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Przedmowa

Wydaje nam się,  że  jesteśmy wolni.  Uważamy,  że skoro otaczające nas  przedmioty 

zostały  stworzone  przez  nas  i  dla  nas,  oznacza  to,  iż  my  jesteśmy  ich  panami 

i wywieramy na nie wpływ. Tymczasem nierzadko bywa odwrotnie. Gdyby na stole nie 

leżał  pilot  do telewizora,  może nie  obejrzelibyśmy filmu i  spędzilibyśmy swój  czas 

inaczej.  Gdybyśmy  nie  przechodzili  przypadkiem obok  budki  z  fast-foodem,  może 

zjedlibyśmy  obiad  w  restauracji  albo  chodzilibyśmy  głodni  przez  cały  dzień. 

Dostępność  przedmiotów  kształtuje  nasze  codzienne  zachowania,  stawia  nas  przed 

nieustannymi wyborami, czy z nich skorzystać, w jakim celu i kiedy. Jak pisze Neil 

Postman w Technopolu: 

"w  każdym  narzędziu  tkwią  pewne  założenia  ideologiczne,  pewna 
predyspozycja do konstruowania świata takiego raczej niż innego, cenienia 
jednej  rzeczy  bardziej  niż  innej,  wzmacniania  jednego  znaczenia,  jednej 
zdolności, jednej postawy bardziej niż innej"1.

Życie nasze oparte jest na zasadzie sprzężenia zwrotnego — cóż z tego, że marzy nam 

się  samochód  terenowy  i  przygody  w  dżungli,  jeśli  chwilowo  są  one  dla  nas 

nieosiągalne. Wielokrotnie musimy zadowolić się wycieczką rowerową za miasto. Lwa 

tam wprawdzie nie spotkamy, ale na rowerze przestajemy mieć na to ochotę. Zamiast 

marzyć o dżungli,  zaczynamy zachwycać się bukowym lasem i wypatrujemy w nim 

wiewiórek. 

Podobnie ma się rzecz z lekturą cybertekstów. Zacznijmy jednak od początku, czyli od 

definicji cybertekstu. Otóż cybertekst jest utrwalonym (np. w postaci kodu programu, 

1 Neil  Postman:  Technopol.  Tryumf  techniki  nad  kulturą,  [tłum.]  A.  Tanalska-Dulęba,  Warszawskie 
Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004, s. 26.
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instrukcji) algorytmem2, operującym na materialnej stronie znaku językowego, wraz ze 

wszystkimi możliwymi znakami, jakie dopuszcza on na swoim wejściu i wyjściu. Istotą 

cybertekstu jest przetwarzanie znaków według ściśle określonych reguł. Twórca pojęcia, 

Espen Aarseth, określił cybertekst jako maszynę do produkcji i konsumpcji znaków3. 

Klasycznym  przykładem  są  programy  komputerowe,  które  pozwalają  wpisywać 

polecenia i reagują na nie wyświetlaniem informacji. Cybertekst operuje na materialnej 

stronie znaku, co oznacza, że nie używa znaku w sposób rozumny i intencjonalny, na 

przykład do wyrażania emocji lub zastąpienia czegoś, lecz jedynie ślepo przekształca 

jedne  symbole  graficzne  w  inne  według  zadanych  reguł,  skonstruowanych  przez 

człowieka. Dla człowieka znaki posiadają referencję, natomiast dla cybertekstu są tylko 

sygnałem, wywołującym określoną reakcję maszyny.

Cybertekst  jest  dziełem  ludzkim.  Elektroniczne  cyberteksty  tworzone  są  przez 

programistów,  którzy  zapisują  określony  algorytm  w  postaci  ciągu  instrukcji 

w określonym  języku  programowania.  Jednakże  ten  sam  algorytm,  będący  niejako 

przepisem postępowania ze znakami, może być utrwalony w różnych formach, zależnie 

od upodobań programisty, a nawet w różnych językach programowania. Kod jest bardzo 

istotnym elementem cybertekstu, ale jego analiza nie jest tożsama z analizą cybertekstu, 

który jest  pojęciem bardziej  ogólnym i może być realizowany przez szereg różnych 

kodów (najprostszym przykładem są programy komputerowe, posiadające identycznie 

działające  wersje  przeznaczone  na  różne  systemy  operacyjne,  np.  Windows  Vista, 

Windows XP, Mac OS czy Linux; każda z tych wersji ma inny kod, ale stanowią one ten 

sam  program).  Istotą  cybertekstu,  różniącą  go  od  innych  cybertekstów,  jest  zatem 

sposób jego działania, nie zaś kod programu komputerowego.

Cyberteksty nie ograniczają się do tworów elektronicznych. Zgodnie z podaną wyżej 

definicją,  cybertekstem  jest  każdy  algorytm,  który  organizuje  lub  przekształca 

2 Jak pisze David Harel: "Algorytm — to abstrakcyjny przepis opisujący działanie, które może  być 
wykonane  przez  człowieka,  przez  komputer  lub  w  inny  sposób.  (…)  Algorytmy  napotykamy 
wszędzie, gdziekolwiek  się zwrócimy. Rządzą one wieloma codziennymi czynnościami, takimi jak 
wymiana  przedziurawionej  dętki,  montowanie  szafy  z  gotowych  elementów,  robienie  swetra  na 
drutach, dzielenie liczb, znajdowanie numeru telefonu, uaktualnianie listy wydatków i wypełnianie 
formularza podatkowego". David Harel:  Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, [tłum.]  Z. Weiss, 
P. Carlson,  [w serii:]  Klasyka  informatyki, Wydawnictwo  Naukowo-Techniczne,  Warszawa  2000, 
s. 11, 18. Por. Mały słownik cybernetyczny, [red.] M. Kempisty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, 
hasło "Algorytm" autorstwa Marii Kempisty, s. 18―22.

3 Espen Aarseth:  Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore 1997, s. 21.
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materialną stronę znaku. Wykonawcą tych przekształceń wcale nie musi być maszyna, 

lecz równie dobrze funkcję tę może pełnić człowiek. Cybertekstem jest na przykład test 

z  języka  angielskiego  z  kluczem  zawierającym  prawidłowe  odpowiedzi. 

Użytkownikiem jest wówczas uczeń, który rozwiązuje zadanie, a następnie otrzymuje 

wynik w postaci liczby punktów. Cybertekstowość testu polega na tym, że proces oceny 

jest automatyczny, nie wymaga rozumienia sensu znaków zapisanych przez ucznia, lecz 

jedynie  porównania,  litera  po  literze,  odpowiedzi  z  klucza  z  odpowiedzią  ucznia. 

Oceniać test może nauczyciel, ale równie dobrze może zrobić to sam uczeń. Problem 

sensu owych znaków pojawia się dopiero z perspektywy ucznia,  gdy podejmuje ich 

interpretację:  zadaje  sobie  pytanie,  czy  i  w  jaki  sposób  ocena  odzwierciedla  jego 

umiejętności, w którym miejscu i dlaczego popełnił błędy, na czym te błędy polegały, 

czy ocena jest sprawiedliwa i czy klucz był poprawny.

Cybertekstową automatyzację rozpoznać można nawet w angielskim zwrocie "How are 

you?" wraz z odpowiedzią "Fine, thanks", udzielaną niezależnie od faktycznej sytuacji 

pytanego. Osoba nie znająca owego zwyczaju mogłaby pomyśleć, iż rzeczywiście jego 

rozmówca  czuje  się  świetnie.  Dyskusyjna  pozostaje  kwestia  sposobu  utrwalenia 

algorytmu przywitania i odpowiedzi,  ale można powołać się tutaj  na podręczniki do 

języka angielskiego oraz świadomość zbiorową Brytyjczyków.

Jeszcze  innym  przykładem  cybertekstu  jest  procedura  wydawnicza.  Forma  codex 

narzuca arbitralny podział tekstu na części, zależnie od wielkości czcionki oraz formatu 

i układu strony. Każde wydanie książkowe jest reorganizacją znaków, ponieważ zmienia 

ich  układ,  a  czasem  wprowadza  korekty,  przypisy  lub  dokonuje  selekcji  według 

przyjętych schematów.

Działanie cybertekstu przedstawiono schematycznie na Rysunku 1 poniżej.

Aby zrozumieć cybertekst, trzeba dostrzec i rozróżnić dwa aspekty jego sensu. Pierwszy 

z  nich,  który  nazwiemy  momentalnym,  cechuje  jednostkową  kombinację  znaków, 

wytworzoną  przez  cybertekst4.  W przypadku  algorytmu  sprawdzania  klasówki  sens 

momentalny  powstaje,  gdy do  danej  odpowiedzi  zostanie  dopisana  liczba  punktów. 

Czytając poprawioną klasówkę, uczeń — opierając się właśnie na sensie momentalnym 

— może zobaczyć, w którym miejscu popełnił błąd.

4 Zob. Emilia Branny:  Meaning in Cybertext — Preliminary Studies [w:]  New Voices in Linguistics, 
Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2006, s. 132―133 (ang. moment of meaning).
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Z kolei  sens  momentalny stworzony przez  automatyczną  odpowiedź  Anglika  "Fine, 

thanks"  na  pytanie  "How  are  you?"  może  zostać  podważony  w  dalszym  ciągu 

konwersacji, jeżeli rozmówca — zapytany wprost — przyzna się, że jest ciężko chory 

i właśnie stracił pracę. Sens momentalny konwencjonalnego powitania okazuje się tutaj 

przypadkowy: czasami odzwierciedla on rzeczywistość, czasem — wręcz przeciwnie. 

Ten, kto nie zna reguł gry, weźmie pozytywną odpowiedź za dobrą monetę, ponieważ 

jest ona zgodna z zasadami poprawności językowej i z łatwością daje się w językowym 

porządku interpretować. Jednak dla osób znających brytyjskie zwyczaje, czyli przyjęte 

powszechnie algorytmy przetwarzania znaków, będzie to jedynie pozbawiona znaczenia 

forma grzecznościowa.

Patrząc na wskazane przykłady,  można stwierdzić,  iż sens momentalny ma dwojaką 

podstawę. Po pierwsze, opiera się on na znaku językowym, który stanowi tworzywo 

cybertekstowych  przekształceń.  Przykładem jest  właśnie  konwersacja  Brytyjczyków, 

w której  "Fine,  thanks"  znaczy  tyle,  co  "Mam  się  dobrze,  dziękuję"  i  jako  znak 

językowy  wskazuje  na  pewną  rzeczywistość.  Po  drugie,  sens  momentalny  jest 

ugruntowany na pewnym algorytmie i daje się znakomicie opisać w kategoriach teorii 

informacji.  Sens ów zależy wówczas wyłącznie od prawdopodobieństwa wystąpienia 

danego  znaku  w  określonych  warunkach.  Jeżeli  w  świecie  anglosaskim 

prawdopodobieństwo pojawienia się zwrotu "Fine, thanks" w odpowiedzi na "How are 

you?" wynosi jeden, wówczas językowe znaczenie tego zwrotu zostaje unieważnione. 

Automatyzacja powoduje, że nie mamy dłużej do czynienia ze znakiem językowym, 

lecz z jego upozorowaniem w obrębie cybertekstowego algorytmu.
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W przypadku sprawdzania klasówki to sens wynikający z  algorytmu jest  pierwotny, 

ponieważ  w oderwaniu  od  sytuacji  oceniania  testu  sens  pojedynczych  zdań  wraz 

z tajemniczymi  cyferkami  byłby  nie  do  odgadnięcia.  Dopiero  znajomość  warunków 

pojawiania  się  jedynek  i  zer  pozwala  na  spójną  interpretację,  która  dotyczy 

prawdziwości lub poprawności językowej poszczególnych odpowiedzi. Samo w sobie 

połączenie zdań z cyferkami nie ma sensu, ale procedura oceniania, określająca warunki 

przetwarzania znaków, powoduje, że ów sens się pojawia. Pozwala ona przetłumaczyć 

cyfrę na znak językowy jako "Nieprawda, że ..." lub "Prawda, że ...", jako "Poprawnym 

zdaniem jest ..." lub "Niepoprawnym zdaniem jest ...".

Natomiast przetwarzanie tekstu związane z przygotowaniem książki do druku ma na 

ogół wymiar czysto użytkowy. Zasadniczy sens tekstu w różnych wydaniach jest ten 

sam, ponieważ opiera się w całości na systemie językowym, a nie na sposobie składu. 

Niektóre praktyki  wydawnicze wyposażają jednak daną wersję książki w dodatkowe 

sensy  momentalne.  Ingerencja  dotyczy  zwłaszcza  kolejności  i  doboru  tekstów  (np. 

w tomikach  wierszy,  antologiach),  a  także  treści  uzupełniających,  jak  ilustracje  czy 

przypisy. Zdarza się również, że to autor decyduje o tych elementach pozatekstowych, 

które  zwykle są  domeną wydawcy,  i  w ten sposób świadomie kształtuje  dodatkowe 

sensy dzieła5.

