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Powieść analogowa i powieść cyfrowa. Zmiana medium, zmiana optyki
a metody twórczego pisania

Uczę się szybkiego czytania. Odrabiam podręcznikowe testy. 
Jestem przeciętnie sprawna. […]

Równolegle do „wzrostu” prędkości rośnie moja podejrzliwość. 
W pośpiechu nie słyszę „głosu” szepczącego mi zawsze tekst, gubią się obrazy. Oko jest zmysłowe, mózg

pozbawiony filtru zmysłów, beznadziejnie dosłowny1.

30  maja  2014  roku  firma  Google  zaprezentowała  prototyp  autonomicznego

samochodu, samochodu bez kierownicy, samochodu, w którym kierowca przemienia się

w pasażera — to  wygodne. Podobnie rzecz ma się z adaptacją hipertekstową  Rękopisu

znalezionego w Saragossie czyta  się  lepiej  i  szybciej  niż papierowa.  Tekst cyfrowy

koresponduje zarówno z metodą pisarską Jana Potockiego, jak i recepcją powieści. Niczym

autonomiczny  samochód  obiecuje  wiele:  czytanie  w  dowolnej  konfiguracji,

dostępne na każdym ekranie  [widely available]. „Wirtualny świat samorealizacji staje

się miejscem indywidualnego spełnienia […], gdyż interaktywne systemy komunikowania

opierają  się  na  analizie  wymagań  odbiorców,  którzy  —  dysponując  na  przykład

hipertekstem — wybierają tylko te informacje, które ich najbardziej interesują”2 — pisze

Marek  Jędrzejewski.  Hipertekst  Rękopisu  znalezionego  w  Saragossie sprzyja  również

badaczom literatury, którzy szukając danej frazy, mogą przy pomocy polecenia „znajdź”

wpisać  interesujący  nas  fragment  czy  motyw  i  w  sekundę  prześwietlić  każdą  leksję3.

Przypomina on trochę bazę danych, choć zamkniętą, to niestety jednak niepełną… 

Mimo wymienionych technicznych udogodnień adaptacja  hipertekstowa nie daje

nam jednak w pełni  odczuć deklarowanej  swobody.  Wizualne  metafory 4,  takie  jak:

ramki, w które ujęto narrację, tabele w formie równych kwadratów, sugerują zamknięcie

i  ograniczenie . Nawigacje z jednej strony ułatwiają poruszanie się po tekście, z drugiej

1 M. Gretkowska, Polka, Warszawa 2001, s. 320.
2 M. Jędrzejewski, Egzystencja w sieci – Bohaterowie wirtualnej samorealizacji [w:] Estetyka wirtualności,
red. M. Ostrowicki, Kraków 2005, s. 504. Krakowskie spotkania estetyczne [podkr. A.F-R.]
3 Zgodnie z terminologią Mariusza Pisarskiego: „Leksja (lub tekstron, pole pisma) to podstawowa jednostka
hipertekstu. Pierwotnie termin ten wykorzystany był przez Rolanda Barthesa i oznaczał jednostkę lektury, jej
długość wyznaczana była przez rytm lektury czytelnika. W teorii hipertekstu leksja zmieniła nieco swoje
znaczenie i rozumiana jest jako względnie spójna i niepodzielna jednostka tekstu i obrazu, nazywana często
hipertekstowym węzłem lub stroną. W sieci www, wiele stron jest leksjami, lecz niektóre są tak długie, że
przekraczają ramy niepodzielności i spójności. W programie Hypercard – leksja to jedna karta, w Storyspace
– jedno pole pisma (writing space).  By powstał hipertekst leksje muszą się ze sobą łączyć”. M. Pisarski,
Leksja, [online] http://www.techsty.art.pl/warsztaty/lexia.htm, 10.08.2015. 
4 Por.  J.  D.  Bolter,  Eksplozja  obrazów [w:]  Ekrany  piśmienności,  red.  A.  Gwóźdź,  Warszawa  2008,
s. 126–130.
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zaś pozwalają  objąć  wzrokiem  granicę  — to wbrew idei  powieści  hipertekstowej5,

która łudzi odbiorcę magiczną formułą dzieła  otwartego .

I. „Niedrogi” rękopis „Pana Jana”6

Moje hiszpańskie Dni są przeznaczone
do zabawiania dam, które wynagrodzą mnie

za to swym wdzięcznym wyglądem7

W ocalałej po Janie Potockim korespondencji pozostało niewiele śladów pracy nad

Rękopisem znalezionym w Saragossie.  Przeglądając listy,  Aleksandra Kroh odnalazła je

zaledwie dwa8. Badacz, historyk, podróżnik i etnolog pracował nad powieścią wyłącznie

w chwilach nostalgii za kolejną podróżą. Pisanie Rękopisu… odkładał pod byle pretekstem,

a proces jego tworzenia ciągnął się długo. Pomysł fabuły narodził się około roku 17949,

jednak do ukończenia dzieła doszło dopiero pod koniec życia autora. Tymczasem jednak,

igrając z ciekawskimi czytelnikami, Potocki wydawał — w nakładach stu egzemplarzy —

fragmenty  Rękopisu…,  by  zaraz  potem wyjechać  w dalsze  podróże,  pozostawiwszy to

w Petersburgu, to w Paryżu po jednym dekameronie (małej całostce większego dzieła).

Pierwszy fragment pojawia się w 1804 roku właśnie w tym pierwszym mieście. Jak pisze

Aleksandra Kroh, Jan Potocki 

publikuje […] dziesięć dni wędrówki Alfonsa van Wordena po Sierra Morena. To wtedy zaczyna się

osobliwa  przygoda  tej  książki,  docenionej  od  razu  przez  czytelników,  którzy  wprost  ją  sobie

wyrywają, podczas gdy jej autor nie uważa, by zasługiwała na jakikolwiek komentarz”10. 

