucie formalnego porz dku rzeczy z równie silnym 
poczuciem zupe nej dowolno ci owego porz dku. Jest to konieczno  jak w szachach, równie 
dobrze mog aby mie  ca kiem inny charakter”. Antropolog nie pomija te  znaczenia i s awy, 
jakich w spo ecze stwie masowym za ywaj  widowiska sportowe. C. Geertz, O gatunkach 

zm conych. (Nowe konfiguracje my li spo ecznej), prze . Z. api ski, w: R. Nycz, red., Postmodernizm. 

Antologia przek adów, Wyd. Baran i Suszczy ski, Kraków 1997, s. 221. 
5 T. Miczka, Postmodernistyczne gry w kino, gry w kinie i gry o kino, w: H. Janaszek-Ivani ková, 

D. Fokkema, red., Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy rodkowo-Wschodniej. Mate-

ria y z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet l ski, Ustro , 15–19 listopada 1993, 
Wyd. Naukowe „ l sk”, Katowice 1995, s. 263.  
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Analizuj c problem tendencji postmodernistycznych we wspó czesnym 
kinie, w ród ró norodnych typów gier, jakie stosuje szeroko pojmowana 
kultura wspó czesna, badacz wymienia gry j zykowe (m.in. intertekstualn  
swobodn  gr  aluzji, cytatów, pastiszu, parodii, kola u, tzw. cytatów z rze-
czywisto ci – czyli wiadomo ci prasowych), gr  konwencji gatunkowych, gr  
w style, gr  poetyk, metafor, cytatów, ekranowe gry intertekstualne, gry w t-
ków tematycznych i motywów stylistycznych, realizowane za pomoc  tech-
niki wideo po czonej z komputerem i systemem telewizji High Definition 
gry z materi , z czasem, przestrzeni , gr  kliszami ze wiata kultury, sztuki, 
polityki itp.6 

Próby lingwistycznej definicji poj cia „gra” podj a si  z kolei Anna 
Wierzbicka, wed ug której jest ono równoznaczne z tym, „co robi  ludzie 
przez jaki  czas, dla przyjemno ci, wyobra aj c sobie, e s  w jakim  wiecie, 
w którym wiedz , co mog  i czego nie mog  robi , i chc  spowodowa  pe-
wien stan rzeczy, i nikt nie wie do ko ca, jaki b dzie ten stan rzeczy”7. Po-
wy sz  eksplikacj  próbuje u ci li  Maciej Grochowski, do najistotniejszych 
wyznaczników „gry” zaliczaj c: interpersonalno  (gra jest sko czonym 
ci giem powtarzaj cych si  czynno ci, wykonywanych przez co najmniej 
dwie osoby); znajomo  lub mo liwo  odkrycia regu  (czynno ci te podle-
gaj  swoistym regu om, które s  znane uczestnikom gry); instrumentalno  
(w grze mo na si  pos ugiwa  w pewien sposób pewnego rodzaju przed-
miotami, narz dziami, rodkami, sposobami gry); celowo  (gra jest dzia a-
niem celowym, nastawionym na rezultat); warto ciowanie (celem jest osi -
gni cie przez ka dego z graj cych stanu „lepszego”, korzystnego w jakim  
sensie dla siebie, czego okre leniu s u  kategorie: zysk, strata, funkcjonal-
no  gry); fortunno /niefortunno  gry (ostateczny rezultat nie jest do 
ko ca znany, nie jest w pe ni przewidywalny)8. Najszersz  definicj  propo-
nuje Mieczys aw Por bski, okre laj c mianem gry sztuk , która wymyka si  
ograniczeniom, zmienia kody, której strategi  jest maksymalne ryzyko i brak 

                                                           

6 Tam e, s. 253–266. 
7 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. Cytuj  swobodny przek ad polski za tekstem 
E. J drzejko, U. ydek-Bednarczuk, O poj ciu gra i jego leksykalnych wyk adnikach w aspekcie 

sk adni semantycznej, w: E. J drzejko, U. ydek-Bednarczuk, red., Gry w j zyku, literaturze 

i kulturze, Wyd. Energeia, Warszawa 1997, s. 122.  
8 M. Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyra e  j zykowych, Polskie Towarzy-

stwo Semiotyczne, Warszawa 1993, s. 98. Cyt. za: E. J drzejko, U. ydek-Bednarczuk, 
O poj ciu gra i jego leksykalnych wyk adnikach…, s. 122–123.  
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jakiejkolwiek pewno ci9. Roger Caillois wyró nia z kolei cztery rodzaje gier: 
agonistyczne, aleatoryczne, mimetyczne i illinktyczne10. 

O istotno ci kategorii gry wspomina te  Halina Janaszek-Ivani kowá – 
nawi zuj c do g o nej pracy Jeana-François Lyotarda z 1979 roku La condi-
tion postmoderne, zwracaj c uwag  na zaistnienie w naszej postindustrialnej 
i informatycznej erze zasadniczej zmiany, któr  najogólniej okre li  mo na 
mianem zmiany regu  gry spo ecznej, jaka nast pi a w momencie, kiedy 
ogromna liczba maszyn komputerowych zbudowanych zgodnie z teoriami 
gier j zykowych, lecz kieruj cych si  swymi prawami, przyczyni a si  do 
zmultiplikowania kana ów informacyjnych. Pluralizm oraz heterogeniczno  
gier j zykowych uprawianych w spo ecze stwie (wielo  ró nych dyskur-
sów, z których ka dy przekazuje inn  informacj , wyra a inn  potrzeb ), 
wraz z ich cz sto antagonistycznym charakterem „rozbijaj  niepo dan , 
totalizuj c , a wi c […] niebezpieczn ” spójno 11. 

Pomi dzy literatur  a gr  

Od dawna znane jest te  zjawisko wzajemnego wp ywu, jaki wywieraj  na 
siebie literatura i gry komputerowe. Znamy przyk ady gier komputerowych 
powsta ych z inspiracji dzie em literackim, a wymieni  w ród nich mo na 
m.in.: gr  Avon12, Wielki Gatsby13, Yet One World14. W ród gier opartych na 
                                                           

9 M. Por bski, Wst p do metakrytyki, w: tego , Po egnanie z krytyk , Wyd. Literackie, Kraków 
1966, s. 205. 

10 Gry agonistyczne zmierzaj  do porównania si  walcz cych przeciwników, w których 
ka dy ruch i decyzja jest informacj , jak  si  przekazuje, i czeka odpowiedzi; gry aleatoryczne 
to takie, w których wyzywa si  los i do wiadcza jego w adzy, które z ka dym ruchem zaczyna 
si  od pocz tku, wci  ponawiaj c ryzyko; w grach mimetycznych zmienia si  na jaki  czas 
w asn  osobowo , przybiera mask , by zdobywa  i przekazywa  dalej niedost pne na co 
dzie  wtajemniczenia; w grach illinktycznych poprzez oszo omienie wirowaniem, p dem, 
narkotykiem, dost puje si  emocjonalnych informacji o charakterze wybitnie „ponadkodo-
wym”. M. Por bski, Wst p do metakrytyki…, s. 205. 