Oprócz sensu momentalnego, cybertekst jako całość wyposażony jest w sens globalny6. 

W przypadku  codex jest to sam fakt zastosowania drukowanej formy tekstu. Oznacza 

ona, że całość jest przemyślana, skończona, przeznaczona do rozpowszechniania oraz 

posiada pewną wagę. Sens globalny wymiany zdań "How are do?" — "Fine, thanks" 

polega  na  przywołaniu  kontekstu  kulturowego,  obejmującego  wspólne  wartości 

i zwyczaje, na których będzie opierać się nawiązana relacja. Poprzez użycie cybertekstu 

partnerzy  konwersacji  potwierdzają  swoją  przynależność  do  wspólnego  uniwersum 

kulturowego oraz znajomość reguł gry. Natomiast sens globalny procedury oceny testu 

według  klucza  będzie  dotyczył  całej  sytuacji,  która  wpisuje  uczestników  w  role 

nauczyciela i ucznia oraz określa i obiektywizuje zakres przekazywanej wiedzy.

5 Por. Katarzyna Bazarnik:  Dlaczego od Joyce'a do liberatury (zamiast wstępu) [w:]  Od Joyce'a do 
liberatury, Universitas, Kraków 2002, s. V―XVI (http://www.mik.krakow.pl/liberatura/images/niby_ 
czytelnia/6bibliografia%20pdf-y/Bazarnik%20Dlaczego%20od%20Joyce'a%20do%20liberatury.pdf, 
marzec 2008).

6 Emilia Branny, dz. cyt., s. 132―134.
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Jak można zauważyć,  decyzja o zastosowaniu cybertekstu jest swego rodzaju aktem 

i deklaracją,  łączącym  w  pewien  rodzaj  wspólnoty  tych,  którzy  potrafią  się  nim 

posługiwać,  rozumieją  jego  działanie,  wiedzą,  w  których  aspektach  i  dlaczego 

przetwarzanie  znaków  jest  automatyczne.  Osoby  w  obrębie  tej  wspólnoty  potrafią 

odróżnić  znak  cybertekstowy od  niecybertekstowego i  "przedrzeć  się"  przez  gąszcz 

automatyzmu, by uzyskać potrzebne informacje lub pożądany efekt.

W  Strukturze  tekstu  artystycznego  Jurija  Łotmana  pojawia  się  przykład,  który 

znakomicie  ilustruje  to  zjawisko7.  Otóż  Łotman  opisuje  egipskie  malowidło, 

przedstawiające scenę narodzin egipskiej królowej Hatszepsut, na którym dziecko jest 

płci  męskiej.  Istotą  tego obrazu nie  jest  realizm,  lecz potwierdzenie  prawa do tronu 

poprzez  konwencjonalne  przedstawienie.  Łotman  twierdzi,  iż  w  serii  analogicznych 

malowideł  zaszło  przekształcenie  treści,  jaką  jest  wizerunek  chłopca,  w  schemat 

przedstawieniowy.  Wpływa  to  w  sposób  zasadniczy  na  interpretację  obrazu,  która 

wymaga odniesienia do sensu i funkcji całego schematu.

Opisany przez Łotmana przypadek można przeanalizować w kategoriach cybertekstu. 

Wymaga  to  spojrzenia  na  sytuację  z  perspektywy  artysty,  który,  działając  według 

narzuconego z góry algorytmu, musi zastosować się do wyznaczonych reguł i wpisać 

swoją treść w sztywne ramy przedstawienia.  Istotą tego algorytmu jest  powtórzenie, 

konieczne  do  umieszczenia  nowego  wizerunku  w  cykl  analogicznych  przedstawień. 

Cykl  ów  jest  zatem  swoistym  cybertekstem,  determinującym  charakter  i nadrzędne 

znaczenie  każdego  kolejnego  wizerunku.  Odbiorca,  który  to  rozumie,  nie  będzie 

zdezorientowany przez sprzeczność między obrazem a podpisem, lecz sprzeczność ta 

skieruje go ku globalnemu sensowi cyklu jako całości.

Różnica między analizą cybertekstową a analizą strukturalną opisanej sytuacji polega na 

tym,  że  przedmiotem tej  pierwszej  jest  proces  twórczy  częściowo  zdeterminowany 

przez cybertekst,  natomiast  tej  drugiej  — prawidłowości  obserwowane w statycznej 

całości. W analizie strukturalnej istnieje bowiem niezależny podmiot obserwujący, który 

modeluje  rzeczywistość,  nakładając  na  nią  określone  struktury.  Centrum  analizy 

stanowi badacz, który nie jest bezpośrednio zaangażowany w sens globalny cybertekstu, 

lecz  patrzy  nań  z  oddalenia  czasowego  i  emocjonalnego.  Natomiast  analiza 

7 Jurij Łotman:  Struktura tekstu artystycznego, [tłum.] A. Tanalska, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1984, s. 29.
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cybertekstowa  rozpatruje  interpretujący  podmiot  w  czasie,  opisując  jego  nieustanne 

wystawienie  na  działanie  mechanizmu  cybertekstowego,  który  serwuje  mu  kolejne 

znaki.  Właściwą perspektywą dla rozważania malowideł jako cybertekstu jest  zatem 

perspektywa  artysty,  skonfrontowanego  z  koniecznością  twórczego  zaangażowania 

w proces  semiotyczny o określonych  założeniach.  Poznanie  owych  założeń  wymaga 

spojrzenia  strukturalnego,  ale  to  spojrzenie  odbywa  się  w  czasie  i  jest  nieustannie 

rewidowane,  ponieważ  w  wyniku  działania  artysty  powstają  kolejne  znaki, 

potwierdzając lub obalając prawidłowość poczynionych rozpoznań strukturalnych. 

Cybertekst determinuje i ogranicza to, co może być dodane. Artysta mógłby zapewne 

namalować  dziecko  płci  żeńskiej,  ale  gdyby  cofnął  się  i  ogarnął  wzrokiem całość, 

stwierdziłby,  że  jego  dzieło  wyłamuje  się  z  konwencji  i  — jeżeli  nowy obraz  ma 

uczestniczyć  w sensie  globalnym cyklu  — trzeba  go  zmodyfikować.  W ten  sposób 

twórca  zmuszony  zostaje  do  wejścia  w  rolę  maszyny,  ograniczona  zostaje  jego 

swoboda,  a  wszelkie  znaki  muszą  być  przez  niego  przekształcane  zgodnie 

z określonymi  zasadami.  Cybertekst  pozostaje  tutaj  w  ścisłym  związku  z  praktyką 

społeczną,  która  określa  przyjęte  konwencje  oraz  sposób  interpretacji  cyklu 

wizerunków.

We  współczesnych  utworach  cybertekstowych  aspekt  mechaniczny,  czyli  algorytm, 

często  obsługiwany  jest  przez  komputer.  Mechanika  cybertekstu  cechuje  się  dużą 

dowolnością,  ponieważ nie wynika z  kontekstu społecznego czy przyjętych praktyk, 

lecz z kodu programu zaprojektowanego przez artystę. Przez to, że nie jest ona zapisana 

w ludzkiej pamięci bądź utrwalona w nawykach, stanowi bardzo często niewiadomą dla 

użytkownika. Impulsem do lektury staje się określone pragnienie użytkownika, które 

wydaje się być możliwe do spełnienia przez cybertekst. To cybertekst decyduje o tym, 

w jaki sposób może ono być zrealizowane, generując znaki, które użytkownik odnosi do 

swego dążenia. Powstaje swoisty dialog, w którym maszyna operuje znakami tylko na 

poziomie  mechanicznym,  natomiast  użytkownik  —  na  dwóch  poziomach: 

mechanicznym i semantycznym. Nie oznacza to jednak, że dialog jest bez sensu, gdyż 

za algorytmem stoi autor, który jest gwarantem sensowności cybertekstu.

Pytanie,  na czym polega owa sensowność? Czy cybertekst  powinien odpowiadać na 

dążenie użytkownika i oferować to, czego ów szuka, czy też ma być jedynie przekazem 
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informacji,  a  może  obrazem  lub  grą?  Oczywiście  zależeć  to  będzie  od  rodzaju 

cybertekstu;  najogólniej  przyjmijmy jednak,  że  cybertekst  jako  całość  jest  znakiem, 

przy  czym  niezwykle  istotnym  elementem tego  znaku  jest  algorytm.  Znak  ten  ma 

nadawcę  (autora)  i  odbiorcę  (użytkownika),  którzy  są  zdolni  do  interpretacji  tegoż 

znaku. Na przykład gra  Civilisation inscenizuje rozwój cywilizacji, sklep internetowy 

zastępuje  sklep,  przycisk  na  ekranie  wraz  z  przypisanymi  sobie  funkcjami  oznacza 

dokonanie określonego wyboru. 

Zagadnienie to wkracza w dziedzinę interpretacji, której zasady muszą jednak zostać 

zmodyfikowane w obliczu nowych zjawisk, nie dających się sprowadzić do statycznej 

prezentacji  tekstu lub obrazu. Cybertekst  posiada niejako dwie warstwy: niezmienny 

algorytm  oraz  dynamiczną  różnorodność  prezentacji.  Pierwsza  z  nich  musi  zostać 

zinterpretowana, by cybertekst jako całość stał się znakiem w przestrzeni kulturowej, 

ale  interpretacja  ta  musi  zmierzyć  się  z nieskończoną  różnorodnością,  w  jakiej 

cybertekst  jest  dostępny  dla  użytkownika  i  w  jakiej  na  codzień  funkcjonuje. 

Przedmiotem  interpretacji  staje  się  nie  to,  co  obecne,  lecz  to  co  możliwe,  a  więc 

podstawą  dla  interpretacji  muszą  być  ograniczenia  (ang.  constraints),  limitujące  tę 

różnorodność, która — choć poddana regułom — nadal pozostaje nieskończona.

Wracamy  zatem  do  problematyki  wolności,  od  której  rozpoczęliśmy  powyższe 

rozważania.  Lektura  cybertekstu  to  dialog  z  zaprogramowanym  rozmówcą.  Trzeba 

przetłumaczyć  swoje  dążenia  na  język  maszyny:  wybrać  jeden  z  kilku  gotowych 

przycisków lub też wpisać jedną spośród zestawu komend, na które program zareaguje. 

Oczekiwania użytkownika są weryfikowane w trakcie interakcji, często w kontrolowany 

sposób: cybertekst zdaje się obiecywać coś, a następnie oferuje coś innego. Mechanizm 

ten znany jest zresztą współczesnemu odbiorcy doskonale z reklam telewizyjnych, które 

również manipulują w ten sposób pragnieniami widzów.

Tymczasem przyzwyczajeni jesteśmy traktować tekst, szczególnie tekst literacki, jako 

statyczny twór, który niesie ze sobą określony sens lub wielość potencjalnych sensów. 

Już  samo  sformułowanie  "tekst  jest  przedmiotem  interpretacji"  przywodzi  na  myśl 

perspektywę  podmiotowo-przedmiotową.  Interpretacja  wydaje  się  być  ograniczona 

przez  właściwości  tekstu,  ale  możliwa  jest  również  nadinterpretacja,  wykorzystanie 

tekstu do własnych celów. Tekst jest niejako zdany na łaskę lub niełaskę czytelnika, 
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który  może  wpisać  go  w  inny  kontekst,  przyjąć,  odrzucić  bądź  wykorzystać  jako 

potwierdzenie czy zaprzeczenie swoich tez, niezależnie od intencji autorskich stojących 

za tekstem.

W przypadku cybertekstu rzecz ma się zgoła inaczej. Przedmiot nie jest dany naocznie, 

ponieważ nie jest on ciągiem znaków, które tworzą jakiś znak złożony. Cybertekst to 

reguły  przekształcania  znaków  wraz  z  pewnym  gotowym  zestawem  znaków. 

Użytkownik najpierw musi wykonać pracę, polegającą na rekonstrukcji przedmiotu na 

podstawie jego przejawów, jakimi są teksty. Ażeby to mogło nastąpić, konieczne jest 

zaangażowanie użytkownika,  w szczególności — określenie dążenia, które uruchomi 

cybertekst i będzie kierowało procesem jego przejawiania się. Prezentacja cybertekstu 

staje  się  zależna  od  działań  użytkownika,  ale  równocześnie  warunkuje  te  działania. 