5 Hipertekst to tekst, „który rozgałęzia się lub działa na żądanie czytelnika. […] Idea hipertekstu pojawia się
na obszarze literatury w latach osiemdziesiątych, wraz z odkrywaniem literackiego potencjału komputerów.
Środowisko komputerowych systemów hipertekstowych (Guide, Hypercard,  Storyspace)  zostaje wówczas
wykorzystane do tworzenia niesekwencyjnych,  rozgałęziających się opowiadań, powieści  a nawet poezji,
którym  końcowy  kształ t  (na  poziomie  fabuły,  postaci ,  opisów)  nadawał  czytelnik
poprzez  swoje  lekturowe  decyzje” [podkr. A. F-R.]. Zob. M. Pisarski, Hipertekst – definicje, [online]
http://www.techsty.art.pl/hipertekst/definicje.htm, 28.07.2014 [podkr. A.F.-R.]
6 „Panem Janem” nazywała Potockiego w listach jego druga żona, Konstancja.
7 J. Potocki,  Fragment ostatniego znanego listu pisanego 12 marca 1815 roku do Klementyny Sanguszko
z domu Czartoryskiej [cyt  za:] A. Kroh,  Jan Potocki. Daleka podróż,  przeł.  W. Dłuski, Warszawa 2007,
s. 240; Zob. F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia, przeł. A. Wasilewska, Warszawa 2006, s. 428.
8 Pierwszy  cytat  prezentuję  jako  motto  podrozdziału,  drugi  natomiast  z  10  maja  1808  roku  brzmi:
„Dowiaduję się, że »Moniteur« pokpiwa sobie z mojego egipskiego dziełka. Odpowiem na to, publikując
moje zasady chronologii,  w których traktuję tę naukę na sposób nauk ścisłych.  A  potem  może  będę
pisał  tylko  moją  powieść ”.  [podkr.  A.  F-R.]  J.  Potocki,  Fragment  listu  do  Seweryna  Potockiego
z 10 maja 1908 roku [cyt. za:] A. Kroh, Jan Potocki. Daleka podróż, op. cit., s. 213.
9 „[Rękopis znaleziony w Saragossie] zaczął pisać przed rokiem 1794, jakkolwiek jej projekt obmyślił dużo
wcześniej.  Zachęcony  bez  wątpienia  reakcjami  przyjaciół,  […]  postanowił  wydrukować  pierwszą  część
przygód Alfonsa van Wordena [w 1804 roku, w Petersburgu]”. F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia,
op. cit., s. 316.
10 Ibidem, s. 169–170.
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Serie nie następują jedna po drugiej.  Już w 1805 hrabia wyrusza do Chin, zostawiwszy

ciekawskim  kolejny,  tym  razem  niepełny,  dekameron  książki.  Projekt  powieści  od

początku  tworzony  jest  z  myślą  o  podawaniu  go  w  „porcjach” , by nigdy nie

syciła całością:

W rękopisach autora „dni” są pogrupowane w brulionach po dziesięć, tworząc serię „dekameronów”. Nie

wiemy, ile dni miała liczyć ta wersja powieści [z 1804 roku], lecz w finale znajdzie się sześć dekameronów

i jeden „dzień”, czyli zgodnie z upodobaniem Potockiego do Księgi tysiąca i jednej nocy, sześćdziesiąt jeden

dni11.

W  latach  1804–1805  Potocki  decyduje  się  opublikować  zaledwie  dwadzieścia  dni

opowieści. Wciąż pracuje nad kompozycją całości, która ma zaspokoić dwa przeciwstawne

dążenia  autora:  stworzyć  spójną  całość,  nie  tracąc  przy  tym  labiryntowej

struktury. Tymczasem Potocki konsekwentnie buduje wokół swojego dzieła atmosferę

niesamowitości  i  tajemnicy.  Rękopisy niemal  od początku krążą wśród jego przyjaciół,

jako fragmenty większej całości, ulotne, czytane podczas przyjęć, balów i audiencji. Autor

nie troszczy się o nie, puszczając w świat różne wersje, w zależności od kaprysu. W listach

do  przyjaciół  i  krewnych  ani  jednym  słowem  nie  wspomina  o  pracy  nad  kolejnymi

częściami  fabuły.  Wydawać  tylko  po  sto  egzemplarzy,  by  książka  krążyła  przede

wszystkim,  jako  legenda  wielkiej  całości  —  oto  jego  plan,  ślad  przebiegłej  taktyki

wydawniczej.

Brak  troski  o  kształt  wznowień  poszczególnych  fragmentów  powieści  (Lipsk  i

Paryż12),  na  które  „Jan  Potocki  zapewne  ani  nie  zezwolił  […],  ani  nawet  nie  był

o  nich  poinformowany”13,  jak  twierdzą  biografowie,  świadczy,  że  Rękopis…  nie

przedstawiał dla niego żadnej wartości. A jednak któż zabroni spekulować, że było inaczej,

że „taktyka setki”, która już w momencie publikacji czyniła z książki „białego kruka”, oraz

decyzje  o  wydawaniu  dekameronów  były  celowymi  zabiegami  autora,  które  miały

spopularyzować dzieło? W końcu to Rękopis  znaleziony w Saragossie podczas ostatnich

chwil  życia  okazał  się  książką,  w  której  bezkarnie  wpisywał  ironiczne  komentarze,

11 F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia, op. cit., s. 316.
12„Rękopiśmienne kopie powieści rozchodziły się w kręgu przyjaciół Potockiego, niektóre docierały nawet
za  granicę.  Jedna  z  nich  posłużyła  za  podstawę  cząstkowej  edycji,  obejmującej  wydobyte  z  ram
powieściowych przygody Naczelnika Cyganów wraz z wchodzącymi w ich skład historiami przez owego
naczelnika zasłyszanymi.  Avadoro, historie espagnole par M.L.C.J.P  […], Paris chez M. Gide fils, 1813
[…].  Ta  sama  drukarnia  wypuściła  na  świat  w rok  później  [1814]  trzy  tomiki  Dix  journées  de  la  vie
d’Alphonse van Worden […], tym razem nawet bez kryptonimu autora, anonimowo”. L. Kukulski,  Nota
edytorska, [w:] J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, przeł. E. Chojecki, Warszawa 1976, s. 390–392.
13 A. Kroh, Jan Potocki. Daleka podróż, op. cit., s. 220.
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rysował karykatury znanych przyjaciół oraz zamykał historie domagające się dokończenia.

Drobiazg okazał się cenny. 

Dwa  konkurujące  ze  sobą  projekty  pisarskie :  z  jednej  strony  forma

otwarta ,  przypominająca  labirynt  niekończących  się  historii  o  upiorach,  z  drugiej  zaś

zamknięta,  która  łudzi  odbiorcę  nadzieją,  że  w  końcu  jednak  wyjaśnią  się  zależności

łączące  bohaterów.  Petersburskie  wydanie  z  1805  pokazuje,  że  autorowi  niespecjalnie

zależało na drukowaniu kolejnej całostki, że kompozycja nie była jeszcze ustalona. Drugi

tom, na 48 stronie, kończy bowiem urwane zdanie: „Przedarłem się przez kilka pagórków

i rzuciwszy wzrok na dolinę… [Je gravis quelques sommets et ayant jetté les Yeu sur la

vallée]14.  Koncepcja  spójnej  całości  rodzi  się dużo później,  dopiero około 1810 roku15,

w  momencie  kiedy  Potocki  powraca  do  Uładówki,  kiedy  wreszcie  sam  doświadczy

zamknięcia i zobaczy, że jest ono jedynym wyjściem z labiryntu:

W całościowej  genezie  powieści  dostrzegliśmy dwa przeciwstawne  ruchy:  postępujące  usuwanie  historii

Żyda Wiecznego Tułacza i rozrost historii naczelnika Cyganów, zupełnie jakby Potocki chciał ograniczyć

heterogeniczność  swojego  dzieła,  osłabić  jego  barokowy  charakter  na  rzecz  kompozycji  bardziej

zrównoważonej, bardziej klasycznej, bardziej francuskiej .  Tym można by tłumaczyć przesunięcie historii

Velazqueza, która włączona do piątego dekameronu, ustanawiałaby symetrię do historii z pierwszych „Dni”.