11 H. Janaszek-Ivani kowá, Nowa twarz postmodernizmu, Wyd. U , Katowice 2002, s. 184–185. 
12 Koncentruj c  si  na eksploracji wiata zamieszkiwanego przez bohaterów sztuk Szek-

spira. 
13 Zderzenie powie ci z gr  platformow . 
14 Gra, w której gracz wrzucony zostaje w sam rodek moralnego konfliktu zaczerpni tego 

z dramatu Sofoklesa, ma za zadanie udziela  odpowiedzi na pojawiaj ce si  w trakcie roz-
grywki powa ne i intymne pytania. 
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fabu ach literackich wskaza  mo na równie : Dante’s Inferno15, Dracula 3: The 
Path of The Dragon; Dracula: Pocz tek16; Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz; 
Podró  do wn trza ziemi; 80 dni17; Metro 203318 i inne. 

Jesieni  2012 roku (od 7 wrze nia do 8 pa dziernika) mia a miejsce po-
wi cona temu w a nie zjawisku wystawa zatytu owana Games by the Book, 

otwarta w bibliotece humanistycznej w Massachusetts Institute of Techno-
logy przez Clar  Fernández-Var  oraz Nicka Montforta. Jak podkre laj  
redaktorzy wortalu Techsty – Literatura i Nowe Media, „olbrzymim plusem 
wystawy by  jej otwarty, globalny aspekt i ca kowita dost pno  »ekspona-
tów« wraz z ich literackimi orygina ami. Cho  w przestrzeni fizycznej ogra-
niczona do skromnej przestrzeni bibliotecznej, dzi ki linkom do sieciowych 
wersji gier oraz temu, e wszystkie pierwowzory znajdowa y si  w domenie 
publicznej, Games by the Book mog a by  odwiedzana i do wiadczana przez 
ka dego zainteresowanego o ka dej porze dnia i nocy, w ka dym miejscu na 
Ziemi”19. Twórcy wspomnianego wortalu, który w orbicie swoich zaintere-
sowa  lokuje m.in. zjawisko gier komputerowych, pisz : 

Dla twórców gier, znany powszechnie temat i znana historia (jak Iliada, 
Gwiezdne Wojny czy W adca Pier cieni) to cz sty i zalecany punkt wyj cia do 
stworzenia udanej gry. Istnieje wiele przyk adów g bokich zapo ycze , 
jakie gry komputerowe czerpi  z kanonu literackiego […] (Hobbit […]) 
[…]. Wnioski z tego wzajemnego przenikania si  form proceduralno-
-symulacyjnych (gry) i form narracyjnych ([…] ksi ki) s  bardzo poucza-
j ce. Otó  najbardziej zasadnicze, rdzenne dla ka dego z tych obu form 
elementy – granie (gameplay) i opowiadanie nie daj  si  atwo miesza , za-
chowuj  si  niczym woda i olej i s  nieprzet umaczalne. Wed ug Jespera 
Julla i Espena Aarsetha: Nieprzet umaczalna jest „le ca u podstaw for-
ma” obu gatunków (struktura opowiadania, zasady gry), przet umaczalne 
s  za to „kulturowe konwencje”, rozumiane tu jako opis, umiejscowienie 
w czasie i przestrzeni, bohaterowie. Przek adalne s  zatem nie-ludyczne 
i nie-fabularne elementy, natomiast kluczowe zasady obu gatunków: 
opowiadanie i granie nie s 20. 

                                                           

15 Produkcja czerpi ca z Boskiej komedii Dantego. 
16 Gry oparte na XIX-wiecznej powie ci gotyckiej Brama Stokera Drakula. 
17 Gry oparte na motywach powie ci Juliusza Verne’a. 
18 Gra oparta na podstawie powie ci Dmitrija G uchowskiego. 
19 Zob. http://techsty.art.pl/aktualnosci/2012/games_by_the_book.html [dost p: 10.01.2015]. 
20 Tam e. 
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Powsta a równie  osobna ga  nauki – ludologia, w polu zainteresowa  
której znajduje si  w a nie badanie gier21. 

Gry w literatur : Z e s owa, Ba wochwa  

Istnieje ju  spora i wci  powi kszaj ca si  grupa dzie  umiejscawiaj cych 
si  pomi dzy literatur  a nowymi mediami, dla opisu których stosowa  
mo na okre lenie „literackich paraleli audiowizualnych”. Nazw  t  zapo y-
czam od Maryli Hopfinger, która w ksi ce Literatura i media. Po 1989 roku 
okre li a tak film autorski, seriale telewizyjne i gry komputerowe, czyli zjawi-
ska rozwijaj ce si  równolegle do literatury, ale w cis ym z ni  zwi zku22. 
                                                           

21 Ludologia stanowi now  ga  nauk humanistycznych, której celem jest wypracowanie 
j zyka bada  gier, w tym w szczególno ci – gier komputerowych. „Fundatorzy ludologii – 
Espen Aarseth, Markku Eskellinen w swoich pierwszych wyst pieniach skupiali si  przede 
wszystkim na teoretycznym »oczyszczaniu przedpola« tej dziedziny. J zyk opisu gier kompu-
terowych skutecznie bowiem zanieczyszczony zosta  przez metodologie w a ciwe innym 
dziedzinom: literaturoznawstwu, filmoznawstwu, czy kulturoznawstwu. Pierwszym celem 
ludologów sta o si  zatem wyodr bnienie bada  nad grami komputerowymi od innych reflek-
sji estetycznych i wypracowanie w asnych narz dzi badawczych. […] W Polsce badania ludo-
logiczne znajduj  si  we wczesnym, lecz dynamicznym rozkwicie. W 2005 roku w Poznaniu 
fundatorzy polskiej ludologii zorganizowali pierwsz  mi dzynarodow  konferencj  po wi -
con  badaniu gier. Rok pó niej oby a si  kolejna konferencja. Polskich ludologów zrzesza 
Polskie Towarzystwo Badania Gier. Wydaje si , e polskie rozumienie ludologii jest znacznie 
szersze ni  w kr gu zachodnich (skandynawskich, niemieckich czy ameryka skich) badaczy, 
którzy skupiaj  si  przede wszystkim na grach komputerowych. W Polsce ludologia jest 
rozumiana bardziej jako badanie gier w ogóle. Podstawowym za o eniem ludologii jest trak-
towanie gier komputerowych przede wszystkim jako gier, jako fenomenu nie powi zanego 
bezpo rednio z wypowiedzi  narracyjn . Jako takie gry musz  by  traktowane pod ug swoich 
w asnych regu , w asnego interfejsu, i w asnych koncepcji gry. Pó  artem i pó  serio podej-
cie ludologii do swego przedmiotu bada  uj  Markku Ekselinen: »Poza kr gami akademic-

kimi ludzie zazwyczaj wy mienicie rozumiej  ró nice pomi dzy opowiadaniem, dramatem 
a gr . Je li rzuc  w ciebie pi k  to nie oczekuj , e j  odrzucisz i zaczekasz, a  zacznie nam 
ona opowiada  histori . Z drugiej strony je li i kiedy gry, a zw aszcza gry komputerowe staj  
si  przedmiotem bada  s  niemal bez wyj tku kolonizowane ze strony literackich, teatralnych 
i filmowych obszarów badawczych«. […] Aby gr  bada  jako gr , ludologia musia a skupi  si  
na zjawiskach dla tego fenomenu wyj tkowych, których nie mo na odnale  gdzie indziej. 
St d centralna pozycja fenomenu symulacji i sprawczo ci”. Za: Ludologia; Za o enia ludologii; 