Znika  autonomia  podmiotu,  a  użytkownik  musi  zadowolić  się  tym,  co  oferuje 

cybertekst,  jeżeli  chce  kontynuować  interakcję.  Jednak  w  przypadku  większości 

cybertekstów  nigdy  nie  będzie  miał  pewności,  że  wyczerpał  wszystkie  możliwości 

lektury. Wycofanie się i zajęcie stanowiska względem cybertekstu jako całości wymaga 

pewnego  przybliżenia,  przyjęcia  założeń,  obarczone  jest  niepewnością.  Dalsza 

interakcja  mogłaby  zachwiać  przekonaniami  użytkownika  i  ukazać  zupełnie  inne 

oblicze przedmiotu. Cybertekst jako obiekt interpretacji jest zatem jedynie konstrukcją 

użytkownika, stworzoną po to, by cybertekst mógł zaistnieć jako znak w przestrzeni 

kulturowej.

Jeżeli w przypadku tekstu mamy do czynienia z perspektywą podmiot — przedmiot, 

w przypadku cybertekstu przekształca się ona w relację, w której dla podmiotu dostępne 

są  jedynie  złudzenia  lub  przybliżenia  przedmiotu.  Gdy  zaś  użytkownik  porzuca 

podmiotowy dystans, co jest konieczne dla uruchomienia i poznania cybertekstu, sam 

staje  się  przedmiotem,  sterowanym  przez  cybertekst.  Być  może  zresztą  taka 

perspektywa byłaby również właściwa dla tekstu,  gdyby popatrzeć na niego jako na 

proces rozwijający się w czasie.

Praca  pokazuje,  w  jaki  sposób  oscylacja  pomiędzy  dystansem  i  zaangażowaniem, 

wolnością i posłuszeństwem, lekturą a ingerencją, jest wpisana w budowę cybertekstu 

i jakie  są  jej  implikacje.  Konieczne  staje  się  uwzględnienie  tej  dwoistości  w  teorii 

interpretacji, która musi objąć wymiar interaktywny obcowania z dziełem, polegający 
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na tworzeniu znaków w przestrzeni semiotycznej przynależącej do dzieła. Wiąże się to 

z funkcjonowaniem  znaku w  dwóch  systemach:  w  systemie  językowym  oraz 

w systemie,  wyznaczonym  przez mechanizm cybertekstu,  gdzie  znaczenie  znaku 

wynika z jego zdolności do wywoływania innych znaków. Obok relacji  językowych 

pomiędzy  znakami,  pojawiającymi  się  w  obrębie  cybertekstu,  istnieją  zależności 

mechaniczne  pomiędzy nimi,  polegające  na  zamianie  jednych  znaków na  inne  pod 

określonymi warunkami i z określonym prawdopodobieństwem. Ów przekład znaku na 

inne znaki również może być potraktowany jako forma interpretacji.

Kolejnym  zagadnieniem,  z  jakim  próbuje  się  zmierzyć  praca,  jest  literackość 

cybertekstu.  Wypracowana  koncepcja  cybertekstu  oraz  zastosowana  aparatura 

pojęciowa, między innymi kategorie pragnienia oraz sprzężenia zwrotnego, pozwalają 

zdefiniować  cybertekst  literacki  jako  taki  cybertekst,  który  powołuje  na  swój 

interpretant określony rodzaj lub gatunek literacki, np. proklamując, że jest opowieścią, 

poezją,  czy  dramatem.  Oprócz  cybertekstów  literackich  godna  uwagi  jest  również 

kategoria  cybertekstów sytuacyjnych,  które  powołują  na  swój  interpretant  określoną 

sytuację  poprzez  powiązane  z  nią  schematy  zachowań  oraz  kody językowe.  Często 

utwory cybertekstowe  lub  ich  części  wskazują  na  wiele  różnych  interpretantów,  co 

powoduje, że zaproponowany w pracy podział na cyberteksty prozatorskie, poetyckie 

i sytuacyjne, nawiązujący do podziału na rodzaje literackie (prozę, poezję i dramat) nie 

jest rozłączny.

Praca  koncentruje  się  na  literackich  cybertekstach  elektronicznych,  które  stanowią 

wciąż stosunkowo słabo poznany i opisany obszar współczesnej kultury. Proponowane 

narzędzia  można  jednak  zastosować  także  do  badania  tradycyjnych  form literatury, 

jeżeli  potraktować  cybertekst  jako  model,  umożliwiający  spojrzenie  z  nowej 

perspektywy na dobrze znane i opisane zjawiska8. W moim przekonaniu podstawową 

przeszkodą dla wykorzystania pojęcia cybertekstu w literaturoznawstwie był dotychczas 

brak  wystarczających  podstaw  teoretycznych  do  powiązania  analizy  mechanizmu 

cybertekstowego z interpretacją utworu9. Niniejsza praca ma za zadanie choć częściowo 

uzupełnić tę lukę, stwarzając tym samym podstawę do dalszych badań.

8 Por.  Mały Słownik Cybernetyczny, dz. cyt., hasła: "Cybernetyka ogólna" autorstwa Marii Kempisty, 
s. 62, oraz "Lingwocybernetyka" autorstwa Krzysztofa Borunia, s. 205.

9 Będzie o tym bliżej mowa w rozdziale Teoria cybertekstu.
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Ocena  przydatności  metodologii  cybernetycznej  do  badania  literatury  sprzed  epoki 

komputerów byłaby jednak wciąż przedwczesna. Podstawową racją bytu dla nowych 

teorii  i  metod  w literaturoznawstwie  jest  bowiem  doniosłość  rezultatów  w  zakresie 

analizy i interpretacji, które można z pomocą tych teorii i metod uzyskać10. Wymaga to 

jednak  uprzedniego  dopracowania  narzędzi,  a  następnie  poddania  ich  próbie 

w zetknięciu  z konkretnymi  utworami  literackimi.  Poprzestanę  zatem na  wskazaniu 

przykładowych obszarów literatury zapisanej w formie analogowej, których badanie z 

perspektywy cybertekstu wydaje się szczególnie obiecujące.

Najważniejszym z tych obszarów jest literatura wizualna i konkretna, która w ostatnim 

dwudziestoleciu stała się przedmiotem zwiększonego zainteresowania teorii  i  historii 

literatury.  Refleksja  teoretyczna  nad  tymi  utworami,  nawiązująca  często 

do strukturalizmu oraz semiotyki,  dotyczy w szczególności relacji  pomiędzy tekstem 

a formą  wizualną11,  zaś  prace  historycznoliterackie  ukazują  ich  różnorodność 

i bogactwo na przestrzeni  wieków12.  Badania tego typu utworów w oparciu o teorię 

Espena Aarsetha były ostatnio prowadzone przez Andrzeja Pająka13. Ich rezultatem jest 

przegląd  papierowych  cybertekstów  w  literaturze  polskiej  wraz  z  analizą  ich 

mechanizmów w oparciu o terminologię  Espena Aarsetha.  Pojęcie cybertekstu rzuca 

również  światło  na  utwory multilinearne  (dopuszczające  więcej  niż  jedną  kolejność 

lektury)  oraz  na  przestrzenne  formy  literackie  i paraliterackie,  takie  jak  książka 

artystyczna (np. dzieła Radosława Nowakowskiego) czy trójwymiarowe instalacje (np. 

twórczość  Stanisława  Dróżdża).  Tematyka  ta  jest  podejmowana  m. in.  przez 

wspomnianego  już  Andrzeja  Pająka  oraz  przez  Agnieszkę  Przybyszewską,  która 

posługuje się równocześnie pojęciem liberatury14.

10 Por. Janusz Sławiński: Miejsce interpretacji [w:] Miejsce interpretacji, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2006, s. 106–107.

11 Np. Willard Bohn: The Aesthetics of Visual Poetry 1914―1928, University of Chicago Press, Chicago 
1993, zaś w Polsce  — książka Seweryny Wysłouch:  Literatura i semiotyka, PWN, Warszawa 2001, 
zawierająca obszerną analizę wizualnego aspektu współczesnej poezji w kontekście semiotyki.

12 Np. Willard Bohn: Modern Visual Poetry, University of Delaware Press, Newark 2001, zaś w Polsce 

,

— Piotr Rypson Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Akademia Ruchu, Warszawa 1989.
13 Zob.  Andrzej  Pająk:  Polska  droga  do  e-literatury.  Od  baroku  do  XXI  wieku,  praca  magisterska 

napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jakuba Z. Lichańskiego w Instytucie Filologii Stosowanej, na 
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 r.

14 Zob. Agnieszka Przybyszewska:  (Nie tylko) liberackie modele do składania: liberatura, hipertekst,  
e- liberatura na gruncie polskim, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza 
Gazdy w Katedrze Teorii Literatury, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w 2006 r.
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Cybernetyczny model tekstu może także w przyszłości stać się przydatny dla studiów 

nad dramatem, pozwala bowiem potraktować formę drukowaną utworu dramatycznego 

jako matrycę,  generującą szereg realizacji  scenicznych.  Koncepcja cybertekstu może 

być  wykorzystana  przede  wszystkim  jako  podstawa  teoretyczna  do  analizy  zbioru 

potencjalnych realizacji utworu na podstawie jego tekstu oraz zasad współczesnej dziełu 

praktyki  scenicznej.  Ponadto  ujęcie  układu  dzieło  — realizacje  jako  systemu 

cybernetycznego  może  posłużyć  do  badań  nad  historią  recepcji  z  uwzględnieniem 

złożonych relacji znaczeniowych pomiędzy tekstem a jego interpretacjami scenicznymi. 

Warto  dodać,  że  powiązanie  teatru  i  technologii  komputerowej  wspólną  ramą 

metodologiczną  nie  jest  pomysłem  nowym15,  dotychczas  jednak  próbowano  raczej 

przenieść pojęcia z teorii dramatu do badań nad literaturą elektroniczną i multimediami.

Po  trzecie  wreszcie,  postrzeganie  dzieła  literackiego  jako  cybertekstu,  którego 

produktem  jest  proces  lektury  i  interpretacji,  może  otworzyć  nowe  możliwości 

w zakresie  analizy przebiegu pojedynczego  procesu  odczytania  konkretnego utworu. 

Tekst  literacki  staje  się  wówczas  projektem  zaangażowanej  gry,  sterowanej  przez 

oczekiwania czytelnika, i jednocześnie przez cały czas te oczekiwania modyfikującej. 

Podstawowym  warunkiem  ujawnienia  się  tekstu  jest  motywacja  czytelnika, 

kształtowana i podtrzymywana nieustannie przez przestrzeń semiotyczną utworu: raz 

otwarta książka tworzy konkretne oczekiwania, by następnie je zmieniać, rozkładać na 

czynniki, porzucać i zastępować innymi, a w końcu podsunąć finał, którego istotą jest 

nie tyle spełnienie nadziei czy przewidywań, co konieczność ich zaprzestania, radykalne 

odcięcie  przyszłości.  Analizie  poddaje  się  zarówno  bieg  wydarzeń,  jak  i  struktura 

wypowiedzi  literackiej,  tak  jak  rozwija  się  ona  w  czasie  lektury,  w  świadomości 

czytelnika.  Dotyczy  to  nie  tylko  prozy,  ale  również  poezji,  w  przypadku  której 

szczegółowe badania przebiegu lektury i interpretacji były już zresztą podejmowane16. 

Być  może teoria  cybertekstu  przyczyni  się  do  lepszego  poznania  tych  procesów,  w 

szczególności  — relacji między interpretacją a dynamicznie zmieniającą się strukturą 

znaczeń.

Z racji swojego ugruntowania w cybernetyce, teoria cybertekstu pozwala opisać bardzo 

wiele  zjawisk  związanych  z  komunikacją.  Dlatego  może  być  szeroko  stosowana 

15 Zob. Brenda Laurel: Computers as Theatre, Addison-Wesley Publishing Company, 1997.
16 Por. Louis Rosenblatt: The Reader, the Text,the Poem. The Transactional Theory of the Literary Work  

(1974), Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville 1994.
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w badaniach nad kulturą i literaturą,  choć na razie trudno orzec, jak duże będzie jej 

znaczenie na tym polu. Nie ma już natomiast wątpliwości, że wprowadzenie pojęcia 

cybertekstu  przez  Espena  Aarsetha  do  nauki  o  literaturze  w  1997  roku  wywarło 

ogromny wpływ na badania nad utworami elektronicznymi oraz nad innymi dziełami 

literackimi,  która  programują  lekturę  za  pomocą  nietypowych  mechanizmów, 

wykraczających  poza  neutralną  formę  codex.  W  tych  dziedzinach  stosowanie 

cybernetycznego modelu tekstualności wydaje się dziś koniecznością.
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STAN BADAŃ NAD "NOWĄ" 
SZTUKĄ



Sztuka współczesna jako element 
cyberkultury

Współczesna  sytuacja  w  sztuce  przypomina  wiele  momentów  z  przeszłości,  które 

określa  się  mianem  przełomu  czy  awangardy.  Do  obiegu  artystycznego  wkroczyły 

zupełnie nowe zjawiska i formy, niezgodne z obowiązującymi kanonami, nieopisywalne 

w  dotychczas  stosowanych  kategoriach,  wymagające  transformacji  definicji  sztuki, 

sposobu obcowania z nią i krytyki. Jednocześnie skrystalizowała się opozycja między 

"starym" i  "nowym",  które upatruje swoich korzeni  na marginesach dotychczasowej 

kultury. Stare paradygmaty nie pozwalają przypisać "nowemu" wartości, więc "nowe" 

legitymizuje się same, poprzez fakty, dzieła, wydarzenia i manifesty teoretyczne oraz 

poprzez transformację i reinterpretację "starego".