[…] Potocki niespokojny o proporcje, jakich nabierała jego powieść, zamierzał zastąpić zapis biologiczny,

generujący  ku  wielkiemu  strapieniu  Velazqueza  kolejne  i  niekończące  się  narracje,  zapisem  bardziej

matematycznym – jak w chronologii […]16.

Do śmierci  Potockiego  tekst  poznawano  zatem we  fragmentach.  Wydrukowana

w  Petersburgu  wersja  obejmowała  trzynaście  początkowych  dni,  z  kolei  późniejsza

paryska edycja zawierała dwa najobszerniejsze wątki: Naczelnika Cyganów oraz Alfonsa

van Wordena. Nikt nie miał dostępu do całości dzieła. Prawdopodobnie Potocki zostawił

cztery rękopiśmienne egzemplarze całości, żaden z nich nie ocalał kompletny. 

Ponieważ krążyły co najmniej cztery wersje tekstu (niektóre anonimowe) zarówno

w rękopisach, jak i wydrukowane, pisarze często decydowali się korzystać z pomysłów

hrabiego, zapożyczając co atrakcyjniejsze wątki. Szpargały Potockiego musiały wydawać

się na tyle ulotne  i  nieznane,  że  zachęcały  autorów do przepisywania . W 1834

14 Zob.  L.  Kukulski,  Nota  edytorska,  [w:]  J.  Potocki,  Rękopis  znaleziony  w  Saragossie,  op.  cit.
s. 390–392.
15„Po  doprowadzeniu  powieści  do  czterdziestego  piątego  „dnia”  i  przyjęciu  poetyki  fantastycznego
galimatiasu, zgodnie z estetyką bezwzględnie barokową, w roku 1810 Potocki zrezygnuje z tego modelu,
który niósł ryzyko coraz większego błądzenia”. F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia, op. cit., s. 320.
16 Ibidem, s. 382–383.
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powieść na krótko rozsławił Cousen vel de Courchamps, który wydając  Souvenirs de la

marquise de Créquy. 1700-1800, przepisał z  Rękopisu znalezionego w Saragossie cztery

wątki. Plagiat, choć wykryty, nie zapewnił jednak autorowi sławy. Zarówno we Francji,

jak i w Polsce o powieści nadal się nie mówi. Zresztą nie tylko Cousen vel de Courchamps

czerpie z krążących między Petersburgiem, Warszawą i Paryżem rękopisów, w 1822 roku

Charles  Nodier  w  zbiorze  Infernaliana  publikuje  historię  Tybalda  de  la  Jacquière

zapożyczoną  z  powieści  Potockiego.  Od  początku  recepcja Rękopisu  znalezionego

w Saragossie to odbiór, którą nazwałabym aktywnym, intertekstualnym — jedni

czytelnicy  przepisują  dzieło,  by  ocalało  (syn  Potockiego  Andrzej  Bernard),  inni

zawłaszczają  (plagiaty:  Cousen  vel  de  Courchamps,  Charles  Nodier  i  zapożyczenia:

Aleksander  Dumas,  Adam  Mickiewicz),  jeszcze  inni  poszukują  całości  („Na  prośbę

Aleksandra Puszkina poszukiwała rękopisu całego romansu hrabina Edling”17).  Dopiero

w  roku  1847  Edmund  Chojecki  tłumaczy  na  język  polski  i  wydaje  w  Lipsku  całość

powieści.  Nie  znamy  szczegółów  jego  pracy.  Czy  polegała  na  kompilacji  poprzednio

drukowanych  wersji  z  1804  i  1805  roku  i  łączeniu  ich  w  całość  za  pomocą  własnej

wyobraźni, jak podejrzewają francuscy biografowie pisarza18? Czy może jednak tłumacz

wydobył jedną z wersji rękopisu od rodziny Potockich, jak twierdzi Aleksandra Kroh19?

Pewne jest tylko, że podczas tłumaczenia Edmund Chojecki zlekceważył paryskie wersje

powieści,  opierając  się  na  Petersburskim  wydaniu.  Ostatecznie  jednak  oryginalny

rękopis  całości  zaginął ,  tekst  znamy  wyłącznie  z  tłumaczenia,  zachowanych

fragmentów oraz dekameronów drukowanych kolejno: w Petersburgu, Lipsku i Paryżu.

Z braku ostatecznej,  poświadczonej  przez  autora  opublikowanej  wersji,  ogrom źródłowych dokumentów

powieści, rękopiśmiennych lub drukowanych, był do tej pory i nadal mógłby stanowić przedmiot nowych

spekulacji na temat całości. Jest to tekst niewyczerpany, zdolny zobrazować lub egzemplifikować niezwykle

nowoczesną koncepcję literatury jako  work in progress, jako plac budowy zawsze otwarty i gościnny dla

nowych budowniczych20.

Zatem  trzy  czynniki  —  po  pierwsze  projekt,  strategia  i  specyficzna  metoda

pisarska  autora ,  po drugie  losy  i  recepcja  powieści ,  po trzecie  zaś  materialne

ślady całości , nie zaś obecność rękopisu,  sprzyjają kolejnemu projektowi — adaptacji

hipertekstowej. 

17 M. Toporowski, Wstęp [w:] J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, t. 1, Warszawa 1950, s. 14.
18 Zob. F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia, op. cit., s. 444–445.
19 Zob. A. Kroh, Potocki. Daleka podróż, op. cit., s. 247. 
20 F. Rosset, D. Triaire, Jan Potocki. Biografia, op. cit., s. 317.
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II. Adaptacja hipertekstowa Ha!artu

Tekst cyfrowy to s ieć  i  baza  danych,  przest rzeń ,
w której odległe od siebie elementy dzieli jedno kliknięcie,

a cząstki pokrewne oddalają się o dystans labiryntowej wędrówki21.

Projekt „Korporacji Ha!art” traktuję, jako dalszy  ciąg  recepcji  powieści  Jana

Potockiego. W poprzedniej części przedstawiłam specyficzny fragment tej historii odbioru.