Pu apki ludologii, http://techsty.art.pl/gry.html [dost p: 10.01.2015]. 
22 M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010, 

s. 189–193. 
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Do najnowszych projektów literacko-nowomedialnych, które traktowa  
nale y bardziej w kategoriach literackiej zabawy, gry czy te  paraliteratury, 
zaliczy  mo na niektóre z prac prezentowanych podczas kolejnych edycji 
festiwalu Ha!wangarda23, np. projekt Piotra Puldziana P ucienniczaka pt. Z e 
s owa24. Autor w swoim pomy le wykorzysta  schemat popularnej ostatnio 
gry Angry Birds25. W projekcie literackim zachowa  kszta ty tytu owych Angry 
Birds, jednak najwa niejsze ikony, przedstawiaj ce tytu owe ptaki, zast pi  
„figur ” Angry Words, które stanowi  trzy wulgarne s owa. W miejsce wi , 
które w pierwowzorze gracz ma za zadanie zestrzeliwa , umie ci  natomiast 
Puldzian P ucienniczak struktury skonstruowane ze s ów zaczerpni tych 
                                                           

23 Festiwal odbywa  si  w Krakowie 6–7 wrze nia 2012 r. Ha!wangarda to pierwszy w Polsce 
festiwal w ca o ci skoncentrowany na zagadnieniu polskiej literatury cyfrowej. Pierwsza edycja 
festiwalu mia a miejsce w roku 2010, jako „letni, niskobud etowy festiwal maj cy podsumowa  
10 lat dzia alno ci krakowskiego czasopisma »Ha!art« i Wydawnictwa Korporacja Ha!art”. Dwie 
kolejne edycje festiwalu odby y si  w roku 2012 i 2013; jak informowali na stronach WWW 
po wi conych festiwalowi organizatorzy pierwszej jego edycji, przedsi wzi cie „ustawia si  pod 
pr d napompowanym bud etowo i medialnie festiwalom Krakowa. Tematem festiwalu s  
aktualne zjawiska awangardowe, które Ha!art programowo wprowadza  i promowa  w trakcie 
ostatniej dekady”. Podczas obraz wszystkich edycji mia y miejsce prezentacje projektów, które 
„konsekwentnie zmieniaj  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 [dost p: 10.01.2015]. 

24 Projekt zosta  zg oszony i zaprezentowany podczas odbywaj cego si  w ramach festiwalu 
Ha!wangarda 2012 konkursu pt. Wakacje z nowymi mediami na najciekawszy utwór literacki (poe-
zja, proza, dramat) oraz jego cyfrow  realizacj  (np. hipertekst, interaktywna aplikacja, animacja). 
Konkurs mia  charakter warsztatowy. Zespó  sk adaj cy si  z teoretyków nowych mediów, 
twórców cyfrowych, programistów i kuratorów wy oni  najciekawsz  propozycj , która w na-
grod  mia a zosta  zrealizowana w wersji cyfrowej. Zob. http://ha.art.pl/wiadomosci/2497-
konkurs-wakacje-z-nowymi-mediami.html [dost p: 10.01.2015]. 

Projekt ten opisywa am równie  w ksi ce Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze 

literackiej XX i XXI wieku. Zob. B. Bodzioch-Bry a, Ars poetica czy @-poetica? O poezji si gaj cej 

po nowe no niki, w: B. Bodzioch-Bry a, G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, Literatura – 

nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Wyd. Akademii Jana D ugosza, 
Cz stochowa 2014, s. 276–280. 

25 Gra komputerowa Angry Birds zosta a stworzona w grudniu 2009. Jej autorem jest Rovio 
Mobile. Gracze maj  tu za zadanie przej  przez kolejne poziomy, a by móc je uko czy , 
u ywaj  procy, z której wystrzeliwuj  kolorowe ptaki, maj ce za zadanie zniszczy  winie 
ulokowane na rozmaitych budowlach – strukturach. Warunkiem uko czenia danego poziomu 
gry jest zniszczenie wszystkich wi . Nieskomplikowana fabu a, taka  grafika w po czeniu 
z nisk  cen  zadecydowa y o wielkim sukcesie produkcji. Olbrzymia popularno  gry sprawi-
a, e ofert  rozszerzono równie  na inne platformy (konsole wideo, telefony komórkowe, 

smartfony, a nawet film animowany).  
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z klasyki literatury. Jak mo emy przeczyta  w relacji z festiwalu sporz dzo-
nej przez jedn  z jego uczestniczek, a zarazem cz onki  Jury konkursu pt. 
Wakacje z nowymi mediami: 

Projekt […] znokautowa  pozosta e nades ane prace. […] D ugo dysku-
towali my […] nad tym, czy po zburzeniu literowej architektury ma na-
st pi  odbudowa czy wy onienie nowych s ów; czy skupi  si  wy cznie 
na niszczeniu, czy tak e na stwarzaniu? Wydaje si  jednak, e Puldziano-
wi chodzi o o zrzucenie z piedesta u wielkich klasyków i dekonstrukcj  
tradycyjnych tekstów. Budowanie jest procesem otwartym, który powi-
nien nast pi  wy cznie w umy le odbiorcy lub tak e w postaci wykreo-
wania w asnych tekstów. Gra Puldziana wietnie nadawa aby si  na iPady 
i smartfony, nawiasem mówi c wyobra am ju  sobie uczniów na j zyku 
polskim, którzy pod awk  graj  w Z e s owa i niszcz  Dziady Mickiewicza 
lub Potop Sienkiewicza26. 

Sam natomiast autor w pierwotnej wersji projektu gry pisze: 

Czytelnik „wyrzuca” z e s owa, te rozbijaj  utwory, tworz c utwory pochod-
ne, których „warto ” literacka jest wy sza od oryginalnej – za o eniem jest 
bowiem, e literatura zyskuje na brutalnym kontakcie z rzeczywisto ci . 
Kluczowym elementem lektury jest koniec gry, czyli sprowadzenie za-
proponowanych dzie  do stosu liter, do ich podstawowego budulca. […] 
Gra nie zawiera adnego systemu nagradzania czytelnika, adnych punk-
tów czy listy najlepszych graczy. Nagrod  jest mo liwo  obcowania 
z tzw. klasyczn  literatur  na w asnych warunkach, bezpo redniego 
sprawdzenia, które s owa s  dobre, a które z e27. 

Oficjalna premiera gry odby a si  3 pa dziernika 2013 roku. Jak mo emy 
przeczyta  w informacji prezentuj cej ten quasi-literacki projekt: „Gra sta-
nowi propozycj  innej metodologii lektury: czytania jako niszczenia. Przy 
pomocy gar ci por cznych wulgaryzmów czytelnik postawiony jest przed 
radosn  konieczno ci  rozmontowywania monumentalnych tekstów kultury. 
Przeniesienie mechaniki Angry Birds do sfery tekstu jest drog  do nirwany”28. 
                                                           

26 Zob. U. Pawlicka, Relacja z Ha!wangardy 2012, http://ha.art.pl/felietony/2580-urszula-
-pawlicka-relacja-z-hawangardy-2012.html [dost p: 10.01.2015]. 

27 Zob. ca o  pierwotnej wersji projektu: http://issuu.com/korporacja_haart/docs/ 
piotr_puldzian_plucienniczak_-_zle_slowa#embed [dost p: 10.01.2015]. 

28 Piotr Puldzian P ucienniczak, Z e s owa – Angry Words, http://w.ha.art.pl/wydawnictwo/ 
zapowiedzi/3041-piotr-puldzian-plucienniczak-zle-sowa--angry-words.html [dost p: 10.01.2015]. 
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Ów artystyczny zamiar chyba jednak przerós  mo liwo ci samej literackiej 
zabawy, bowiem trudno tu mówi  o jakichkolwiek „utworach pochodnych” 
(które sugeruje Puldzian P ucienniczak w opisie projektu), widoczn  nato-
miast konsekwencj  jest uzyskanie stosu rozsypanych wyrazów, rosn cego 
wraz z ka dym kolejnym celnym strza em gracza. 