Sam przełom kulturowy wydaje się już być faktem dokonanym a współczesne "nowe" 

określa się bardzo ogólnie mianem cyberkultury. Wiązana jest ona przede wszystkim 

z masowym  wykorzystaniem  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych, 

komputerów  i  Internetu,  oraz  z  wpływem,  jaki  wywierają  one  na  sposób 

porozumiewania  się,  struktury  społeczne,  zwyczaje,  wartości,  kulturę  oraz  sztukę17. 

17 Por. David Silver:  Introduction. Where is Internet Studies? [w:] Critical Cyberculture Studies, [red.] 
David Silver, Adrienne Massanari; New York University Press, New York 2006, s. 1―16. Artykuł ten 
opisuje  i  ocenia  aktualny  stan  dyscypliny  badawczej,  obejmującej  naukę  o  nowych  mediach, 
Internecie,  sztuce  i  kulturze  elektronicznej,  społeczeństwie  informacyjnym,  zwanej  przez  autora 
"krytycznymi studiami nad cyberkulturą". Silver datuje jej narodziny najwcześniej na początek lat 90. 
i uznaje ją za dyscyplinę dopiero się krystalizującą, nie posiadająca jeszcze kanonu ani wyraźnych 
granic. Polemizuje z tym poglądem Espen Aarseth w artykule pt. How We Became Postdigital: From 
CyberStudies to Game Studies, zamieszczonym w tym samym tomie (s. 37―46). Aarseth twierdzi, że 
nauka o cyberkulturze jako odrębna dyscyplina nie ma sensu, ponieważ większość wskazanych przez 
Silvera tematów została przyswojona przez tradycyjne gałęzie wiedzy, a nie mieszczące się w nich 
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Uważa się, że dokonująca się zmiana paradygmatu komunikacyjnego jest tak doniosła 

i brzemienna w skutki, jak wynalezienie druku18, a przemiany w sztuce są jednym z jej 

elementów.  Początki  tak  rozumianej  cyberkultury  sytuowane  są  w  latach 

dziewięćdziesiątych  i  łączone  z  rozpowszechnieniem  komputerów  osobistych  oraz 

pojawieniem się Internetu.

Drugim  elementem  wyróżniającym  cyberkulturę  jest  wszechobecność  maszyn 

w otoczeniu człowieka i przenikanie związanego z nimi dyskursu i praktyk do kultury19. 

Trzeba tu podkreślić przełomową rolę cybernetyki, która dostarczyła nowego modelu do 

opisu złożonych systemów w kategoriach mechanicznych20. Paradygmat ten przyjął się 

w bardzo wielu dziedzinach,  takich jak ekonomia,  biologia,  socjologia,  psychologia, 

matematyka i inżynieria. Na tym samym gruncie powstała m.in. teoria informacji21 oraz 

architektura  nowoczesnego  komputera.  To  właśnie  cybernetyka,  dając  wspólną 

podstawę  teoretyczną  do  opisu  człowieka  i  maszyny,  stworzyła  podwaliny  pod 

interaktywne media, które kształtują współczesne oblicze cyberkultury.

Jakub  Macek22,  omawiając  piśmiennictwo  dotyczące  cyberkultury,  wyróżnia  cztery 

główne jej koncepcje: utopijną, informacyjną, antropologiczną i epistemologiczną. Esej 

pojedyncze zagadnienia stanęły u źródła nowych dyscyplin, takich jak ludologia, czyli nauka o grach.
18 Por. Marshall McLuhan: Galaktyka Gutenberga [w:] McLuhan. Wybór tekstów, [tłum.] E. Różalska, J. 

M. Stokłosa, [red.] E. McLuhan, F. Zingrone, Poznań 2001, tytuł oryginału: The Gutenberg Galaxy:  
The Making of  Typographic Man (1962);  Elizabeth Eisenstein:  Rewolucja Gutenberga, [tłum.]  H. 
Hollender,  Prószyński  i  S-ka,  Warszawa 2004;  tytuł  oryginału:  The Printing Revolution  in  Early  
Modern Europe (1983); jest to skrócona wersja książki pt. The printing press as an agent of change:  
communications and cultural transformations in early modern Europe (1979).

19 Martin  Lister,  Jon  Dovey,  Seth  Giddins,  Iain  Grant,  Kieran  Kelly:  New  Media:  A  Critical  
Introduction. Routledge, London 2003, s. 287 i nn.

20 Norbert  Wiener:  Cybernetyka  czyli  sterowanie  i  komunikacja  w zwierzęciu  i  maszynie, [tłum.]  J. 
Mieścicki, PWN, Warszawa 1971; tytuł oryginału: Cybernetics or Control and Communication in the 
Animal and the Machine (1948). Cybernetyka opisuje samoorganizujące się systemy, złożone z wielu 
autonomicznych, komunikujących się ze sobą nawzajem jednostek, posiadających wyznaczone cele 
i stosujących się do określonych reguł komunikacji. Odpowiedź na każdy wysłany komunikat stanowi 
informację zwrotną o jego skuteczności i modyfikuje dalsze działania jednostki, stając się tym samym 
narzędziem kontroli nad nią. Mechanizm ten nazywany jest sprzężeniem zwrotnym.

21 Claude Shannon:  A Mathematical Theory of Communication, "The Bell System Technical Journal", 
Vol.  27,  lipiec,  wrzesień  1948,  s.  379–423,  623–656.  Przedruk  dostępny  pod  adresem: 
http://free.art.pl/fotografie/teoria_obrazu/shannon.pdf, maj 2008.

22 Próbę  uporządkowania  definicji  samego  pojęcia  cyberkultury  oraz  krótką  charakterystykę 
legitymizującego ją dyskursu, wraz z bibliografią, można znaleźć w artykule Defining Cyberculture 
(v. 2) Jakuba Macka, http://www.macek.czechian.net/defining_cyberculture.htm, kwiecień 2009 [w:] 
Média a realita; [red.] P. Binková, J. Volek, Masaryk University Press, 2004. Por. też Piotr Zawojski: 
Cyberkultura  jako  nowy  paradygmat  kultury  medialnej.  Rozważania  teoretyczne [w:]  Nowa 
audiowizualność  —  nowy  paradygmat  kultury? [red.]  E.  Wilk,  I.  Kolasińska-Pasterczyk, 
Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Kraków  2008,  http://www.zawojski.com/2008/02/04/ 
cyberkultura-jako-nowy-paradygmat-kultury-medialnej-rozwazania-teoretyczne/#more-120,  styczeń 
2009.
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Macka nie zawiera wprawdzie dogłębnej i pełnej analizy dotychczasowego stanu badań, 

ale w klarowny sposób przedstawia główne ich kierunki,  co pozwala uporządkować 

i sklasyfikować istniejące publikacje. Autor podkreśla, że wskazane przezeń nurty nie 

mają charakteru rozłącznych i wykluczających się stanowisk; są to raczej cztery główne 

sposoby  myślenia  o  cyberkulturze,  które  mogą  się  w  pewnym  stopniu  przenikać 

i łączyć.

Nurt "utopijny", związany głównie z wczesną fazą kształtowania nowej formacji, ale 

reprezentowany  również  przez  Cyberkulturę Pierre'a  Levy'ego  (2000),  postrzega 

cyberkulturę jako doskonalszą formę społeczeństwa, które ma powstać w przyszłości 

dzięki  nowym  technologiom.  Natomiast  koncepcje  "informacyjne"  określają 

cyberkulturę  jako  zestaw  praktyk  kulturowych,  umożliwiających  posługiwanie  się 

zapośredniczoną przez media cyfrowe, oderwaną od osoby informacją. Przynależy do 

tej  grupy  m.in.  książka  Margaret  Morse  Virtualities:  Television,  Media  Art and 

Cyberculture (1998).  W podejściu  "antropologicznym" cyberkultura  utożsamiana  jest 

z ogółem praktyk kulturowych i stylem życia w środowisku techniczno-biologicznym, 

kształtowanym  przez  nowe  technologie.  Macek  powołuje  się  tu  głównie  na 

antropologów  społecznych  Escobara23 i  Hakkena24,  ale  do  nurtu  tego  należałoby 

zaliczyć  również  najbardziej  znanego  polskiego  badacza  cyberkultury  i  mediów, 

Ryszarda  Kluszczyńskiego.  Definiuje  on  cyberkulturę  jako  uwewnętrznienie  logiki 

dekonstrukcji,  powiązane  z nowym  paradygmatem  działań  twórczych25 oraz  jako 

"proces, przez który wypowiada się społeczeństwo informacyjne", obejmujący wartości, 

pojęcia,  działania,  wytwory  i instytucje26.  Należałoby  tu  dopisać  również  nazwisko 

Eugene'a Gornego, który twierdzi za Manuelem Castellsem, że Internet jako medium 

jest  produktem  społecznym  i  że  właściwą  perspektywą  opisu  dla  zjawisk 

przynależących do cyberkultury jest kreatywność27. 

23 Arturo Escobar: Welcome to Cyberia: Notes on the Anthropology of Cyberculture [w:] Cyberfutures:  
Culture  and  Politics  on  the  Information  Superhighway [red.:]  Z.  Sardar;  J.  Ravetz,  New  York 
University Press, New York 1996, s. 111―137.

24 David  Hakken:  Cyborgs@Cyberspace?  An Etnographer  Looks  at  the  Future, Routledge,  London 
1999.

25 Ryszard  Kluszczyński:  Społeczeństwo  informacyjne.  Cyberkultura.  Sztuka  multimediów,  Rabid, 
Kraków 2001, s. 70.

26 Tamże, s. 80.
27 Eugene Gorny:  A Creative History of  the Russian Internet,  praca doktorska złożona w Goldsmith 

College,  University  of  London  w  2006  roku,  s.  16;  http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-
cyb/library/texts/en/gorny_creative_history_runet.pdf, maj 2008.
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W nurcie "epistemologicznym" cyberkultura oznacza społeczny i kulturowy kontekst 

nowych mediów, w tym dyskursy i metadyskursy, u źródeł których stoją takie tematy, 

jak np. sieci komunikacyjne, programowanie, software, sztuczna inteligencja, wirtualna 

rzeczywistość.  Macek zalicza tu przede wszystkim poglądy Lva Manovicha zawarte 

w Języku  nowych mediów (2001)  oraz  koncepcję  wyrażoną w antologii  New Media 

Reader  (2003)28,  która  pokazuje  cyberkulturę  jako  formację  społeczno-kulturową, 

charakteryzowaną przez wzajemne przenikanie nauki i kultury na wielu płaszczyznach. 

Wpisywałoby się tu również stanowisko Davida Silvera, który pisze: "Cyberkultura jest 

zbiorem kultur i produktów kultury, które istnieją i/lub są możliwe dzięki Internetowi, 

razem  z  historiami  opowiadanymi  o  tych  kulturach  i  produktach  kulturalnych"29, 

włączając tym samym w obręb nowego paradygmatu metadyskurs.

Kierowany ku przyszłości, utopijny etap rozwoju cyberkultury zdaniem wielu badaczy 

już dawno się  zakończył.  Przestała  ona  być  egzotyczną  i  ekscentryczną  awangardą, 

kojarzoną  z  hakerami  i cyberpunkiem,  zaś  refleksja  teoretyczna  wyszła  poza 

formułowanie  nadziei  i  obaw,  związanych  z rozwojem  i  popularyzacją  nowych 

technologii30.  Wraz  z  rozpowszechnieniem  technologii  informacji  i  komunikacji 

cyberkultura stała się integralną częścią kulturowego mainstreamu, w którym zanurzona 

jest  współczesna  codzienność.  Wydawcy,  biblioteki,  gazety,  radio  i  telewizja 

rozpowszechnia  ją  treści  drogą  elektroniczną,  handel  przenosi  się  do  sklepów 

internetowych, usługi publiczne stają się dostępne zdalnie, komunikacja międzyludzka 

w  coraz  większym  stopniu  odbywa  się  przez  pocztę  elektroniczną,  komunikatory 

i portale, a z Internetu korzysta już prawie połowa mieszkańców Europy i Ameryki oraz 

co piąty mieszkaniec świata31. Jak napisał Aarseth w 2006 roku: "Cyberkultura, niegdyś 

marginalna  i  egzotyczna,  zlała  się  z  głównym  nurtem  kultury"32.  Współczesna 

cyberkultura jest synonimem kultury ery komunikacji i informacji.