Plagiatom, zapożyczeniom, a także lekturze powieści od początku sprzyjał kształt dzieła,

kształt  legendarny,  nigdy  do  końca  nieustalony,  nieodnaleziony  i  tajemniczy!  Jeszcze

podczas  pracy nad  Rękopisem,  Jan Potocki  starał  się,  by tekst  dostępny był  wyłącznie

w wąskim kręgu odbiorców-przyjaciół  i  to  w różnych wersjach.  Pierwsze dekamerony

drukował w małych nakładach, by dzieło istniało przede wszystkim w opowieści. Dzisiaj

miałby  ułatwione  zadanie,  specyfiką  Internetu  i  cyfrowego  medium  jest  bowiem

efemeryczność i chwilowość. „Z chwilą pojawienia się komputera jako nowego medium

oraz możliwości programowania nowych „linków” w otwartych hipertekstach bądź choćby

tylko możliwości kopiowania tekstów i manipulowania nimi — autora tekstu nie sposób

już niekiedy ustalić i znika on gdzieś w tle”22 — pisze Karin Wenz.

Skutkiem zjawiska  przezroczystego,  znikającego  w cyfrowej  przestrzeni  autora,

wydaje  się  dziś  wzrastające  czytelnicze  pragnienie  biografii  oraz  rynkowe

zapotrzebowanie na tego typu publikacje.  Anonimowy tekst „wśród innych tekstów” w

Internecie nikogo nie przekonuje, a magia nazwiska (znanej marki) wzrasta. Postępujące

zjawisko marginalizacji  autora cyfrowego tekstu,  znajduje  się  o krok od idei  literatury

generowanej przez komputer, bez współudziału człowieka, która jest ideą prowadzącą nie

tyle  do  zniknięcia  autora,  ile  — do zniknięcia  samej  literatury.  „Czym byłby  Rękopis

znaleziony  w  Saragossie  bez  legendy  krążącej  wokół  obdarzonego  wybujałą  fantazją

hrabiego?

A  jednak  adaptacja  hipertekstowa  Rękopisu… dość  słabo  akcentuje  sylwetkę

pisarza.  Do  notki  biograficznej  możemy  dotrzeć  tylko  pośrednio,  albo  klikając  link

prowadzący  do  innej  witryny  (Wirtualnej  Biblioteki  Literatury  Polskiej,  która  jako

pierwsza opublikowała cyfrową wersję Rękopisu…), albo poprzez reklamę znajdującą się

21 M. Pisarski, Jan potocki, oprac. M. Pisarski, J. Niedziela - Rękopis znaleziony w Saragossie: adaptacja
sieciowa (Witryna  Ha!artu,  zakładka  zapowiedzi),  [online:]  Protokół  dostępu  (27.07.2014):
http://www.ha.art.pl/wydawnictwo/zapowiedzi/2519-jan-potocki-rekopis-znaleziony-w-saragossie-adaptacja-
sieciowa.html.
22 K. Wenz,  Tekst w dobie reprodukcji elektronicznej [w:]  Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź, op. cit.,
s. 114.
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w zakładce „Katalog”23 w witrynie macierzystej Ha!artu. O ile w zakładce „Udział wzięli”

na stronie startowej powieści imię i nazwisko autora znajduje się w centralnym miejscu, a

procent udziału podkreślono graficznie za pośrednictwem tabeli, w której zdecydowanie

największa  część  przypadła  Potockiemu,  o  tyle  już  na  stronie  odpowiadającej  okładce

książki  malutka  czarna  sygnatura  (logo?)  majaczy  gdzieś  z  prawej  strony  ekranu.  W

większości  witryn  natomiast  logo  —  odpowiednik  sygnatury  pisarza,  jako  markę

umieszcza  się  w lewym górnym rogu,  ponieważ według badań ścieżki  percepcji  [eye-

tracking24], śledząc tekst w Internecie — to prawą stronę ekranu najczęściej  pomijamy.

Zatem  adaptacja  hipertekstowa  Pisarskiego,  zgodnie  z  historią  recepcji  Rękopisu

znalezionego w Saragossie, faworyzuje  tekst,  na  dalszy  plan  spychając  pisarza,

okoliczności  i  czas  powstania  powieści,  a  także  jej  kontekst  i

uwarunkowania historyczne .

Baza  danych podatna  na  kopiowanie,  zmianę  konfiguracji  i  połączeń  między

leksjami  oraz  wszelkiego  rodzaju  majsterkowanie  z  kompozycją  –  w  przypadku

hipertekstu  nie  unikniemy  tego  porównania.  Czytelnik  może  albo,  lekceważąc  linki,

wybrać  lekturę  zgodną  z  kolejnością  papierowej  książki,  którą  obsługuje  klasyczna

nawigacja w kształcie strzałek, umieszczonych na dole każdej leksji, albo, posługując się

tabelą, podążyć śladem jednego z bohaterów. Jeśli w papierowej wersji chcemy wcześniej,

niż zaprojektował to autor, poznać całość losów Naczelnika Cyganów, kartkujemy książkę

w  poszukiwaniu  dalszych  podrozdziałów  zatytułowanych:  „Historia  Naczelnika

Cyganów”,  adaptacja  hipertekstowa  znacznie  ułatwia  nam  przeskakiwanie.  Jedno

kliknięcie w nawigacyjnej tabeli pozwala ułożyć chronologiczną sekwencję interesującego

nas  wątku.  Nawigacja  wprowadza porządek,  zapewnia  „spokój  czytania”.  Przeplatające

się, trudne do objęcia w papierowej wersji losy poszczególnych postaci, w tabeli rozplatają

się, ukazując nam swoją idiosynkratyczność i niezależność.

Biorąc pod uwagę stopień ingerencji czytelnika w fabułę, wyróżnia się dwa rodzaje

hipertekstów: hiperteksty eksploracyjne, dające czytelnikowi możliwość wyboru ścieżek,

oraz  hiperteksty  konstrukcyjne,  pozwalające  odbiorcy  dopisywać  fragmenty  tekstu25.

Hipertekst  eksploracyjny  zapewnia  twórcy  pewną  pozycję,  to  on  decyduje  bowiem  o

23 Zob.  M. Pisarski,  Jan potocki,  oprac.  M.  Pisarski,  J.  Niedziela  -  Rękopis  znaleziony  w Saragossie:
adaptacja sieciowa [online:] Protokół dostępu (25.07.2014): http://www.ha.art.pl/prezentacje/projekty/3015-
cyfrowe-projekty-literackie-korporacji-haart.
24 Zob. J. Nielsen, Banner Blindness: Old and New Findings [online:] Protokół dostępu (25.07.2014): http://
www.useit.com/articles/banner-blindness-old-and-new-findings/
25 Zob. M. Pisarski,  Hipertekst  – definicje: rodzaje hipertekstu,  [online:] Protokół dostępu (31.07.2014):
http://techsty.art.pl/hipertekst/definicje/definic2/definic3.htm
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liczbie ścieżek, którymi może poruszać się czytelnik. Ponadto autor może stosować linki

warunkowe, które blokują swobodny wybór odbiorcy. Z kolei w przypadku hipertekstu

konstrukcyjnego, jak pisze Pierre Lévy: 

ustalone  różnice  między  autorem  a  czytelnikiem  […]  ulegają  zatarciu  i  otwierają  drogę  do

czytelniczo-pisarskiego  kontinuum,  które  rozciąga  się  od  projektantów  technologii  i  sieci  do

finalnego odbiorcy, przy czym każdy wspomaga aktywność drugiego – podpis znika26. 