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

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

Mo na by rzec, e adaptacja to nietypowa, bo polegaj ca na przetranspo-
nowaniu gry (komputerowej i przeznaczonej na smartfony) na form  gry 
pokrewnej, zawieraj cej rozbudowany element tekstowy. Na stronach 
WWW Korporacji Ha!art, pod nag ówkiem „Redakcja – wakacje z nowymi 
mediami – wyniki” przeczyta  mo na nast puj c  informacj : „Po zapozna-
niu si  czternastoma nades anymi propozycjami, Jury w sk adzie: Piotr Ma-
recki, Mariusz Pisarski, Urszula Pawlicka i ukasz Podgórni postanowi o 
przyzna  nagrod  g ówn  Piotrowi Puldzianowi P ucienniczakowi – za pro-
jekt literackiej gry pt. „Z e s owa”. […] Gratulujemy!”30. 

                                                           

29 http://ha.art.pl/zleslowa/ [dost p: 10.01.2015]. 
30 http://ha.art.pl/wiadomosci/2568-wakacje-z-nowymi-mediami-wyniki.html [dost p: 

10.01.2015]. 
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Przywo uj  ów fragment ze wzgl du na zawarte w nim sformu owanie: 
„literacka gra”, zwracaj ce uwag  na fakt, i  projekt ten wkomponowuje si  
w dwie sfery wspó czesnej kultury: literack  i nowomedialn . Co wi cej, 
zwyci ski projekt zosta  zg oszony i zaprezentowany podczas odbywaj cego 
si  w ramach festiwalu Ha!wangarda 2012 konkursu pt. Wakacje z nowymi 
mediami na najciekawszy utwór literacki (poezja, proza, dramat) oraz jego 
cyfrow  realizacj . 

 
Fot. 4. Og oszenie wyników konkursu Wakacje z nowymi mediami 

Drug  egzemplifikacj  omawianego tu zjawiska generowania przez wspó -
czesn  kultur  utworów lokuj cych si  pomi dzy literatur  a gr , w tym 
wypadku b d cych te  przyk adem adaptacji dzie a literackiego na gr  kom-
puterow , jest oparty na prozie Brunona Schulza projekt pt. Ba wochwa 31. 

Jak pisze jeden z autorów gry, Mariusz Pisarski: 

Jako adaptacj  do innego medium Ba wochowa a mo na usytuowa  ob-
ok adaptacji filmowej (Sanatorium pod klepsydr  Wojciecha Jerzego Hasa 
z 1973 roku) czy animacji (Ulica Krokodyli braci Quay z 1986). Szybko 
jednak zacznie on wystawa  z tego szeregu jako adaptacja szczególna, 
gdy  w sposób uprzywilejowany bliska orygina owi. Z komputera jako 
„metamedium” Ba wochwa  wybiera przede wszystkim aspekt tekstowy 

                                                           

31 „Tytu owy Ba wochwa  to pó  posta  i pó  alegoria, rodzaj chocho a, który pojawia si  
nad drohobyckim rynkiem pod koniec rozgrywki. To uciele nienie entropii i zapowied  z ego 
zako czenia, które przypomina  ma o tym, e w kontek cie biografii i twórczo ci Schulza 
typowy dla prostych gier paragrafowych happy end by by tworem sztucznym. Nie ka dy 
czytelnik dociera do ko ca, tytu  zagadka ma ku temu motywowa ”. M. Pisarski, Schulz na 

cyfrowo. Sieciowa gra paragrafowa Ba wochwa , „Czas Kultury” 2014, nr 1 (178), s. 70–75.  
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i operuje w kodzie j zykowym: tym samym, w którym napisany jest ory-
gina . Wiele ust pów tekstowej gry, zw aszcza w sferze niespersonalizo-
wanych opisów, jest ywcem wyj tych z Schulza. Jednak do semiotycz-
nego uto samienia tekstu adaptowanego i wtórnego nigdy nie dochodzi. 
Wprowadzenie alternatywnego aparatu nawigacyjnego, zastosowanie me-
chanizmów losowego generowania tre ci dzi ki multilinkom, po których 
uaktywnieniu gracz przechodzi do jednego z kilku mo liwych ci gów 
dalszych32, losowanie wyniku mini rozgrywek za pomoc  cyfrowej kostki 
do gry, prowadzenie czatu z konduktorem na stacji kolejowej czy 
w ko cu cie ka d wi kowa towarzysz ca wielu lokacjom – wszystko 
to sprawia, e tekst Ba wochwa a jest wyra nie poszerzony o „przy-
zwolenia” medium cyfrowego. Ten hybrydyczny twór, b d cy po tro-
sze literatur  fanowsk , po trosze cortazarowsk  gr  w klasy na orygi-
nale, a po trosze tekstowym gamebookiem o w asnych regu ach, wska-
zuje na przyprawiaj cy o zawrót g owy potencja  adaptacyjny metame-
dium. […] Cho  nie sposób przewidzie , jak b d  wygl da  adaptacje 
Schulza w przysz o ci, warto pokrótce, wychodz c od Ba wochwa a, na-
szkicowa  dwa g ówne kierunki, którymi dzia ania adaptacyjne mog  po-
d y . W pierwszym z nich chodzi o (re)kreowanie j zyka, w drugim 
o budowanie wiata. Ba wochwa  – cho  w skromnym zakresie – posiada 
cechy przynale ne obu33. 

      
Fot. 5, 6. Ba wochwa  – paragrafowa gra sieciowa34 

                                                           

32 Np. wybór „przegl dasz zawarto  markownika” w segmencie „Miasto” prowadzi do 
trzech ró nych ci gów dalszych, zob. M. Pisarski, M. Bylak, oprac., Ba wochwa , http://ha.art. 
pl/schulz/miasto_w.html [dost p: 10.01.2015]. 

33 M. Pisarski, Schulz na cyfrowo…, s. 70–75. 
34 http://ha.art.pl/schulz/start.html [dost p: 10.01.2015]. 
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Bior c pod uwag  fakt, e mamy do czynienia z gr  komputerow , przy-
zna  nale y, e nie stanowi  zasadniczego novum takie udoskonalenia literac-
kiego pierwowzoru jak m.in. wymieniane przez Pisarskiego: multilinki 
umo liwiaj ce losowe generowanie tre ci oraz przechodzenie do jednego 
z kilku mo liwych ci gów dalszych; mo liwo  losowania za pomoc  cyfro-
wej kostki do gry; mo liwo  prowadzenia czatu z niektórymi bohaterami; 
ud wi kowienie wybranych lokacji. W a ciwo ci te wynikaj  bezpo rednio 
ze specyfiki interaktywnego medium, stanowi cego podstawowy no nik, na 
którym oparta zosta a gra, s  wi c dzi  – w przypadku u ycia medium inte-
raktywnego – niejako oczywiste. Interesuj ca w tym kontek cie wydaje si  
natomiast wspomniana przez autora istotno  elementu j zykowego. 