28 The New Media Reader, [red.] N. Wardrip-Fruin, N. Montfort, MIT Press, Cambridge MA , 2003.
29 David Silver, dz. cyt., s. 5, tłum. moje.
30 Por. Piotr Zawojski, dz. cyt.
31 Measuring the Information Society.  The ICT Development  Index,  International  Telecommunication 

Union, Genewa 2009, s.  5,  http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2009/material/IDI2009_w5. 
pdf, kwiecień 2009.

32 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 37, tłum. moje.
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Jednocześnie wydaje się, że za zmianami nie nadąża "nowa" sztuka33, pozostająca wciąż 

na  marginesach  lub  w  opozycji  do  głównego  nurtu.  Popularne  książki  i  filmy  są 

wprawdzie tworzone przy pomocy komputerów i niejednokrotnie dystrybuowane przez 

Internet,  ale  trudno  mówić  o jakichś  radykalnie  nowych  ich  cechach.  Kanon 

artystyczny, będący integralną częścią cyberkultury, dopiero się rodzi, przy czym jego 

powstawanie we współczesnym świecie rządzi się szczególnymi prawami.

Najbardziej chyba widoczna w głównym nurcie kultury jest "nowa" sztuka wizualna, 

będąca połączeniem interaktywnych instalacji z wideoartem. Niebagatelną rolę odgrywa 

tu  otoczenie  instytucjonalne:  system galerii,  wystaw i  festiwali,  gdzie  sztuka ta  jest 

selekcjonowana,  upubliczniana  i  promowana.  Ponadto  zastosowanie  nowych 

technologii w ramach takiej sztuki nie pociąga za sobą koniecznie radykalnej zmiany 

praktyk  odbiorczych  (szczególnie  interpretacji  i wartościowania),  dzięki  czemu  jej 

przeniknięcie do kultury dokonuje się stopniowo, niemal niepostrzeżenie. W dodatku, 

jak zauważa Lev Manovich, wiele elementów "nowej" sztuki zostało zapoczątkowanych 

lub  zapowiedzianych  przez  kino,  uważane  za  pełnoprawną  sztukę  o  wartości 

estetycznej, a przy tym docierające do masowego widza34.  "Nowa" sztuka słowa nie 

doczekała  się  dotychczas  tak  przekonywającej  genealogii,  lecz  jedynie  szeregu 

cząstkowych analogii, głównie z literaturą postmodernizmu oraz z uważanymi na ogół 

za marginalne formami literackimi, takimi jak zagadka, księgi przepowiedni czy poezja 

awangardowa Oulipo, a także poezja wizualna oraz barokowa35.

Bardzo istotnym łącznikiem między "starą"  a  "nową" literaturą  stało  się środowisko 

naukowe. "Nowe" zostało przyswojone dla humanistyki między innymi dzięki pracom 

George'a Landowa, który nazwał hipertekst "laboratorium dla teoretyków literatury"36 

i wcieleniem  tekstu  "pisalnego",  o jakim  pisał  Roland  Barthes  w  S/Z37.  Obecnie 

instytucją najbardziej chyba przyczyniającą się do rozpowszechniania i oceny innych 

33 Przymiotnik "nowy" w odniesieniu do sztuki jest zapisywany w cudzysłowie, by podkreślić, że "bycie 
nowym" nie jest  obiektywnym stanem rzeczy,  lecz  pewnym konstruktem, którego sens  zależy od 
przyjętej koncepcji cyberkultury.

34 Lev  Manovich:  Język  nowych  mediów, [tłum.]  P.  Cypryański,  Wydawnictwa  Akademickie  i 
Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 419, tytuł oryginału: The Language of New Media (2001).

35 Andrzej Pająk: Islamskie ogrody i barokowe teksty-maszyny. Porady dla hipertekstowych ogrodników 
[w:]  "Techsty",  Magazyn  Nr  4,  2008  (http://www.techsty.art.pl/magazyn4/artykuly/pajak/pajak01. 
html).

36 George Landow: Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore 1992, tłum. moje.

37 Roland Barthes: S/Z, [tłum.] M. P. Markowski, M. Gołębiewska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999; 
tytuł oryginału: S/Z (1970).
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niż wizualna rodzajów "nowej" sztuki są właśnie  publikacje naukowe i  konferencje, 

nierzadko  połączone  z  prezentacjami  prac  artystów38.  Istnieje  też  szereg  czasopism 

i portali internetowych, dotyczących "nowej" sztuki i jej krytyki39, ale, poza nielicznymi 

wyjątkami, funkcjonują one w oderwaniu od "starych" czasopism literackich. W Polsce 

głównym ośrodkiem publikującym "nową" literaturę i rozpowszechniającym jej krytykę 

oraz  teorię,  jest  internetowy  magazyn  "Techsty",  wydawany  od  2002  roku  przez 

Mariusza  Pisarskiego40.  W  2007  i  2008  roku  odbyły  się  również  dwie  istotne 

konferencje  poświęcone  w  całości  lub  części  zjawiskom  literackim  i  artystycznym 

w nowych  mediach,  zorganizowane  przez  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski 

("e-polonistyka",  grudzień  2007)  oraz  Uniwesytet  Warszawski  ("Tekst  w  sieci", 

grudzień 2008).

Jednocześnie  poważnym  problemem,  utrudniającym  ugruntowanie,  sformułowanie 

kanonu i popularyzację literatury elektronicznej, stała się dostępność utworów, które po 

pewnym czasie  zwykły znikać z  Sieci.  Wynika to z  faktu,  że  w procesie  publikacji 

przestał uczestniczyć wydawca, który — jako instytucja — produkował i sprzedawał 

trwałe egzemplarze utworów oraz zapewniał ewentualne wznowienia. Dziś autorzy na 

ogół publikują sami, a dystrybucji podlega pojedyncza kopia online. Literatura staje się 

przez to nietrwała i efemeryczna, podobnie jak instalacje, happeningi i wystawy.

Rola wydawcy była niezwykle istotna na początku rozwoju "nowej" literatury, zanim 

Internet  stał  się  dojrzałym,  uniwersalnym  i  powszechnie  dostępnym  narzędziem 

publikacji. Przełomową rolę odegrało wówczas wydawnictwo Eastgate Systems Inc.41, 

które wydało w latach dziewięćdziesiątych, na dyskietkach i płytach CD-ROM, szereg 

utworów hipertekstowych opartych o środowisko Storyspace. Najbardziej znane, takie 

jak  afternoon Michael'a  Joyce'a,  czy  Victory  Garden Stuarta  Moulthropa,  zdołały 

przeniknąć do edukacji literaturoznawczej na niektórych uniwersytetach i uznawane są 

obecnie za kanon literatury elektronicznej. Próbą powtórzenia tego sukcesu, a zarazem 

uratowania  wybranych  utworów  przed  zniknięciem,  jest  inicjatywa  wydawnicza 

38 Należy tu wymienić przede wszystkim regularnie organizowane konferencje "Digital Art and Culture" 
oraz "Hypertext", która jednak w ostatnich latach zmienia swój charakter i koncentruje się obecnie na 
narzędziach do tworzenia oraz udostępniania informacji.

39 Do  ważniejszych  należą:  portal  "Grand  Text  Auto"  (http://grandtextauto.org/),  oraz  czasopisma 
naukowe:  "Journal  of  Digital  Information"  (http://journals.tdl.org/jodi)  oraz  niemieckojęzyczne 
"Dichtung Digital" (http://www.dichtung-digital.de/).

40 "Techsty" (http://www.techsty.art.pl).
41 http://www.eastgate.com.
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stowarzyszenia Electronic Literature Organisation42,  opartego o środowiska naukowe. 

Organizacja  ta  opublikowała  w  2006  roku  w  Internecie  oraz  na  płycie  CD-ROM 

Electronic  Literature  Collection  Volume  1 —  zbiór  anglojęzycznych  utworów 

elektronicznych powstałych w latach 1996―2006 (często wydanych wcześniej  przez 

autorów  w  inny  sposób),  uważanych  za  wartościowe  i znaczące.  Tym  samym 

zaproponowała kanon literatury elektronicznej, włączając przy tym w domenę literatury 

szereg utworów multimedialnych, w których w ogóle nie występuje tekst (nie licząc 

tytułu, wprowadzenia i instrukcji obsługi).

W Polsce analogiczną rolę pełni magazyn "Techsty", który systematycznie zamieszcza 

"nową"  literaturę  i  śledzi  aktualne  wydarzenia  w  tej  dziedzinie.  Ponadto  warta 

odnotowania  jest  praktyka  równoległej  publikacji  wersji  papierowej  i  elektronicznej 

tego samego utworu przez wydawców lub samych autorów. Wersja elektroniczna jest 

wtórna  i  pełni  głównie  funkcję  popularyzatorską,  ale  mimo  to  stanowi  odrębnie 

zaprojektowaną,  samodzielną  i  zamkniętą  całość,  przystosowaną  do  lektury 

interaktywnej (jak np. Blok Sławomira Shutego43, reklamujący się nie do końca słusznie 

jako  pierwsza  polska  powieść  hipertekstowa44,  czy  też  Czary  i  mary Anety 

Kamińskiej45). Istnieją też dzieła elektroniczne wydane przez znanych autorów książki 

artystycznej,  którzy  eksperymentują  z  nowymi  środkami  wyrazu  (AE Roberta 

Szczerbowskiego, Koniec świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego). Forma 

cyfrowa  stwarza  tym  autorom szansę  pozyskania  masowego  odbiorcy  i  wyjścia  ze 

swoją pracą poza galerie i wystawy. Niezależnie od motywacji wydawnictw i twórców, 

wszelkie  związki  z  literaturą  papierową  oddziałują  pozytywnie  na  status  utworów 

elektronicznych i zachęcają artystów do eksperymentów w tej dziedzinie.

Najbardziej  chyba  rozwiniętą  i  rozpowszechnioną  na  całym świecie  formą  "nowej" 

sztuki są gry komputerowe. Rola wydawcy jest tutaj kluczowa, ponieważ stworzenie 

gry wymaga  długotrwałej  pracy zespołowej  oraz  znacznych nakładów finansowych. 

42 http://eliterature.org.
43 Sławomir Shuty: Blok, http://www.blok.art.pl, 2002.
44 Wcześniejszą  publikacją  hipertekstową  jest  AE  Roberta  Szczerbowskiego,  wydane  w  formie 

elektronicznej  w 1996 roku,  na podstawie książki  artystycznej  z  1991 r.  Treścią  utworu jest  sam 
proces powstawania tekstu, rozgrywający się na oczach czytelnika. Jeżeli uznać prozatorskie dzieła 
autotematyczne  za  odmianę  powieści,  wówczas  i  AE będzie  powieścią.  Z  punktu  widzenia 
proponowanej  klasyfikacji  potraktujemy  go  jednak  w  pierwszym  rzędzie  jako  utwór  sytuacyjny, 
symulujący konfrontację czytelnika z tekstem, a dopiero wtórnie jako powieść.

45 Aneta Kamińska: Czary i mary (hipertekst), uwirtualizowienie Dawid Sypniewski, http://www.czary-
i-mary.pl/, 2007.
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Najważniejszym warunkiem zaangażowania wydawcy w tego typu przedsięwzięcie jest 

sukces  komercyjny.  Wymaga  to  adresowania  utworów  do  masowego,  najlepiej 

globalnego,  odbiorcy  i  lansowania  ich  w  ramach  norm  wyznaczonych  przez 

współczesną  kulturę.  Dlatego  zjawisko  gry  komputerowej  przestało  już  być  czymś 

"nowym",  awangardowym,  niekonwencjonalnym,  alternatywnym.  Jego  "nowość" 

pozostaje  jedynie  chwytem  retorycznym,  podczas  gdy  stało  się  ono  elementem 

mainstreamowej cyberkultury, szeroko znanym, komentowanym i badanym. Inaczej jest 

w przypadku literatury elektronicznej, która wciąż sytuuje się na marginesach, a czasem 

wręcz nasuwa wątpliwości co do swojego istnienia.