Autor,  tworzący  początek,  konkuruje  z  czytelnikiem.  Hipertekst  daje  wówczas  szansę

kolektywnej  lektury,  jak  gra  online,  w której  gracze  współzawodniczą,  strzelając  do

siebie. W tej grze pisania wygranym jest ten, kto stworzy ścieżkę najczęściej czytaną.

Bez  względu  na  wybrany  przez  autora  gatunek  cyfrowa  manifestacja  powieści

podlega odmiennemu sposobowi lektury. Hipertekst czyta się  operacyjnie , co oznacza,

że  odbiorca  w  pierwszej  kolejności  skupia  się  na  testowaniu  możliwości  programu

(klikanie),  w  drugiej  dopiero  na  rozumieniu  treści.  Cyfrowe  medium  zachęca  go  do

wypróbowania  możliwości  tekstu-witryny  WWW , o czym świadczy wypowiedź

studentki  elektronicznego  przetwarzania  informacji,  która  zapytana  o  fabułę  powieści

Radosława Nowakowskiego  Koniec świata według Emeryka27, odpowiedziała: „nie mam

pojęcia o czym było, klikałam jedynie,  żeby zobaczyć,  w jaki kształt  ułoży się kolejna

leksja i co zobaczę dalej”28. Zatem odbiór powieści hipertekstowej można podzielić na trzy

etapy:  pierwszy  z  nich  to  testowanie  operacyjnych  możliwości  tekstu  (tzw.  percepcja

operacyjna), drugi to próba zrozumienia fabuły (refleksja nad treścią), ostatni natomiast to

analiza i refleksja nad formą (czytelnik modelowy drugiego stopnia29):

[…] Refleksja  taka  następuje  raczej  postpercepcyjnie . Powstające w czasie percepcji dzieło jest

potencjalnym  polem  gry  interaktora  (dawnego  odbiorcy)  na  technologicznych  możliwościach

przygotowanych  przez  autora,  (już  nie artysty,  który formułuje  własne idee  w społeczne  przesłanie)  ale

autora  świadomego nowej  funkcji  sztuki.   Sztuki  postindustrialnej,  ale  technologicznej ,  tworzonej

przez  operacyjne  przekształcanie  ar tefaktu,  w procesie, którego dzieło powstaje jako mieszanina

26 P. Levy, The Aesthetics of Cyberspace [w:] red. T. Druckray, Electronic Culture, New York 1997, [cyt.
za:] J. Dowey,  Uwagi na temat hipertekstualnej teorii narracji  [w:]  Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź,
op. cit., s. 171.
27 Zob.  R.  Nowakowski,  Koniec  świata  według  Emeryka [online:]  Protokół  dostępu  (28.08.2014):
http://www.emeryk.wici.info/.
28 Wypowiedź studentki Elektronicznego Przetwarzania Informacji  UJ zanotowana przeze mnie podczas
prezentacji specyfiki powieści hipertekstowej na ćwiczeniach z poetyki w roku akademickim 2012/2013.
29 Zgodnie  z  terminologią  Umberta  Eco.  Zob.  U.  Eco,  Ironia  intertekstualna  i  poziomy  lektury,
przeł. J. Ugniewska [w:] Idem, O literaturze, Warszawa 2002, s. 201.
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percepcji i ekspresji użytkownika. […] Teraz autor dostarcza adresatom raczej  możl iwości  działania

niż gotowego przesłania .30 [podkr. A. F-R.]. 

Adaptacja  Rękopisu  znalezionego  w  Saragosie  Ha!artu  należy  do  hipertekstów

eksploracyjnych.  Wybór gatunku podyktowała papierowa manifestacja  powieści z 1847

roku, która stanowi podstawę hipertekstowej adaptacji. Na przykładzie stworzonego przez

Mariusza Pisarskiego cyfrowego tekstu bardzo łatwo udowodnić, iż sama idea powieści

hipertekstowej pozostaje pewnego rodzaju utopią, obiecującą czytelnikowi wolną lekturę

(bez  kierownicy).  Obietnicy  tej  jednak  nie  do  końca  udaje  się  dotrzymać.  Podstawą

adaptacji  pozostaje  bowiem  tłumaczenie  Edmunda  Chojeckiego  z  1847  roku.  Do

cyfrowego tekstu nie dołączono nawet, jak w wersji papierowej, tzw. dodatku, z innym

wariantem zakończenia Historii Naczelnika Cyganów. Hipertekst Rękopisu znalezionego w

Saragossie  nie  powinien  ograniczać  się  do  jednego  tłumaczenia,  z  definicji  pozostaje

bowiem  nieograniczony.  Aby  zatem  w  pełni  urzeczywistnić  metodę  pisarską  Jana

Potockiego, należałoby uwzględnić nie tylko drukowane kolejno w Petersburgu, Lipsku i

Paryżu  dekamerony,  ale  także  te  dostępne  wyłącznie  w  rękopisach,  co  wymagałoby

współpracy specjalistów z  przynajmniej  trzech  dziedzin:  sprawnego  webmastera,  który

potrafi  stworzyć  witrynę  w  Internecie  (powieść  hipertekstowa  to  przecież  nic

innego  jak  funkcjonalna  witryna  WWW ),  grafika  komputerowego,  zespołu

tłumaczy,  a  być  może  także  historyka  literatury.  Versioning 3 1  —  czyli  technika

utrzymywania  różnych  wersji  tego  samego  tekstu,  dopuszczalny  za  sprawą

cyfrowego  medium,  pozostaje  więc  techniką  ważną  i  możliwą  z  punktu  widzenia  tak

struktury  powieści,  jak  i  metody  twórczej  Jana  Potockiego,  acz  niewykorzystaną  w

adaptacji Mariusza Pisarskiego. 