      
Fot. 7, 8. Ba wochwa  – paragrafowa gra sieciowa 

Warto podkre li , e zamys  autorski, na którym oparta zosta a ta multi-
medialna produkcja, jest przyk adem zarówno nieprzypadkowych dzia a  
kreacyjnych, jak i g bokiej wiadomo ci autorów co do istoty operacji prze-
prowadzonych na literackim pierwowzorze: 

Ju  po krótkiej rekonstrukcji róde  wida , e nie mamy do czynienia ani 
z postmodernistycznym przepisywaniem, ani z digitalizacj  w jej potocz-
nym rozumieniu. Autorem tekstu wtórnego nie jest ani Pierre Menard 
z opowiadania Borgesa, który przepisywa  Don Kichota s owo po s o-
wie, ani profesor Marek Adamiec, który od ko ca lat 90. ubieg ego wieku 
tworzy w Internecie wirtualn  bibliotek  literatury polskiej. Mam te  na-
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dziej , e nie jest to rodzaj karaoke, o którym w Kulturze karaoke, drama-
tycznej diatrybie na kultur  wspó czesn , pisze Dobravka Ugreši 35. Jako 
karaoke Ba wochwa  musia by eksponowa  g os autorów adaptacji kosz-
tem g osu Schulza, który – wed ug kryteriów Ugreši  – zrzucany musia -
by by  z kanonicznego piedesta u, by ust pi  pola anonimowym przed-
stawicielom globalizuj cej si  kultury „niskiej”. Mimo e bohaterem 
Ba wochwa a nie jest ju  Józio, ale „ty”, utwór wci  wymaga – zarówno 
od autora adaptacji, jak i od odbiorcy – tego, co dla Roberta Coovera jest 
jednym z ostatnich wyznaczników literatury w dobie post puj cej multi-
plikacji konkurencyjnych form opowiadania: uwagi, skupienia, wyciszenia. 
Calm down and read… – zach ca Coover36 i przes anie Ba wochwa a nie 
powinno by  od tej zach ty dalekie37. 

Obserwuj c zarówno przyk ad Ba wochwa a, jak i wcze niej omawianej gry 
Angry Words, zauwa alne staje si , jak dalece zmieni  si  sposób wykorzysta-
nia j zyka w podobnych produkcjach. Dwadzie cia lat temu Gillian Skirrow 
w artykule Piekielna wizja: analiza gier wideo pisa a o pewnego rodzaju ograni-
czeniu j zyka gier komputerowych: 

Tytu y gier bior  si  z artobliwego i infantylnego u ycia j zyka. Chocia  
wiele z nich wykorzystuje d wi kowy efekt s ów, w samych grach nie 
u ywa si  j zyka mówionego. […] Tekst komunikowany jest graczowi 
tylko w formie pisanej lub przez efekty d wi kowe, ewentualnie poprzez 
ruch obiektów. Komunikowanie odbywa si  drog  wypisywania telegra-
ficznych skrótów j zykowych. Na przyk ad zdanie z o one: „Wyci gnij 
miecz i zabij smoka oraz we  z oto i odejd ” jest szczytem dopuszczal-
nego skomplikowania. […] wydaje si  […] prawdopodobne, e jedn  
z atrakcji dzisiejszych gier jest w a nie brak j zyka i konsekwentne sto-
sowanie innych sposobów ekspresji, w których s owo bardzo cz sto za-
st pione zostaje przedmiotem w funkcji komunikacyjnej38. 

Jak wida , pojawienie si  gier tekstowych oraz b d ce chyba w pewnej 
mierze tego konsekwencj  zjawisko wykorzystywania materii literackiej do 

                                                           

35 D. Ugreši , Kultura karaoke, prze . D.J. irli , Korporacja Ha!art, Kraków 2013. 
36 R. Coover, The End of Literature, niepublikowany manuskrypt z 2012 roku, koresponden-

cja z autorem. 
37 M. Pisarski, Schulz na cyfrowo…, s. 70–75. 
38 G. Skirrow, Piekielna wizja: analiza gier wideo, prze . A. Ko ody ski, w: A. Gwó d , red., Po 

kinie?… Audiowizualno  w epoce przeka ników elektronicznych, Wyd. Universitas, Kraków 1994, 
s. 268. 
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tworzenia takich produkcji zaowocowa y pojawieniem si  projektów prze-
znaczonych nie tylko do gry, ale i do uwa nej lektury. 

Hipertekstowe kola e i puzzle paraliterackie 

Ciekawym zjawiskiem, które pojawi o si  we wspó czesnej kulturze i dyna-
micznie si  rozwija, s  hipertekstowe kola e, z bardziej lub mniej wyekspono-
wanym elementem literackim. Tak Ewa Michalska, autorka jednego z nich, 
charakteryzuje swoje dzie o: 

Gubione/znalezione jest hipertekstem poetyckim, bazuj cym na kola ach, 
które tworzy am metod  tradycyjn  przez okres mniej wi cej roku. Po-
szczególne prace nie powstawa y pierwotnie jako elementy szerszego 
projektu czy wi kszej ca o ci; ka dy kola  rozpatrywany pojedynczo two-
rzy odr bn , tekstowo-wizualn  ca o  o charakterze nieskonkretyzowa-
nym i otwartym, co podsun o mi my l, by owe pierwotne znaczenia 
rozbudowywa , modyfikowa  czy rozbija  poprzez umieszczanie ich 
w innych kontekstach, jakie stanowi  pozosta e prace. 

Hipertekst okre li am jako poetycki z uwagi na to, e warstwa teksto-
wa ka dego kola u ma mniej lub bardziej poetycki charakter. Poezja, któ-
r  pisz , jest specyficzna z tego wzgl du, e odwo uje si  do koncepcji 
found poetry – chodzi mianowicie o wiersze tworzone z okre lonego, 
ograniczonego zasobu s ów, jaki ma si  wst pnie do dyspozycji (do tej 
koncepcji nawi zuj  równie  w tytule pracy). W moim przypadku jednak, 
technik  kola ow , która w codziennej twórczo ci jest mi najbli sza, 
przenios am na pole eksperymentów j zykowych, staraj c si  szuka  
ród a inspiracji zarówno we mnie, jak i we wszystkim, co mnie otacza; 

dekonstruowa  rzeczywisto , a nast pnie przepuszcza  j  przez filtr fan-
tasmagorycznych wizji, tworz c nowe sensy, konteksty i perspektywy in-
terpretacyjne. Zatem teksty poetyckie, w ród których b dzie mo na „b -
dzi ”, poruszaj c si  po hipertek cie, po cz ci s  moimi s owami, a po 
cz ci s  zaczerpni te z tekstów gotowych, z którymi obcuj  – zarówno 
poetyckich, jak i publicystycznych; podobnie animacje, które znajd  si  
na poszczególnych leksjach hipertekstu, utworzone s  na podstawie kola y 
z gotowych ilustracji niczym filmy w technice found footage39. 

                                                           

39 E. Michalska, Gubione/znalezione, http://w.ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/3110gu 
bioneznalezione [dost p: 10.01.2015]. 
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Fot. 9, 10. Ewa Michalska, Gubione/znalezione (fragment ekranu)40 

Charakteryzuj c swoj  prac , autorka zwraca uwag  na istotno  elementu 
literackiego, u ywaj c m.in. terminów „hipertekst poetycki”, „nawi zanie do 
koncepcji found poety”. Do wspomnianych kategorii doda  nale a oby rów-
nie  poj cie adaptacji, bowiem w ród literackich odniesie , wykorzystanych 
w obr bie kola u intertekstów, wskaza  mo na m.in. wiersz konkretny Stani-
s awa Dró d a pt. Klepsydra (by o, jest, b dzie) z 1967 roku (Fot. 11)41 czy te  krót-
ki fragment wiersza Zbigniewa Herberta pt. Przes anie Pana Cogito (Fot. 12). 