Czy to znaczy, że "nowe" w sztuce ma charakter pozaliteracki, niejęzykowy? Czy też to, 

co literackie w cyberkulturze, jest po prostu niekomercyjne i dlatego nie przechodzi do 

historii kultury? A może teoria literatury i zwyczaje lekturowe wpajane w szkołach nie 

nadążają za "nowym" i nie pozwalają go w ogóle rozpoznać ani zidentyfikować jako 

zjawiska artystycznego? Czy "nowe" w literaturze to  coś  więcej  niż  postmodernizm 

bądź liberatura? A może pojęcie "literatury" w odniesieniu do twórczości elektronicznej 

jest przeżytkiem?
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Strategie opisu "nowej" sztuki

Oderwanie  "nowej"  sztuki  od głównego nurtu  kultury spędzało sen z  powiek  wielu 

badaczom  — zarówno tym, którzy pragnęli  stworzyć nową gałąź wiedzy,  jak i  tym, 

którzy woleli rozpocząć nowy rozdział w istniejących dyscyplinach. Dyskurs krytyczny 

sztuki nie daje się w łatwy sposób rozszerzyć na "nowe" zjawiska. Sztuka nagle stała się 

dynamiczna,  wariantowa,  interaktywna,  automatyczna,  multimedialna,  modułowa 

i nawet samo rozróżnienie między "starym" a "nowym" przysparza trudności. Kwestią 

bezdyskusyjną  dla  przeważającej  większości  badaczy  jest  powiązanie  przełomu 

z faktem pojawienia  się  "nowych mediów",  ale  zdania  są  podzielone co do szeregu 

kwestii:  czy  zmiany  w  sztuce  są  jakościowe,  czy  raczej  ilościowe,  na  czym  one 

polegają,  czy technologia  jest  ich przyczyną,  czy też stała  się  jedynie katalizatorem 

przemian,  których  źródła  należy  szukać  gdzie  indziej  (na  przykład  w  myśli 

postmodernistycznej)?

W poprzednim rozdziale przywołane zostały cztery koncepcje cyberkultury,  w różny 

sposób pokazujące jej  zakres  na tle  podziału  na "stare"  i  "nowe".  Warto  odnieść te 

rozpoznania do refleksji teoretycznej nad "nową" sztuką, aby sklasyfikować i krótko 

scharakteryzować  najważniejsze  nurty  tej  refleksji,  zwracając  szczególną  uwagę  na 

założenia,  sposób  zadawania  pytań  i  presupozycje  co  do  odpowiedzi.  Pozwoli  to 

pokazać  stan  badań  nad  "nową"  sztuką  z  perspektywy  nietrywialnego  zadania 

postawionego  przed  krytyką,  która  musi  jednocześnie  potwierdzić  odrębność  swego 

przedmiotu i  zasypać stworzoną w ten sposób przepaść,  formułując język mówienia 

o tym,  co  inne  i  nieznane.  Już  sam  punkt  wyjścia  — przeciwstawienie  "starego" 

i "nowego"  — implikuje  konieczność  stworzenia  takiego  dyskursu,  który  służy 
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przyswojeniu i legitymizacji "nowego", a zarazem przeciągnięciu go do głównego nurtu 

kultury.  Drugą  rolą  krytyki,  powiązaną  z tworzeniem dyskursu,  jest  wartościowanie 

i popularyzacja "nowego". Powstający dyskurs musi być taki, by dało się z jego pomocą 

wartościować  utwory  i  w  ten  sposób  wyznaczać  kierunki  dalszego  rozwoju  sztuki. 

Artyści  i  krytycy  stanowią  jak  gdyby  dwa  bieguny  samoregulującego  się  systemu, 

perpetuum mobile sztuki.  Dzięki  temu odbiorca  otrzymuje  dzieło  wraz  z  instrukcją 

obsługi oraz potrzebą korzystania z niego, przeszczepioną ze "starego" systemu kultury. 

Jakże daleko stąd na przykład do hermeneutycznej koncepcji krytyka — interpretatora, 

komentującego  nieśmiertelne  pisma  natchnionego  pisarza,  reprezentującego 

społeczność odbiorców.

W koncepcjach utopijnych "nowa" sztuka i literatura jest uważana za lepszą i pełniejszą 

realizację odwiecznych dążeń literatury i sztuki z wykorzystaniem nowych technologii. 

Pożądany  kierunek  zmian  wyznaczany  jest  zatem  przez  wcześniejsze  teorie 

normatywne dotyczące sztuki, natomiast możliwość ich realizacji jest wyprowadzana 

z właściwości "nowych mediów". W nurt utopijny wpisują się m.in. mit holodeku i mit 

współautorstwa. Mit holodeku, stworzony przez Janet Murray w książce Hamlet on the  

Holodeck (1998), opiera się na założeniu, że zwiększenie możliwości reprezentacyjnych 

oznacza  postęp  w  literaturze46.  Reprezentacja  jest  lepsza  i  pełniejsza,  gdy  dotyczy 

całego  systemu  zależności  i  uzyskuje  charakter  interaktywnej  symulacji.  Na  micie 

holodeku opiera się również wartościowanie sztuki w oparciu o kryteria immersywności 

i interaktywności,  zaproponowane  przez  Marie-Laure  Ryan  w Narrative  as  Virtual  

Reality  (2001)47.  Natomiast  mit  współautorstwa  stanowi  pochodną 

postmodernistycznego  dążenia  do  dekonstrukcji  znaczenia,  wyzwolenia  od 

logocentryzmu  i  hegemonii  autora.  Interaktywność  nowych  mediów  (jako  wpisana 

w tekst  możliwość  fizycznej  manipulacji  signifiant)  jest  utożsamiana  z  włączeniem 

czytelnika w proces twórczy, zgodnie z ideą Barthesa, że wartościowe teksty to te, które 

czytelnik chciałby napisać i prze-pisać w swoim świecie, a "w pracy literackiej chodzi 

o to, by z czytelnika uczynić już nie odbiorcę, ale wytwórcę tekstu"48. Utożsamienie 

z tekstem "pisalnym" dokonywane było głównie w odniesieniu do hipertekstu. Łączone 

46 Janet Murray: Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge MA, MIT 
Press 1998, s. 280―284.

47 Marie-Laure  Ryan:  Narrative  as  Virtual  Reality.  Immersion  and  Interactivity  in  Literature  and  
Electronic Media, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2001.

48 Roland Barthes, dz. cyt., s. 38. Por. George Landow, dz. cyt., s. 5―6.
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głównie z nazwiskiem George'a Landowa, jest ono charakterystyczne dla początkowego 

etapu refleksji teoretycznej nad nowymi formami literatury i było później wielokrotnie 

krytykowane49. Podsumowując, koncepcje utopijne koncentrują się na wartościowaniu 

"nowego". Na pytanie o źródła i charakter nowej sztuki odpowiadają przywołaniem lub 

konstrukcją ideałów estetycznych, zanurzonych w tym, co znane. Legitymizacja tego, 

co  nowe,  dokonuje  się  zatem  poprzez  umieszczenie  w  perspektywie  historycznego 

postępu, zmierzającego ku sztuce doskonałej.

Z kolei w podejściu informacyjnym "nowe" w sztuce jawi się jako wynik zmiany form 

informacji  i  praktyk posługiwania się nimi.  Kluczowa dla nurtu informacyjnego jest 

koncepcja "nowego" przedstawiona przez Lva Manovicha w  Języku nowych mediów. 

Przez  "nowe"  media  rozumie  on  takie  media,  które  łączą  obraz,  dźwięk  i  tekst 

z technologią  komputerową,  przekształcającą  je  w dane  numeryczne  poddane 

zautomatyzowanej  obróbce50.  Manovich  wyróżnia  dwie  podstawowe  cechy  nowych 

mediów: reprezentację numeryczną i modularność oraz wynikające z nich trzy dalsze: 

automatyzację,  wariacyjność i  transkodowanie.  Reprezentacja  numeryczna polega na 

cyfrowym (liczbowym)  zapisie,  umożliwiającym m.in.  automatyzację  (automatyczną 

obróbkę obrazu, dźwięku czy tekstu poprzez algorytmy). Modularność to łączenie wielu 

elementów,  które  są  względnie  niezależne.  Stoi  ona  u  źródeł  wariacyjności,  czyli 

możliwości  występowania  obiektu  nowych  mediów  w  wielu  różnych  wersjach, 

tworzonych automatycznie na żądanie użytkownika. Ostatnia z cech, transkodowanie, 

polega  na  wzajemnym  wpływie  komputerowych  i  kulturowych  konwencji 

przedstawienia danych.

W nurcie informacyjnym dominuje podejście medialne, według którego nowa sztuka to 

"sztuka  nowych  mediów",  a  więc  tworzona  i  odbierana  za  pomocą  komputerów 

(rozumianych  jako  maszyny  przekształcające  dane  numeryczne  i  generujące  z  nich 

obrazy  oraz  teksty).  Nurt  informacyjny  zainteresowany  jest  poetyką,  językiem, 

49 Zobacz m.in. Espen Aarseth, dz. cyt., s. 47, 170, a także Raine Koskimaa:  Digital Literature. From 
Text  to  Hypertext  and  Beyond,  Jyväskylä  2000,  http://users.jyu.fi/~koskimaa/thesis/thesis.shtml, 
marzec  2008,  rozdział  "Hyperhistory,  Cybertheory",  podrozdział  "Theory  and  literature  of  the 
hypertext  community".  Aarseth  krytykuje  głównie  utożsamianie  mentalnej  aktywności  czytelnika 
drukowanego  tekstu  z  fizyczną  aktywnością  czytelnika  hipertekstu  oraz  koncepcję  wolności 
czytelnika.  Koskimaa  natomiast  podaje  listę  różnic  pomiędzy  łączami  a  odniesieniami 
intertekstualnymi,  po  raz  pierwszy  opublikowaną  w:  Markku  Eskelinen,  Raine  Koskimaa: 
Kybertekstit — ergodinen kirjallisuus aloittelijoille [w:] "Nuori Voima" 4―5:1999, s. 41―44.

50 Lev Manovich, dz. cyt., s. 90.
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semantyką, konwencjami gatunkowymi i praktykami odbiorczymi związanymi z nową 

sztuką.  Oprócz  prac  Manovicha  należą  do  tego  nurtu  m.in.  prace  Boltera, 

w szczególności koncepcja remediacji51 czy też "zwierciadeł" i "okien"52, które pokazują 

ruch  przejścia  do  nowego  medium  jako  stopniowy,  ewolucyjny,  związany 

z kształtowaniem się nowej poetyki i odbioru w oparciu o to, co znane. Wpisuje się tu 

również  refleksja  teoretyczna  Janet  Murray,  która  konstruuje  poetykę  nowej  sztuki 

w oparciu  o  takie  właściwości  "środowisk  cyfrowych"  jak  proceduralność, 

demokratyczność, przestrzenność i encyklopedyczność53.

Zgodnie  z  koncepcją  medialną,  u  źródła  nowej  sztuki  stoi  pojawienie  się  nowych 

mediów i to one determinują najważniejsze cechy tej sztuki. Przyswojenie nowej sztuki 

z  punktu  widzenia  krytyki  wymaga  zatem  rekonstrukcji  dyskursu  teoretycznego 

w oparciu o pewne kategorie transmedialne. Na szczególną uwagę zasługuje tu pojęcie 

narracji (ang. narrative), które przyjęło się w poetyce transmedialnej, a było wcześniej 

z powodzeniem wykorzystane  m.in.  do  opisu  dzieł  filmowych54.  Stoi  ono  u  źródeł 

takich  określeń,  jak  "epika  interaktywna"  (ang.  interactive  fiction),  "opowieść 

nielinearna"  czy  "wielolinearna"  (ang.  non-linear/multilinear  story),  "powieść 

hipertekstowa"  (ang.  hypertext  novel),  powszechnie  używanych  do  opisu  literatury 

elektronicznej.  Transmedialny  dyskurs  może  też  być  tworzony  w  oparciu 

o zmodyfikowane  kategorie  pochodzące  z  tradycyjnej  poetyki,  takie  jak  np.  teatr 

utożsamiony z interaktywnością i programowalnością nowych mediów (Brenda Laurel: 

Computers as Theatre,  1993)55,  czy też fikcja utożsamiona z symulacją (Jill  Walker: 

Fiction  and  Interaction,  2003)56. Modyfikacja  istniejących  kategorii  umożliwia 

włączenie  "nowego"  w  uniwersalny  dyskurs  teoretyczny,  pozwalając  jednocześnie 

51 Jay David Bolter:  Writing Space. The Computer, Hypertext, and the History of Writing,  Lawrence 
Erlbaum  Associates,  Hillsdale  NJ  1991  oraz  Jay  David  Bolter,  Robert  Grusin:  Remediation.  
Understanding New Media, The MIT Press, Cambridge MA 1999.