W związku z tym  Rękopis znaleziony w Saragossie  w kształcie opublikowanym

przez  „Korporację  Ha!art”  jawi  się  mimo  wszystko  jako  ulepszona  wersja

papierowych  wydań  z  serii  „Lektury  Szkolne”,  z  ramkami  wyznaczającymi

zmiany narracji, z uporządkowanymi tabelami narratorów i postaci, mapą przestrzeni oraz

linkami-kotwicami sugerującymi analogię motywów. Choć liczba ścieżek lektury wydaje

30 A.  Porczak,  Adresat  autorem  –  dialogiczne  zapętlenie,  [w:]  Przestrzeń  sztuki:  obrazy  –  słowa  –
komentarze, red. M. Popczyk, Katowice 2005, s. 169.
31 „Ta  drukowana  wersja  jest  niegotowa,  niedokończona,  zarazem  aktualna  i  tymczasowa  –  jak  każdy
hipertekst  –  pisze  Heiko  Idensen  –  Generalny  zbiór  wykorzystywanych  źródeł  znajduje  się  pod  ->
bibliografowanie  (po  części  z  podaniem  stron  korespondujących  miejsc).  Strzałki  ->  odsyłają  do
alfabetycznie uporządkowanych zapisów tego manuału! Connect it!” Zob. H. Idensen,  Hipertekst – wiedza
radosna? O krytyce hipermedialnej techniki i praktyki kulturowej [w:] Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź,
op. cit., s. 302.
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się nieskończona, cztery rodzaje nawigacji: mapa, tabela narratorów, tabela postaci oraz

strzałki,  podpowiadają  czytelnikowi,  że  panuje  nad  całością  (analizują  za  niego) .

Odbiorcy nie dokucza już obawa przed zgubieniem w labiryncie narracji, znika autorski

projekt  zapętlonej  lektury.  Hipertekst  bowiem  projektuje  czytelnika,  który  pragnie

klikać  i  rozumieć  natychmiast .  „Człowiek  Turniga  [człowiek  epoki  komputerów]

podejmuje analizę na ogół nie po to, by rozumieć, lecz po to, by działać”32. W adaptacji

Mariusza  Pisarskiego,  dzięki  tabelom,  mapie,  kolorowym  ramkom,  a  także  linkom

sugerującym  różnego  rodzaju  relacje  między  motywami,  stanowiącym  ramową

analizę  utworu,  sytuuje  się  odbiorcę  na  uprzywilejowanej  pozycji.  W wersji

papierowej  czytelnik  kluczy  na  równi  z  Alfonsem  van  Wordenem,  zorientować  się

pozwalają  jedynie  tytuły  podrozdziałów.  W  hipertekście  nawigacja  wtajemnicza

odbiorcą,  mówi kto jest kim w powieści .

Pierwszy typ nawigacji  — mapę przestrzeni  powieści  — znajdujemy na stronie

startowej adaptacji Rękopisu… (która nie różni się wiele od menu w standardowej witrynie

WWW) . Każda z umieszczonych na niej nazw, po kliknięciu na nią prowadzi czytelnika

do tabel bohaterów, których przygody rozgrywają się w oznaczonych miejscach. Trudno

oprzeć  się  wrażeniu,  że  nawigacje stanowią  rodzaj  wizualno-werbalnej  analizy

powieści.  Mapa to  nic  innego jak metafora  przestrzeni,  pośród którego rozgrywa się

narracja.  Z  kolei  tabele  rozdzielają  role:  tabela  narratorów  prezentuje  postaci  i  wątki

główne, tabela postaci zaś zawiera także losy bohaterów drugoplanowych i epizodycznych.

Ta liniowa struktura (w hipertekście!)  wychodzi  naprzeciw czytelniczym preferencjom:

czytając — jak pisze Jon Dovey: 

pragniemy przenieść się w inny świat, gdzie czas codzienny nie obowiązuje. Chcemy poddać się

»transportacji«, i żeby to się stało, tekst musi rozwijać się w czasie. Następstwo linearne, przyczyna

i  skutek  —  oto,  co  pozwala  czytelnikowi-użytkownikowi  znaleźć  wytchnienie,  »odpocząć«  w

opowieści bez potrzeby zawracania sobie głowy wyborami, szukania słów kluczy lub klikania na

skrzynki dialogowe 33.

W analogowym wydaniu  Rękopisu… wyłącznie  zdarzenia  obejmujące  ramę  narracyjną

układają się chronologicznie, w ich obrębie natomiast mamy tak dużą ilość — to dopiero

rozpoczynających  się,  to  rozwijających  dalsze  ciągi,  to  kończących  się  opowieści  —

32 D. Bolter,  Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera,  przeł.  T. Goban-Klas,  Warszawa
1990, s. 323.
33 J. Dovey,  Uwagi na temat hipertekstualnej teorii narracji [w:]  Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź,
op.cit., s. 171. 

10



że lektura linearna wcale nie daje upragnionego wytchnienia, o którym pisze Jon Dovey,

a  wręcz  przeciwnie  — poczucie  zagubienia.  Velasquez,  jeden  z  głównych  bohaterów

Rękopisu…, (jego słowa cytuje Mariusz Pisarski w prezentacji opisującej projekt adaptacji

hipertekstowej), tak ironicznie opisuje fabułę, w snuciu której sam uczestniczy:

Jakkolwiek  całą  uwagę  zwracam  na  słowa  naszego  naczelnika,  nie  mogę  przecie  schwytać  w  nich

najmniejszego związku. W  is tocie,  nie  wiem,  kto  mówi,  kto  słucha.  Tu margrabia de Val Florida

opowiada swoje przygody córce, która opowiada je naczelnikowi, który nam znowu je opowiada. To  is tny

labirynt .  Zawsze  zdawało  mi  się ,  że  romanse  i  inne dzieła podobnego rodzaju  winny być

pisane  w ki lku kolumnach,  na kształ t  tabl ic  chronologicznych. […]

- Zapewne – przerwała Rebeka – ciągłe  niespodzianki  czynią  opowiadanie  mało  zajmującym,

gdyż nigdy nie  można zgadnąć,  co po czym nastąpi 3 4 .

W adaptacji  hipertekstowej wymarzone tablice Velasqueza35 to tabele i mapa. Z

kolei  oznaczone  kolorem  linki  kontekstowe  odsłaniają  kotwice,  czyli  fragmenty  innej

leksji, pełniąc funkcję haczyka-bliźniaka wskazującego podobieństwo między rozdziałami.

Analogia ta obejmuje zarówno motywy zdarzeniowe, jak i te stanowiące opis przestrzeni

oraz  bohaterów.  Za  ich  pośrednictwem odkrywamy jednak  nie  tyle  dodatkowe ścieżki

w  formie  innych  wersji  tej  samej  historii,  ale  przede  wszystkim  śledzimy  rozmaite

paralelizmy  fabularne .  Każdy  link  odsyła  do  innego  rozdziału,  jednak  kotwica

zachęcająca do kliknięcia, po przejściu do leksji macierzystej (kontekstu, w którym jest

umieszczony)  często  rozpływa  się  w  tekście,  a  zdezorientowany  odbiorca  rozpoczyna

lekturę innego dnia-rozdziału od początku. W konsekwencji czyta selektywnie, poszukując

fragmentu poznanego w poprzedniej leksji. Linki, niczym ścieżka lekturowa webmastera,

narzucają  więc podobieństwo motywów.