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

Tym, co autorka chce zaproponowa  odbiorcy hipertekstu Gubione/znalezione, 
jest „oniryczna podró , w której konkretne sensy s  trudne do wychwycenia, 
efemeryczne – pojawiaj  si  i znikaj , ulegaj  przekszta ceniom i reinterpre-
tacjom na gruncie nowych kontekstów, które sugerowane s  przez kolejne 
                                                           

40 Tej e, http://w.ha.art.pl/gubione_znalezione/ [dost p: 10.01.2015]. 
41 Fragment pracy z o onej z pi dziesi ciu czterech plansz. 
42 E. Michalska, Gubione/znalezione… 



26 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

pojawiaj ce si  obrazy i wiersze. Poszczególne konteksty zale ne b d  od 
drogi, któr  wybierze odbiorca”43. Takim sposobem skonstruowania pracy 
odnosi si  Michalska do: 

struktury ludzkiej pami ci i strumienia wiadomo ci, gdzie jedno s owo – 
na drodze lu nych, logicznych b d  emocjonalnych skojarze  – prowo-
kuje do zmiany jego kontekstu lub do przeniesienia my li na zupe nie in-
n  p aszczyzn  i oderwania od pierwotnego tematu. Hipertekst zaprojek-
towany zosta  dodatkowo w taki sposób, e niemal e ka dy wiersz b d  
krótka forma poetycka, która (tworz c ca ostk  znaczeniow  z warstw  
wizualn ) pojawia si  na ekranie, daje mo liwo  wyboru dalszej drogi 
podró y. Poszczególne drogi przecinaj  si  za  w wielu punktach, czasa-
mi prowadz c do obrazów, które ukaza y si  ju  uprzednio, jednak – ja-
ko e prowadzi do nich inna ni  pierwotnie podj ta droga – sytuuje je 
w nowej perspektywie i zwraca uwag  na nowe, by  mo e pomini te 
uprzednio aspekty44. 

Hipertekstem proponuje zatem Michalska swego rodzaju „zabaw  j zy-
kow  zanurzon  w kontek cie wizualnym, gdzie – cytuj c fragment wiersza 
Jorie Graham – »j zyk to haczyk, na który / da e  si  z owi , / spróbuj po-
ci gn  za sznurki, lecz nie. / One s  w ca ym tobie«”45. 

Omawiana we wst pie artyku u blisko  literatury i net artu46 widoczna 
jest w przypadku jednego z najnowszych utworów Romana Bromboszcza, 
pod tajemniczo brzmi cym tytu em K-H-S47, który – jak si  okazuje po podj ciu 
interakcji z prac  – stanowi rodzaj podpowiedzi czy te  anagramu (powsta ego 
na skutek po czenia nazwisk Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera 

                                                           

43 Za: tam e. 
44 Tam e. 
45 Tam e. 
46 Net art – sztuka internetu. Zjawisko oparte na interaktywnej komunikacji, pozbawione 

materialno ci, pozbawione fizycznej lokalizacji, istniej ce w formie kodu na dysku kompute-
ra. Przejawia si  w formie wizualnej, czasem nawet d wi kowej. Jego istot  jest: proces, 
komunikacja, interakcja, niematerialny (najcz ciej) charakter, natomiast podstawowym kon-
tekstem – internet, postrzegany jako obszar wolno ci wypowiedzi i sposób na omini cie 
systemu galerii, muzeów, kuratoriów (cho  sztuka ta bywa a prezentowana tak e w galeriach). 
To sztuka efemeryczna, o nieostrych granicach (zacieranych przez samych artystów, odrzuca-
j cych terminy: sztuka, artysta). Zob. m.in. E. Wójtowicz, Net art – interaktywna sztuka w rodo-

wisku wirtualnym, w: M. Ostrowicki, red., Estetyka wirtualno ci, Wyd. Universitas, Kraków 2005. 
47 Pierwotny tytu : Res e gaard. Heide art kirke gger, z którego autor szybko zrezygnowa , tworzy 

anagram b d cy sugesti  do odgadni cia to samo ci postaci wykorzystanych w dziele-grze. 
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i Jeana-Paula Sartre’a), b d cego istotn  wskazówk , wyja niaj c  zawarto  
cz ci graficznej. 

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

Praca stanowi rodzaj wizualno-d wi kowej quasi-mozaiki – puzzli powsta-
ych poprzez na o enie na siebie znanych portretów trzech wielkich filozo-

fów egzystencjalistów. Klikaj c na poszczególne jej elementy, uzyskujemy 
efekt niesekwencyjnych zmian, które powoduj  ci g e przeobra enia obrazu. 
Dzie u towarzyszy notka zawieraj ca wskazówki interpretacyjne, w obr bie 
których uwag  zwracaj  takie kategorie jak: „ukryte podobie stwo”, „po-
wtórzenie”, „p tla” („repetytywne, p tlo-podobne dociekanie o poj ciach 
i obrazie”)49. Dzie o stanowi dowód tego, jakie efekty mo na uzyska  dzi ki 
skoligaceniu cybernetyki i humanistyki. Co prawda, ryzykownym by oby 
rozpatrywanie K-H-S w kategoriach dzie a literackiego50, ale ju  sam tytu  
zawiera w sobie konstrukcj  oksymoroniczn  i na niej te  zosta  zasadniczo 
osadzony51. 
                                                           

48 ród o grafiki: http://perfokarta.net/k-h-s/in [dost p: 10.01.2015]. 
49 Zob. tam e. 
50 Jak ju  wspomina am, to raczej dzie o bliskie net artowi. 
51 Istot  cyberpoezji tworzonej m.in. przez R. Bromboszcza charakteryzuje m.in. Ma go-

rzata Dawidek-Gryglicka. Zob. M. Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 

1967 roku, Korporacja Ha!art oraz Muzeum Wspó czesne Wroc aw, Kraków–Wroc aw 2012, 
s. 689–690. 

O czeniu cybernetyki z humanistyk  badacze pisali ju  w latach 70. XX w. „Przenikanie 
cybernetyki do ró nych dziedzin ludzkiego ycia uwidacznia si  jako przemo na tendencja do 
stopniowego zast powania pracy fizycznej i umys owej […] prac  »intelektualno-maszynow « 
– prac , która jest jakby syntez  mo liwo ci ludzkiego intelektu i analityczno-informacyjnych 
»zdolno ci« maszyny. Sytuacja ta w coraz wi kszym stopniu b dzie […] wp ywa  na ca  
sfer  ludzkiej kultury” – pisali ju  w 1973 roku Boris W. Biriukow i Jefim S. Geller. Zob. 
B.W. Biriukow, J.S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, prze . J. Sarna, Wyd. Ossoli-
neum, Wroc aw 1983, s. 323. Badacze podkre lali tym samym wzrastaj ce znaczenie nauk 
cybernetycznych w obszarze humanistyki. „Maszynie nie da si  niczego przekaza  przy po-
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Zarówno badacze opisuj cy poezj  cybernetyczn , jak i jej inicjatorzy 
zgodnie podkre laj  wielosk adnikowo  le c  u podnó a istnienia zjawiska. 
Utwór cybernetyczny atakuje d wi kiem, obrazem i s owem, przypominaj c 
tym samym zjawisko multitaskingu i wytwarzaj c w efekcie poczucie zagro-
enia, halucynacji czy stymulacji52. 
Takie cechy jak silna multisensoryczno , synestezyjno , a przede wszyst-

kim wynikaj ca z nich dynamiczna zmienno  wierszy cybernetycznych – s  
powodem zauwa alnych trudno ci recepcyjnych, które w konsekwencji do-
prowadzaj  do tego, e poezja cybernetyczna rzadko jest czytana, zwykle 
natomiast traktowana bywa jako rodzaj eksperymentu artystycznego. Trud-
no ci dodatkowo podsyca fakt cz stego lokowania si  poezji cybernetycznej 
blisko net artu – sztuki sieci53. 