52 Jay David Bolter, Diane Gromala: Windows and Mirrors. Interaction Design, Digital Art and the Myth 
of Transparency, The MIT Press, Cambridge MA 2003.

53 Janet Murray, dz.cyt., s. 71; angielskie określenia przytoczonych cech to:  procedural, participatory,  
spatial, encyclopedic.

54 Por.  Seymour  Chatman,  dz.  cyt.  Pojęcie  narracji  jest  powszechnie  przyjęte  przez  badaczy, 
analizujących  utwory hipertekstowe,  poczynając  od George'a  Landowa (George  Landow, dz.  cyt., 
s. 101 i nn.).

55 Brenda Laurel, dz. cyt., por. także Michael Mateas: A Preliminary Poetics for Interactive Drama and 
Games [w:] First Person. New Media as Story, Performance and Game, [red.] Noah Wardrip-Fruin, 
Pat Harrigan, The MIT Press, Cambridge MA 2004.

56 Jill Walker: Fiction and Interaction. How Clicking a Mouse Can Make You Part of a Fictional World, 
Department of Humanistic Informatics, University of Bergen, Norway 2003.
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zachować historyczną cezurę związaną z pojawieniem się nowych mediów. Cezura ta 

jawi się wówczas jako wynikająca ze zmian technologicznych przemiana charakteru 

narracji, fikcji i innych kategorii literackich.

W nurcie  informacyjnym  mieszczą  się  również  zupełnie  nowe  dyskursy,  w  dużym 

stopniu  zainspirowane  "nowym"  i  wymuszające  rewizję  "starego".  Jedną  z  takich 

propozycji,  bardzo  bliską  nurtowi  medialnemu,  jest  analiza  literatury  elektronicznej 

w kategoriach liberatury, które to pojęcie zaproponowane zostało w 1999 roku przez 

Zenona Fajfera. Jak piszą Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer: 

"Liberatura to nowy rodzaj literacki, w którym książka nie jest neutralnym 
pojemnikiem dla tekstu, ale stanowi integralna część dzieła. Istotny jest jej 
kształt,  ilość  stron,  układ  typograficzny,  gatunek  papieru  czy  innego 
materiału"57.

W  szerokim  rozumieniu,  liberatura  oznaczałaby  pisanie,  które  dowartościowuje 

medium,  używając  go  świadomie  jako  istotnego  środka  wyrazu58.  Cezura  między 

"nowym" a "starym", wynikająca z rozwoju nowych mediów, byłaby wówczas możliwa 

do utrzymania,  ale nie musiałaby się wiązać z zasadniczą transformacją poetyki czy 

teorii  literatury  w  obliczu  "nowego".  Kategoria  "liberackości"  obiecuje  bowiem 

w płynny  sposób  połączyć  wspólnym  dyskursem  badawczym  Torę,  twórczość 

Laurence'a  Sterne'a,  Williama  Blake'a,  Stefana  Mallarme'go,  Jamesa  Joyce'a  czy 

Guillaume'a  Apollinaire'a59 oraz  wybrane  utwory  "nowych  mediów",  takie  jak  AE 

Roberta  Szczerbowskiego  czy  Koniec  świata  według  Emeryka Radosława 

Nowakowskiego  (którzy zresztą  znani  są  właśnie  jako  twórcy papierowych  książek 

liberackich)60.  Wciąż  jednak  brakuje  rozwiniętego  aparatu  badawczego,  który byłby 

realizacją  tych  idei  i  dawał  istotne  korzyści  w interpretacji  literatury elektronicznej. 

57 Katarzyna  Bazarnik,  Zenon  Fajfer:  Liberatura,  czyli  dziura  w  sieci  [w:]  Informacja  o  obiektach 
kultury i  Internet,  Seria  III:  ePublikacje Instytutu Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa UJ, 
Nr 1, 2005, s. 156-165, http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z1/bazarnik.pdf, maj 2008.

58 W kontekście "nowych mediów" nawiązuje to do słynnej formuły Marshalla McLuhana "Medium jest 
przekazem" (ang. medium is the message), zob. Marshall McLuhan: Zrozumieć media. Przedłużenia 
człowieka, [tłum.]  N.  Szczucka,  Wydawnictwa  Naukowo-Techniczne,  Warszawa  2004;  tekst 
oryginalny:  Understanding  Media:  The  Extensions  of  Man,  MIT  Press,  Cambridge  MA  1994 
(pierwsze wydanie 1964).

59 Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer.: dz. cyt, s. 165; Katarzyna Bazarnik, dz. cyt.
60 Por.  Mariusz  Pisarski:  Kartografowie  i  kompilatorzy.  Pół  żartem,  pół  serio  o  praktyce  i  teorii  

hiperfikcji w Polsce [w:]  Liternet.pl,  [red.] P. Marecki,  Rabid, Kraków 2003, s.  16―44. W tomie 
Liternet.pl również  wywiad  z  Radosławem  Nowakowskim  na  temat  twórczości  liberackiej 
i komputerów.
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Najnowsze  prace  teoretyczne  nad  interfejsem,  takie  jak  Efekty  interfejsu  (2007)61 

Sebastiana  Strzeleckiego,  przekonują,  że  badania  nad  wykorzystaniem  medium 

w warstwie  semantycznej  "nowej"  sztuki  nie  wymagają  perspektywy porównawczej 

z literaturą  dawną.  Wydaje się  zatem, że kategoria liberackości  niesie  ze sobą nowe 

możliwości  przede  wszystkim  w  zakresie  interpretacji  literatury  dawnej  oraz 

komparatystyki transmedialnej.

W  kontekście  nurtu  informacyjnego  należy  również  rozpatrywać  prace,  które 

koncentrują  się  na  strukturze  informacji,  a  nie  na  narzędziach  jej  tworzenia 

i odtwarzania, takich jak komputer, telefon komórkowy czy telewizor. W ten właśnie 

sposób patrzy na informację Espen Aarseth,  wprowadzając kategorię  cybertekstu do 

opisu tekstowych "maszyn, produkujących wiele form wyrazu"62, oraz pojęcie literatury 

ergodycznej63 do opisu literatury, wymagającej od czytelnika "nietrywialnego wysiłku 

przejścia przez tekst" poprzez "wywołanie sekwencji semiotycznej"64. Cybertekst jest 

również pojęciem transmedialnym, odnoszącym się zarówno do "starej", jak i "nowej" 

literatury.  Sytuuje  "nową" sztukę w ramach synchronicznych,  a nie  diachronicznych 

i nie  zakłada  istnienia  przełomu  jakościowego,  nawet  — wynikającego  ze  zmian 

technologicznych.  Według  badaczy  takich,  jak  Aarseth,  formy  informacji 

charakterystyczne dla nowych mediów istniały lub były możliwe od zawsze, choć ich 

realizacja  technologiczna  była  inna  niż  obecnie.  Jako  przykłady  ergodycznych 

cybertekstów podaje m. in. chińską Księgę Przemian, Kompozycję Nr 1 Marka Saporty, 

Sto  bilionów  wierszy Raymonda  Queneau,  Grę  w  klasy Julia  Cortazara.  Pytanie 

61 Sebastian  Strzelecki:  Efekty  Hipertekstu.  Recepcja  ekranowa  hipertekstów  literackich. Wersja 
hipertekstowa  fragmentów  pracy  doktorskiej  napisanej  pod  kierunkiem  prof.  dr  hab.  Ryszarda  
Kluszczyńskiego,  Uniwersytet  Opolski  2007,  "Techsty",  Magazyn  Nr  4,  2008, 
(http://www.techsty.art.pl/magazyn4/strzelecki/efekty-interfejsu/index.html).

62 Espen  Aarseth,  dz.cyt.,  s.  3,  tłum.  moje.  Cybertekst  określany  jest  również  jako  "maszyna  do 
produkcji  i  konsumpcji  znaków" (Tamże,  s.  21)  oraz  "tekst,  który  generuje  skryptony 
z wykorzystaniem obliczeń" (Tamże, s. 62).

63 Pojęcie "ergodyczności", pochodzące od greckich słów "ergon" — praca i "hodos" — droga, używane 
jest  w  matematyce  do  opisu  procesów  stochastycznych,  których  każdy  kolejny  odcinek  jest 
statystycznie taki sam i dlatego jednakowo reprezentatywny dla całości. Zob. Władysław Kopaliński: 
Słownik  wyrazów  obcych  i  obcojęzycznych,  pierwsze  wydanie  w  Internecie,  De  Agostini  Polska, 
http://www.slownik-online.pl/index.php, kwiecień 2009.

64 Tamże,  s.  3,  tłum.  moje.  Podane  definicje  nie  są  jedynymi,  które  przewijają  się  przez  książkę 
Aarsetha.  Świadomie  pozwala  on na  pewną dowolność  interpretacji  wprowadzonych przez  siebie 
pojęć. Stworzenie neologizmów jest dla niego gestem otwarcia nowej perspektywy badawczej, a nie 
gestem kategoryzacji, porządkującego i zamykającego opisu. Doprowadziło to do dyskusji z udziałem 
autora na temat definicji "cybertekstu" i "ergodyzmu", która odbyła się w 2005 roku na łamach blogu 
"Grand  Text  Auto"  (http://grandtextauto.org/).  Wskazane  zostały  wówczas  niejasności  w  książce 
Cybertext..., ale nie doprecyzowano tych pojęć; raczej potwierdzono ich roboczy status.
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o istnienie, charakter i źródła dokonujących się współcześnie przemian pozostaje zatem 

otwarte. Cezura między "nowym" a "starym" leży poza proponowanym przez Aarsetha 

opisem struktur informacji, choć w oparciu o niego może być skonstruowana i badana.

Natomiast  zgodnie  z  podejściem  antropologicznym  sztuka  stanowi  środek  wyrazu 

określonej  formacji  społeczno-kulturowej.  Stosuje  zatem  narzędzia  i  konwencje 

charakterystyczne  dla  danego  społeczeństwa,  uwewnętrznia  i  odzwierciedla  jego 

założenia filozoficzne i estetyczne, podejmuje tematy dla niego istotne, buduje więzi 

społeczne. Obecna "nowa" sztuka, rozpatrywana w perspektywie antropologicznej, daje 

się  ugruntować  w  postmodernistycznym  paradygmacie  estetycznym  i  poznawczym, 

w "mitach" społeczeństwa informacyjnego (np. sztuka podejmująca temat cyborgizacji, 

interfejsu, informacji) oraz w codziennych praktykach i postawach współczesności.

Najczęściej "nową" sztukę łączy się z postmodernizmem. Kluszczyński twierdzi: 

"Sztuka interaktywnych mediów wydaje się najdoskonalszym przykładem 
nowego,  dekonstrukcyjnego,  postmodernistycznego  pojmowania  dzieła 
sztuki oraz całego paradygmatu artystycznego"65. 

Wiąże  się  z  tym szereg  cech  nowej  sztuki  i  słów-kluczy,  które  można  wobec  niej 

zastosować,  takich  jak66:  kontekstowość  i  niestabilność  sensu,  symulakryczność67,  

intertekstualność68,  bricolage  (składanie większych całości z luźnych kawałków, ang. 

tinkering)69, niestabilna, cząstkowa tożsamość70, dekonstrukcja71, sieć jako model relacji 

zastępujący hierarchię72, repetycja i interaktywność73. Często cechy te utożsamiane są 

z wykorzystaniem określonych technologii interaktywnych, szczególnie hipertekstu, ale 

jest  to  upraszczające  uogólnienie.  Zaciera  ono istotną  różnicę  pomiędzy podejściem 
65 Ryszard Kluszczyński, dz. cyt., s. 69.
66 Poniższe  zestawienie  jest  próbą  krótkiego  podsumowania  najważniejszych  paralelizmów  między 

postmodernizmem a "nową" sztuką, dostrzeżonych i opisanych przez różnych autorów. Nie wszyscy 
badacze,  na  których  się  powołuję,  uważali,  że  wskazane  cechy  "nowej"  sztuki  wynikają 
z paradygmatu postmodernistycznego; nawet George Landow i Richard Lanham, najbardziej chyba 
kojarzeni  z  postmodernistycznym spojrzeniem na "nową" literaturę,  byli  w tym względzie bardzo 
ostrożni i pisali jedynie o zbieżności, analogii.

67 Por. Silvio Gaggi:  From Text to Hypertext. Decentering the Subject in Fiction, Film, the Visual Arts 
and Electronic Media, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1997, s. 99 i nn.