W  hipertekstowej  adaptacji  Rękopisu… poszczególne  leksje,  nie  inaczej  jak

w  książce,  równe  są  długości  jednego  „dnia”.  Ponieważ  niektóre  rozdziały  dzieła

Potockiego  mają  nawet  po  dwadzieścia  papierowych  stron  —  czyli  są  zbyt  długie  i

wymagają  scrollowania  — Mariusz Pisarski,  by ułatwić  percepcję  tekstu  na  monitorze

34 J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, przeł. E. Chojecki, Warszawa 2005, s. 326.
35 Autorzy adaptacji piszą, że jeden z narratorów, geometra Velasquez: „nie lubi druku”. Choć konstatację tę
należy  potraktować,  jako  nadinterpretację  –  Velasquez  bowiem,  bezpośredni  słuchacz  opowiadania
Naczelnika Cyganów, nie jest świadomy, że te ustnie przekazywane opowieści ktokolwiek zapisuje, próbując
tworzyć z nich powieść – to warto zwrócić uwagę, że cyfrowe projekty Ha!artu od początku sytuują się
i rozwijają w opozycji do powieści analogowej, obiecując bardziej przejrzystą i zrozumiałą lekturę Rękopisu
znalezionego  w  Saragossie.  Por.  M.  Pisarski,  Cyfrowe  projekty  literackie  Korporacji  Ha!art [online]
Protokół  dostępu  (11.07.2014):  http://www.ha.art.pl/prezentacje/projekty/3015-cyfrowe-projekty-literackie-
korporacji-haart.
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oprócz nagłówków zastosował  w adaptacji  system ramek,  którymi wydzielił  fragmenty

opisujące czas i przestrzeń narracji partii tekstu stanowiących czas fabuły. Zastosowane

zabiegi  sprawiają,  że  hipertekst  Rękopisu…  sugeruje lekturę  liniową,  nie  zaś

hipertekstową, jak nakazywałby gatunek.

Dobrze  skomponowany  hipertekst  –  podkreśla  Mike  Sandbothe  –  składa  się  z  aforystycznych

obrazów myślowych, które również w oderwaniu od (zmiennego) kontekstu przedstawiają scenę nie

pozbawioną  sensu,  a  zarazem  tworzą  znaczące  przejścia  do  innych  scen,  do  których  istnieją

interesujące odniesienia. Hipertekstowy całościowy splot tych połączonych sieciowo linkami myśli

daje się metaforycznie opisać jako struktura obrazowa,  tzn. jako „tekstualny obraz” bądź „tekst-

obraz”36

W papierowej wersji Rękopisu znalezionego w Saragossie zdarza się, że opowieść któregoś

z  narratorów  czasem  niespodziewanie  urywa  się  w  kulminacyjnym  momencie  i  to

chwilowe  zawieszenie  akcji  często  nie  pokrywa  się  z  końcem  rozdziału  —  w  wersji

hipertekstowej taka niepełna leksja niezgodna jest z wymogami gatunku. A jednak Mariusz

Pisarski nie zdecydował się na wprowadzenie zmian w tekście. 

III. Pisanie vs projektowanie hipertekstu

Dla producenta hipertekstów 
przestrzenne porządkowanie materiału nie jest w rzeczywistości sprawą trudną,

gdyż, […] zyskuje on na początku kuszące poczucie swobody, 
wiedząc, że nie musi wtłaczać czyjegoś materiału w następstwo linearne.

Ale wkrótce odkrywa, że ograniczanie linków do tych,
które naprawdę mają sens lub tworzą znaczenie

i wartość dla czytelnika, jest trudniejsze […]37

Metody  tworzenia  hipertekstu38 niewiele  różnią  się  od  tych  stosowanych  przy

pisaniu tekstów analogowych. Medium cyfrowe wymaga jednak od autora, by pełnił dwie

role:  pisał  oraz  projektował.  Z  tej  przyczyny  wiele  powieści  hipertekstowych  to

„projekty” zbiorowe, powstające przy współpracy pisarza, webmastera i grafika. 

36 M.  Sanddbothe,  Transwersalne  światy  medialne  [w:]  Widzieć,  myśleć,  być.  Technologie  mediów,
red. A. Gwóźdź, Kraków 2001, s. 217.
37 J. Dovey,  Uwagi na temat hipertekstualnej teorii narracji, [w:]  Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź,
s. 170.
38 „Kiedy kolejne wersje niniejszego wstępu wędrowały przez Internet […] niektóre z nich były czytane na
monitorze,  poprawiane  przez  jednego  lub  drugiego  autora  i  odsyłane  bez  drukowania.  Jednak  osoby
pracujące  z  elektronicznym  tekstem  zazwyczaj,  w  regularnych  odstępach  czasu,  odczuwają  potrzebę
wydrukowania  tego, nad czym pracują,  i  naniesienia poprawek na papierowej  kopii.  Potrzeba ta  wynika
częściowo  z  dyskomfortu,  jaki  wielu  użytkowników  doświadcza,  pracując  jedynie  z  fragmentem  tekstu
widocznym na ekranie”. Ibidem, s. 84.
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Temat powieści można wpisać w tzw. mapę myśli  (wizualna  metafora  pracy

umysłu),  od  razu  nadając  mu  strukturę  hipertekstu . Na takiej mapie piszący za

pośrednictwem  rozmiaru  czcionki  lub  koloru  dokonuje  hierarchizacji  elementów  —

wyznaczając wątki główne i poboczne, a w ich obrębie motywy statyczne i dynamiczne.

Metoda  fiszek 39 przydaje  się  szczególnie  przy  projektowaniu  poszczególnych

leksji, na których — wypisawszy uprzednio samodzielne sceny — pisarz może pracować

w przestrzeni, tworząc sieciowy układ tekstowych całostek. Papier w tej metodzie pisania

wydaje się o tyle przydatny, że można  manipulować  nim  w  realnej  przestrzeni ,

równocześnie panując nad całością kompozycji. Ważna jest również długość leksji, czasem

przydaje się cenzor w postaci limitu 50 słów40, ponieważ zgodnie z zasadami webwritingu

jedna  leksja  powinna odpowiadać  takiej  partii  tekstu,  która  zmieściłaby  się  na  ekranie

komputera bez potrzeby scrollowania.

Projekt nawigacji z kolei można wykonać zarówno na papierze, jak i posługując się

specjalnym programem do tworzenia  powieści  hipertekstowych takim,  jak:  Storyspace,

Hypercard41. Najczęściej stosuje się nawigacje w kształcie mapy powieściowego miejsca

akcji. Również pałac  pamięci 42 (metoda mnemotechniczna) sprawdza się w cyfrowym

medium — ze względu na uprzywilejowaną pozycję przestrzeni — jako przydatna metoda

pisarska. W pierwszym etapie dokonujemy wizualizacji  miejsca  zdarzeń , w drugim

zaś  myślimy  o  nim,  jako  o  polu  działania  danych  postaci,  wpisując  w  przestrzeń

poszczególne motywy zdarzeniowe.