                                                                                                                                   

mocy »aluzji«, pó s ówek czy niedopowiedze . Maszyna nie znosi sprzeczno ci, nawet takich, 
które nie s  widoczne. Nie rozumie ona poj  mglistych i niewyra nych. Wspó pracuj c 
z maszyn , trzeba wszystko przemy le  do ko ca, bez b dów i bez pomy ek. Maszyna zmu-
sza cz owieka do tego, by by  […] prawdomówny, cis y, precyzyjny i gotowy do przyj cia 
ka dej, czasem nieoczekiwanej i gorzkiej prawdy. Stopniowo staje si  to szko  my lenia 
i zachowania si . Ju  dzisiaj, a z pewno ci  jutro, umiej tno  pos ugiwania si  elektroniczn  
maszyn  cyfrow  stanie si  elementem kultury wykszta conego cz owieka. Wymaga  si  
b dzie znajomo ci sztucznych j zyków maszyn […] i umiej tno ci skutecznego pos ugiwania 
si  nimi bez odwo ywania si  do zwrotów eliptycznych, emocjonalnej argumentacji i upi k-
sze  estetycznych. Wymaga  si  b dzie umiej tno ci przekonywaj cego my lenia. W istocie 
rzeczy b dzie to oznacza  zwi kszenie roli my lenia matematycznego w porównaniu z my le-
niem poetyckim”. I.A. Poletajew, Cze owiek w mirie buduszczego, w: Tocznyje metody w issledowani-

jach kultury i iskusstwa (Matieria y k simpoziumu), cz. 1, Moskwa 1971. Cyt. za: B.W. Biriukow, 
J.S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych…, s. 323. Na podstawie obserwacji przeja-
wów wspó czesnych praktyk literackich (i szerzej – artystycznych) stwierdzi  mo na, e 
znacznie przeros y one powy sze prognozy, przywo ywani powy ej badacze zajmuj cy si  
cybernetyk  nie przewidzieli bowiem, e skoligacenie cybernetyki i literatury pi knej nie tylko 
nie doprowadzi do wzmo enia my lenia matematycznego w stosunku do my lenia poetyckie-
go, ale – przeciwnie – zaowocuje rozkwitem twórczo ci poetyckiej wprost ze sprz enia tego 
wyrastaj cej.  

Wspomniani badacze wi  wykorzystanie cybernetyki w naukach humanistycznych g ów-
nie z metodami jako ciowymi i opisowymi bada  nad kultur . Podkre laj  równie  znaczenie 
nauk strukturalno-cybernetycznych dla semiotyki kultury, a tak e dla nauk spo ecznych. 
Tymczasem spowinowacenie si  kultury (literatury) i cybernetyki daje efekt artystycz-
ny/poetycki, generuj c twórczo  literack  czy te  quasi-literack . 

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 zatytu owanym „poezja” s siaduje 
link „net art”. Zob. http://www.roman.bromboszcz.perfokarta.net/ [dost p: 10.01.2015]. 
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O uprzestrzennieniu literatury dzi ki transferom 

My l c o przestrzeni tekstu literackiego, zwykle wci  jeszcze w wiado-
mo ci mamy standardow  kartk  papieru, spe niaj c  funkcj  medium 
u ytecznego, podporz dkowanego i nienios cego za sob  wielu sensów, 
znacze . Oczywi cie, wiadomi odbiorcy kultury literackiej zdaj  sobie 
spraw , e rzecz si  ma nieco inaczej w przypadku literatury awangardowej, 
eksperymentalnej, np. poezji konkretnej, liberatury czy te  dzie  literackich 
zapo redniczonych dzi ki no nikowi interaktywnemu (jak np. e-liberatura, 
powie  hipertekstowa itp.), ale nie zmienia to faktu, e w odniesieniu do 
tradycyjnej sytuacji literackiej sformu owanie „przestrze  tekstu” poci ga 
za sob  skojarzenia bardzo stereotypowe, a przez to ograniczone. Gdy 
zajrzymy do najbardziej klasycznego, istotnego dla polonistów opracowa-
nia teoretycznego, czyli do S ownika terminów literackich autorstwa Micha a 
G owi skiego, Teresy Kostkiewiczowej, Aleksandry Okopie -S awi skiej 
i Janusza S awi skiego54, pod has em „przestrze  dzie a literackiego” 
przeczytamy: „Jeden z podstawowych elementów strukturalnych dzie a 
literackiego, rozmaicie kszta towany w ró nych gatunkach i epokach. Ka dy 
utwór zawiera zawsze jakie  wyobra enia przestrzenne, gdy  wchodz ce 
w obr b wiata przedstawionego postacie, zdarzenia, sytuacje s  w pewien 
sposób u m i e j s c o w i o n e 55. Umiejscowienie to jest b d  przedmiotem 
osobnego opisu, b d  te  czytelnik poznaje je po rednio. W pewnych seg-
mentach utworów narracyjnych uj cia przestrzenne zyskuj  pozycj  domi-
nuj c , 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  
j e s t  w  d u y m  z b l i e n i u ,  a  w i c  z a t r z y m a n y  z o s t a  
p r z e p y w  p o w i e c i o w e g o  c z a s u  […], najistotniejsze staj  si  
uk ady wewn trz tej sceny, z regu y wyrazi cie o s a d z o n e j  w okre lonym 
miejscu […]; jest to tzw. spacjalizacja formy w powie ci […]”56. Uwag  
zwracaj  tu wyra enia, sygnuj ce bezruch, statyczno  („umiejscowione”, 
„zatrzymany […] przep yw powie ciowego czasu”, „osadzonej”), co zupe -
nie nie przek ada si  na stan faktyczny, np. na ogl d przyk adów przywo y-
wanych w niniejszym szkicu. 
                                                           

54 M. G owi ski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopie -S awi ska, J. S awi ski, S ownik terminów 

literackich, Wyd. Ossolineum, Wroc aw 1989.  
55 Pogrubienia wprowadzone zosta y przez autork  artyku u. 
56 M. G owi ski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopie -S awi ska, J. S awi ski, S ownik termi-

nów…, s. 410–411. 
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Sprawa znacz co si  skomplikowa a w momencie wkroczenia do literatury 
nowych mediów, kiedy to przestrze  dzie a literackiego przeobrazi a si  
w cyberprzestrze , a miejsce tekstu zaj  hipertekst oraz cybertekst. W ci gu 
ostatnich lat XX i na pocz tku XXI wieku pojawi y si  – i automatycznie 
dzi ki mediom zosta y spopularyzowane – utwory na nich osadzone. Oka-
zuje si , e test literacki i generowany przez niego przekaz nie tylko jest 
sprz ony z medium, lecz zasadza si  na nim i bezwzgl dnie z niego wyni-
ka)57. Specyfika samego medium przenosi si  wi c na literatur , literatura 
poddawana jest adaptacjom. Poezja i proza wykorzystuj ce nowe technolo-
gie wieloznaczno , któr  warunkuje no nik, wpisuj  w konsekwencji 
w specyfik  samego tekstu literackiego. 

W jednej z rozmów redakcyjnych Krystyna Wilkoszewska zwróci a uwag  
na fakt silnego wzrostu znaczenia przestrzeni we wspó czesnej kulturze. 

Podzielam tez , e jest mniejsze zainteresowanie literatur  w obecnym 
wiecie. […] Filozofowie i estetycy filozoficzni zawsze sobie wybieraj  

jaki  rodzaj sztuki, który jest dla nich g ównym punktem odniesienia. 
W pierwszej po owie XX wieku takim punktem odniesienia bez w tpie-
nia by a literatura, dlatego e literatura jest sztuk  czasow , a poj cie cza-
su interesowa o wtedy wszystkich. Tacy filozofowie jak Husserl, Heide-
gger czy Bergson, reprezentuj c bardzo ró ne kr gi my lowe, zajmowali 
si  kategori  czasu, a pisarze – jak Proust – analizowali t  kategori . In-
garden tworzy  swoj  filozofi  dzie a najpierw dla dzie a literackiego, 
a potem to przenosi  na inne ga zie sztuki. Sytuacja si  ca kowicie 
zmieni a w ostatnich dekadach XX wieku. Nie sztuka s owa, nie literatu-
ra jest punktem odniesienia refleksji filozoficznej. Kiedy dzisiaj filozofo-
wie albo estetycy filozoficzni s  zapraszani do wyg aszania referatów, to 
w ogóle nie przywo uj  literatury, ale na przyk ad mówi  o architekturze. 
Poniewa  to kategoria przestrzeni jest dzisiaj kategori  penetrowan  po-
wszechnie. I media elektroniczne, czyli owe nowe media, one te  wpro-
wadzi y co , co jest przestrzeni , i do tego „wyp aszczon ” przestrzeni . 
Poj cie czasu wnosi poj cie g bi. Tego g bokiego sensu, który interesu-
je hermeneutyk , dzisiaj nikt nie szuka, dzisiaj mamy wszystko dane na 
powierzchni. Powierzchnia jest poj ciem z zakresu przestrzenno ci, przy 
czym to ju  nie jest powierzchnia bry owata, ale w a nie powierzchnia 

                                                           

57 Przyk adami takich w a nie, osadzonych na interaktywnym no niku utworów literackich 
s  m.in. poematy e-liberackie Zenona Fajfera (Ars poetica, Spogl daj c przez ozonow  dziur , 
Traktat ontologiczny czy wiersze z tomu Powieki), hipertekstowe powie ci (powie  K. Polaka 
Schemat, Marty Dzido Matrioszka itp.). 



BOGUS AWA BODZIOCH-BRY A: Gry w literatur … 31 

„wyp aszczona”. Mówimy o ekranach – architekci, którzy projektuj  bu-
dowle, przede wszystkim my l , jak zrobi  z fasady ekran. Jak co  rzuto-
wa  na p ask  powierzchni . My l  wi c, e mo e istniej  jakie  bardzo 
zdecydowane zmiany kulturowe, które mog  wprowadza  os abienie za-
interesowania literatur 58. 

Przedstawione w niniejszym szkicu przyk ady quasi-literackich paraleli, 
utworów umiejscawiaj cych si  pomi dzy literatur  a gr , literatur  a net 
artem, dowodz , e we wspó czesnej kulturze, na drodze transferu, adapta-
cji, w bardzo wyra ny sposób dochodzi do takiego uprzestrzennienia dzie a 
literackiego, w konsekwencji którego odbiór generowanych w wyniku 
wspomnianego transferu utworów zaczyna dalece wykracza  zarówno poza 
nawyki czytelnicze, jak i poza przyzwyczajenia graczy komputerowych. 
W niemal ka dym z przywo anych tu przypadków utworów opartych na 
kolejnych ekranach, przeznaczonych do niesekwencyjnego (zale nego od 
zmieniaj cej si  woli czytelnika) przechodzenia przez kolejne plansze, prze-
strze  okazuje si  w znacz cy sposób wp ywa  na poziom tre ciowy dzie a, 
m.in. za spraw  uruchamiaj cego si  kontekstu k cza, dzi ki stopniowaniu 
g bi czy te  po prostu dzi ki wzbogaceniu warstwy tekstowej dzie a o po-
ziom graficzno-ilustracyjny. Za spraw  wzbogacenia przestrzenno ci dzie a 
literackiego o obszary tkwi ce w no niku mamy dzi  do czynienia z interesu-
j c  rekonstrukcj  literatury, przekszta ceniem tradycyjnych kategorii teore-
tycznoliterackich, takich jak: struktura (znacz ce bowiem okazuj  si  ju  nie 
kolejne strofy czy rozdzia y, ale wybierane losowo ekrany, poziomy, a tak e 
to, co zachodzi pomi dzy tre ciami z nich wynikaj cymi); konstrukcja pod-
miotu/bohatera literackiego59 (przybieraj cego posta  podmiotu w ruchu, 
dynamicznego, in statu nascendi, bytu rozproszonego, zale nego od poczyna  
odbiorcy), sytuacja liryczna (która przestaje by  spójna za spraw  rozszerzo-
nych mo liwo ci odbiorcy, b d cego obecnie kim  wi cej ni  tylko interpre-
tatorem, bo interaktorem), funkcjonuj ce w literaturze podzia y (dochodzi 
kolejny rodzaj/nurt literacki – uwzgl dniaj cy mo liwo ci tkwi ce w no ni-

                                                           

58 Literatura a nowe media. Rozmowa redakcyjna z udzia em: Anny ebkowskiej, Krzysztofa 
Uni owskiego, Krystyny Wilkoszewskiej. Rozmow  prowadzi a Anna Poch ódka, „Dekada 
Literacka” 2010, nr 1–2, s. 239–240. 

59 Jako poziomu odniesie  u ywam poj  teoretycznoliterackich, gdy  w przypadku ka dej 
z przywo ywanych tu egzemplifikacji autorzy odnosz  si  do kontekstu literackiego; równie  
struktura i poziom tre ciowy dzie  dowodz , i  mamy tu do czynienia nie tylko z grami, lecz 
raczej z tekstem kultury umiejscawiaj cym si  pomi dzy gr  (komputerow  lub innego rodza-
ju) a dzie em literackim. 
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ku). Zmienia si  równie  zasadniczo sytuacja odbiorcy przekazu, czytelnik 
staje si  bowiem po trosze podmiotem czynno ci twórczych, podmiotem 
literackim, od którego poczyna  zale ny staje si  kszta t utworu i p yn ce 
z niego sensy. A najistotniejsze jest to, e w wyniku wspomnianej adaptacji, 
transferu, powstaje ca kiem nowe dzie o60. 
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60 W doborze materia u egzemplifikacyjnego do niniejszego szkicu stosowa am nast puj ce 
kryteria: (1) pomini cie literatury pisanej z my l  o przeznaczeniu na no nik interaktywny (jak 
np. powie  Schemat Konrada Polaka [na smartfony i wyszukiwarki internetowe], która rów-
nie  wpisuje si  w kontekst poj cia gry, w rozumieniu zbie nym z realizacj  tego poj cia np. 
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cjach; (3) ró norodno  egzemplifikacyjna, w my l której ka dy omawiany utwór zwi zany 
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j ca poezj  konkretn  S. Dró d a]); w ko cu swoisty transfer gry na inn  gr , zawieraj c  
rozszerzony element literacko ci (przekszta cenie pomys u, na którym oparta jest gra Angry 

Birds, na gr  literack  Puldziana P ucienniczaka Angry Words). 
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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 increas-
ingly 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 
Ba wochwa  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 cus-
tomers and theorists – new areas for diagnoses: description, analysis and interpretation. 

Keywords: literary game, literary and audiovisual parallels, new media and literature conver-
gence 