Linki, przedstawiające zależności między leksjami, można podkreślić na fiszkach

z  partiami  tekstu,  grupując  je  w nowe układy.  Należy  wybrać  zasadę  analogii,  łącząc

linkami  powtarzające  się  motywy,  słowa,  metafory,  punkty  widzenia  bohaterów,  czy

„bliźniacze” sytuacje.

Kolejny  etap  to  projektowanie  witryny  internetowej  — należy  opisać  strukturę

informacji za pomocą języka znaczników (HTML), by tekst mógł funkcjonować w sieci.

39 Por.  J.  Wrycza-Bekier,  Układanie  fabuły  metodą  fiszek [online:]  Protokół  dostępu  (14.08.2014):
http://poradnikpisania.pl/fabuly/ukladanie-fabuly-metoda-fiszek/.
40 Por.  S.  Bowkett,  Wyobraź  sobie,  że…  Ćwiczenia  rozwijające  twórcze  myślenie  uczniów,
przeł. K. Kruszewski, Warszawa 2000, s. 150. 
41 Zob.  M.  Pisarski,  Systemy  Hipertekstowe [online]  Protokół  dostępu  (11.07.2014):
http://www.techsty.art.pl/warsztaty/systemy.htm.
42 Pałac myśli należy do metod mnemotechnicznych. Według legendy metodę wymyślił Symonides z Keos.
Kiedy podczas uczty u Skopasa,  na zebranych gości  zawalił  się dach budynku, jedyny ocalały świadek,
Symonides  na  podstawie  zapamiętanych  miejsc,  rozpoznał  pokaleczone  ciała  przyjaciół  –  tak  powstał
pierwszy pałac myśli. W metodzie taj  przest rzeń  konstytuuje  postać,  to  ona  nadaje  jej  imię,
jakby  wbrew  obrazowi  —  przeciw-stawia  s ię  anonimowości  ciał .  Podobnie
w hipertekście  — przest rzeń  nadaje  sygnaturę.
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Na  ćwiczeniach  z  poetyki  przeprowadzonych  na  Wydziale  Zarządzania  i

Komunikacji Społecznej w Katedrze Lingwistyki Komputerowej w kwietniu 2014 roku

studenci  elektronicznego  przetwarzania  informacji  w  czteroosobowych  grupach

projektowali  strukturę  nawigacji  powieści  hipertekstowej.  Pomysł  pierwszego  zespołu

powielał rozwiązania strukturalne wykorzystywane w programie do tworzenia prezentacji

„Prezi”. Wspólnie wybrano zdarzenie początkowe, poszczególne wątki umieszczano „w

formie słońca”. Studenci stworzyli zatem coś w rodzaju  elektronicznej  mapy  myśli ,

po  której  czytelnik  wędrowałby  za  pośrednictwem  myszki.  Druga  grupa  potraktowała

zadanie  inaczej  —  postanowiła  stworzyć  hipertekstowy  serial,  w  którym  imiona

poszczególnych bohaterów stanowiłyby linki-przejścia  do  kolejnych  odcinków,  w

których uczestniczyła postać.  Czytelnik podążałby zatem albo linearnie, albo ścieżką

poszczególnych  bohaterów.  Trzeci  projekt  to  rodzaj  gry  edukacyjnej .  Czytelnik

klikając  na  poszczególne  części  mapy  ogrodu  zoologicznego,  poznawałby  gatunki

zwierząt oraz ich przygody.

Dwie kolejne nawigacje szczególnie zwróciły moją uwagę: projekt hipertekstowej

powieści  kryminalnej  oraz powieści  „nienazwanej”.  Hipertekstowa powieść  kryminalna

rozwiązywała  problem motywów statycznych oraz opisów. Motywy te miałyby osobne

leksje  wizualne,  które  zawierałyby  video-symulację  pomieszczeń .  Czytelnik

mógłby z różnych stron oglądać miejsce zbrodni. W tym projekcie w pełni wykorzystano

techniczne  możliwości  cyfrowego  medium,  włączając  do  powieści  wizualizację

przestrzeni.  Warto  też  zwrócić  uwagę  na  wybór  gatunku  —  powieść  kryminalna  (ze

względu  na  zjawisko  immersji)  wyraźnie  sprzyja  powieści  hipertekstowej,  czytelnik

podróżuje „w tekst” w poszukiwaniu zagadki.

W ostatnim projekcie  nawigacji,  przeznaczonym  dla  gatunku  hipertekstu

konstrukcyjnego ,  to  czytelnik  z  rozwijającej  się  listy  postaci  dobierałby  sobie

bohaterów  fabuły  na  podstawie  nazwy  czy  też  zapisanego  profilu  osoby  (leksja

pojawiająca  się po kliknięciu  postaci).  W zależności  od wybranej  kombinacji  odbiorca

poznawałby zatem inną fabułę. 

Co ciekawe, w każdym z zaproponowanych projektów dominującą strukturą była

kompozycja liniowo-chronologiczna, wersja cyfrowa od papierowej różniłaby się zatem

jedynie  dostępną  w  postaci  nawigacji  wizualizacją  przestrzeni  czy  grafiką,  a  także,

w  przypadku  hipertekstu  konstrukcyjnego,  możliwością  dopisywania  dalszego  ciągu

fabuły. Nawet ten ostatni projekt sugerował jednak uzupełnianie zgodne z „osią czasu”.

Wzbogacając  tekst  o  elementy  wizualne  lub  audiowizualne,  gatunek
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hipertekstu  dąży,  jak  to  ma  miejsce  w  filmach  z  efektami  specjalnymi,  do

uproszczenia  kompozycji  samej  fabuły , która im mniej zagmatwana, tym szybciej

się  czyta.  W  przypadku  hipertekstu  istnieje  duże  prawdopodobieństwo,  że  czytelnik,

podobnie jak widz w kinie, zahipnotyzowany zmieniającym się obrazem, nie zwróci uwagi

na prostotę fabuły. W tych gatunkach bowiem narracja może odgrywać „rolę kontrastu,

działając na korzyść [efektów specjalnych — A.F-R.], dla których stanowią oprawę”43. 

Z  tej  przyczyny  Mariuszowi  Pisarskiemu  należą  się  na  koniec  słowa  uznania  — jego

hipertekstowa adaptacja  powieści Jana Potockiego to adaptacja,  która  nie  ingeruje  w

tekst,  nie  upraszcza,  nie  schematyzuje  narracji.  Innymi  słowy,  zarówno środek,  jak  i

sposób przekazu pełnią funkcję służebną względem Rękopisu znalezionego w Saragossie.

43 D.Chateau,  Nowe  technologie  a  luki  w  myśleniu  [w:]  Widzieć,  myśleć,  być.  Technologie  mediów,
red. A. Gwóźdź, op. cit., s. 26.
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