68 Por. George Landow, dz. cyt., s. 8.
69 Por. Sherry Turkle: Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Touchstone, New York 1997, 

s. 50 i nn.
70 Por. Silvio Gaggi, dz. cyt.
71 Zob. np. Ilana Snyder:  Hypertext. The Electronic Labirynth, New York University Press, New York 

1997, s. 41―42.
72 Por. George Landow, dz. cyt., s. 23 i nn.
73 Por.  Richard  Lanham:  Electronic  Word.  Democracy,  Technology  and  the  Arts,  The  University  of 

Chicago Press, Chicago 1993, s. 108.
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antropologicznym,  które  sprowadza  przełom  do  zmiany  paradygmatu 

epistemologicznego,  wymuszającego  inne  pojmowanie,  strukturyzowanie 

i wykorzystywanie  informacji,  a  podejściem  medialnym,  które  koncentruje  się  na 

samym fakcie pojawienia się nowej technologii.

Dobrze pokazuje tę subtelną różnicę Sherry Turkle, omawiając kontrast dwóch estetyk 

— modernistycznej i postmodernistycznej w obrębie samych "nowych mediów":

"Mój  przezroczysty  Apple  II  modelował  modernistyczną  estetykę 
technologii,  podczas  gdy  Macintosh  wpisywał  się  postmodernistyczną. 
Teoretycy  postmodernizmu  sugerowali,  że  poszukiwanie  głębi 
i mechanizmu jest bezcelowe oraz że bardziej realistyczna jest eksploracja 
świata zmieniających się powierzchni, niż porywanie się na poszukiwanie 
źródła  i  struktury.  Macintosh  posłużył  kulturowo  jako  nośnik  takich 
koncepcji."74

Kluczowym  elementem,  pozwalającym  mówić  o  postmodernistycznym  charakterze 

"nowych  mediów",  jest  interfejs,  który określa  możliwości  poznawcze  użytkownika 

oraz charakter komunikacji. Otwiera to perspektywę antropologiczną również na utwory 

papierowe, które proponują podobny jak media elektroniczne model odbioru75. Dzięki 

temu  można  szukać  korzeni  powieści  hipertekstowej  czy  poematu  multimedialnego 

w takich tekstach jak  Gra w klasy Julia Cortazara,  Jeśli zimową nocą podróżny Italo 

Calvino oraz w poezji wizualnej i konkretnej. W kategorii "nowego" mieści się nawet 

twórczość  Borgesa:  tradycyjne,  linearne  książki,  które  w  warstwie  tematycznej 

antycypują  problemy  współczesnego  społeczeństwa  informacyjnego  oraz  stanowią 

zapowiedź nowych mediów.

Nie wszystkie jednak wartości, przekonania i schematy kulturowe charakterystyczne dla 

"nowego" społeczeństwa dają się wyprowadzić wprost z formacji postmodernistycznej. 

Dotyczy to zwłaszcza koncepcji kodu oraz ciała określanej mianem posthumanizmu76. 

Koncepcja ta, oparta na cybernetyce, zaciera różnicę między człowiekiem, zwierzęciem 

i  maszyną oraz różnice między tym, co materialne i  niematerialne. Jak pisze Donna 

Haraway: 

74 Sherry Turkle, dz. cyt., s. 38, tłum. moje.
75 Por. Joanna Frużyńska:  Hipertekstowe opowieści w prozie XX wieku. Praca doktorska napisana pod 

opieką prof. dra hab. Bogdana Owczarka, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 6 i nn.
76 Por. Katherine Hayles:  How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 

Informatics, University of Chicago Press, Chicago 1999, s. 2 i nn.
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"Maszyny końca XX wieku rozchwiały różnicę między tym co naturalne 
a tym co sztuczne, między ciałem a duszą, między samoistnym rozwojem 
a rozwojem  według  zewnętrznego  projektu  (...)  Maszyna  i  organizm  są 
pojmowane jako zakodowane teksty, przez które podejmujemy grę czytania 
i pisania świata"77. 

To  przekonanie  wiąże  się  z  wiarą  w  możliwość  wyprodukowania  maszyn 

nieodróżnialnych  od  człowieka,  zdolnych  do  uczenia  się  i  funkcjonujących 

w warunkach  dynamicznej  równowagi  ze  środowiskiem78.  Ponadto  pojawia  się 

perspektywa zaistnienia bytów antropoidalnych oraz "uzbrojenia" ciała w nowoczesne 

technologie,  przedłużające  i  ulepszające  percepcję,  rozumianą  jako  reagowanie  na 

bodźce  i  dynamiczne  dostosowywanie  się  do  środowiska79.  Posthumanizm wyraźnie 

zaznaczył  swoją  obecność  w  kulturze  popularnej  lat  80.  za  sprawą  literatury 

cyberpunkowej80,  przedstawiającej  stechnicyzowaną  wizję  przyszłości,  w  której 

elektroniczne, mechaniczne lub organiczne implanty i protezy są popularnym sposobem 

zwiększania funkcjonalności i atrakcyjności ludzkiego ciała. Urządzenia te jednocześnie 

sprawiają,  że człowiek może fizycznie połączyć się  z globalną siecią  informacji,  co 

zanurza jego zmysły w wirtualnej rzeczywistości i umożliwia bezpośrednią interakcję 

z maszynami, nie zapośredniczoną przez ogląd i racjonalne poznanie.

Podsumowując,  w podejściu antropologicznym pytanie o charakter i uwarunkowania 

nowej  sztuki  sprowadza  się  do  pytania  o  społeczeństwo,  jego  przekonania,  kulturę, 

zwyczaje,  dyskurs  i  paradygmaty poznawcze.  Legitymizacja  "nowego"  dokonuje się 

najczęściej  poprzez  włączenie  go  w  postmodernizm,  który  jest  formacją  kulturową 

powszechnie  uznawaną i  badaną  przez  krytyków.  "Nowa"  sztuka  staje  się  wówczas 

ucieleśnieniem i egzemplifikacją postmodernistycznej koncepcji tekstualności. Dającą 

nieco większe możliwości, ale też nieco ryzykowną alternatywą jest ogłoszenie nowej 

77 Donna  Haraway:  A Cyborg  Manifesto:  Science,  Technology,  and  Socialist-Feminism in  the  Late 
Twentieth Century [w:]  Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New 
York 1991, s. 152, http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html, marzec 2008, 
tłum. moje.

78 Najbardziej znanym zadaniem tego rodzaju, postawionym przed komputerami, jest tzw. test Turinga, 
zaproponowany  w  1950  roku.  Turing  w  miejsce  pytania  "Czy  maszyny  myślą?"  zaproponował 
pytanie: "Czy program komputerowy jest w stanie udawać człowieka tak dobrze, by rozmówca, który 
prowadzi  jednocześnie  dwie  pisemne  konwersacje  i  ma  za  zadanie  rozpoznać,  w  której  z  nich 
partnerem jest maszyna, wziął maszynę za człowieka, a człowieka za maszynę?". Zob. Alan Turing: 
Computing  machinery  and  intelligence [w:]  "Mind"  59,  1950,  s.  433―460, 
http://www.loebner.net/Prizef/TuringArticle.html, marzec 2008.

79 Głęboko posthumanistyczne i cyborgiczne okazuje się w tym kontekście spojrzenie na media jako na 
"przedłużenie człowieka" (ang. extensions of man). Zob. Marshall McLuhan, dz. cyt.

80 Najbardziej znaną powieścią tego nurtu pozostaje Neuromancer Williama Gibsona (1984).
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formacji społecznej, takiej jak posthumanizm, i wybiórcze potraktowanie dziedzictwa 

postmodernizmu, poszerzonego o kategorie przejęte z cybernetyki i teorii mediów, np. 

symulacja, interfejs, cyborgizacja. Stwarza to szeroki kontekst dla interpretacji literatury 

z perspektywy  antropologicznej,  który  jednak  szybko  wyczerpuje  swój  potencjał 

wyjaśniania  konkretnych  zjawisk,  o  ile  nie  jest  poparty  zastosowaniem  narzędzi 

analitycznych wypracowanych w ramach podejścia informacyjnego.

W ujęciu  epistemologicznym  do  "nowego"  mogłyby przynależeć  wszelkie  zjawiska 

artystyczne odzwierciedlające związek technologii i kultury, w tym: sztuka "użytkowa", 

którą  stanowią  same  narzędzia  informacji  i  komunikacji  (oprogramowanie 

i komputery),  sztuka  "nowych  mediów"  oraz  wszelkiego  rodzaju  utwory,  które 

w jakikolwiek sposób nawiązują do nowych technologii.  "Nowa" sztuka to  ta,  która 

musi być rozpatrywana w kontekście nowych technologii, ponieważ w odniesieniu do 

nich się określa. 

Koncepcja epistemologiczna niesie  ze sobą konstatację,  że pisanie  o "nowej" sztuce 

samo jest "nowe", ponieważ jest tak głęboko zanurzone w technologii. Legitymizacja 

"nowego" dokonuje się poprzez wykorzystywanie "starych" konwencji w taki sposób, 

by stworzyć wrażenie ciągłości. Ważnym elementem tej strategii jest sam fakt pisania 

papierowych  książek  na  temat  "nowej"  sztuki.  Ewolucja  dyskursu  krytycznego 

prowadzi jednak stopniowo do coraz głębszego jego zanurzenia w technologii, nie tylko 

na  poziomie  treści  i  używanych  pojęć,  lecz  również  pod  względem  formy.  Coraz 

częściej  pojawiają  się  rozprawy  hipertekstowe,  a  także  elektroniczne  bazy  danych, 

dotyczące "nowej" sztuki. Również "stara" sztuka podlega digitalizacji i w ten sposób 

staje się "nową" sztuką, reprezentacją i echem swojej własnej przeszłości jako książki, 

rzeźby, obrazu sprzed ery informacji.

W  nurt  epistemologiczny  wpisuje  się  między  innymi  z  pozoru  strukturalna  (bo 

odwołująca  się  do  medium)  definicja  literatury  elektronicznej  sformułowana  przez 

Noah  Wardripa-Fruina  i  przyjęta  za  nim  przez  Electronic  Literature  Organisation 

i Katherine Hayles81.  Mianem literatury elektronicznej  określa on "dzieła o istotnych 

aspektach  literackich,  które  wykorzystują  możliwości  i  konteksty  dawane  przez 

81 Katherine Hayles:  Electronic Literature. New Horizons for the Literary, University of Indiana Press, 
Notre Dame 2008, s. 3.
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samodzielny  lub  podłączony  do  sieci  komputer"82.  Wymienia  między  innymi 

następujące jej formy: epika (ang.  fiction) i  poezja hipertekstowa, poezja kinetyczna, 

instalacje sztuki komputerowej przeznaczone do czytania lub posiadające inne aspekty 

literackie,  chatterboty83,  epika  interaktywna,  powieści  w formie  e-maili,  smsów czy 

blogów, wiersze i opowieści generowane komputerowo (interaktywnie lub na podstawie 

zadanych parametrów), projekty pisania literatury przez społeczność czytelników oraz 

akcje  literackie  online,  które  rozwijają  nowe  sposoby  pisania.  Definicja  ta  została 

sformułowana po to, by promować, zbierać i rozpowszechniać literaturę elektroniczną, 

tak jak czyni to Electronic Literature Organisation. Nie niesie ona jednak ze sobą realnej 

wartości  analitycznej,  ponieważ  posługuje  się  enigmatycznym  pojęciem  "aspektu 

literackiego",  nie  wyjaśniając,  w  jaki  sposób  jest  on  w  ogóle  możliwy  w  nowych 

mediach. Jej właściwym celem okazuje się więc ustanowienie literatury elektronicznej 

jako jednej z odmian literatury i jej kanonizacja.

Proponuję zaliczyć do nurtu epistemologicznego również wszystkie te idee krytyczne, 

przez które przebija świadomość własnego zanurzenia w "nowym". Znajdą się tu zatem 

wszelkie  opracowania  traktujące  o  ewolucji  samego  pisania  i  czytania  oraz  jej 

implikacjach dla krytyki i nauki o literaturze. Przywołać więc trzeba ponownie, tym 

razem  w  kontekście  ewolucji  tekstualności,  m.in.  książki  Jaya  Boltera,  George'a 

Landowa oraz Espena Aarsetha, a także Poetykę mediów Ewy Szczęsnej (2007)84.

Przedstawione  cztery główne  nurty  refleksji  nad  "nową"  sztuką  różnie  definiują  jej 

granice i źródła oraz stosują bardzo różne strategie włączania jej w dyskurs krytyczny 

badań  nad  literaturą.  Pozwalają  jednak  sformułować  pewne  ogólne  wnioski,  które 

wydają się prawdziwe lub co najmniej możliwe do przyjęcia niezależnie od przyjętej 

perspektywy badawczej. Oto one:

82 Tamże,  oraz  na  stronach  Electronic  Literature  Organisation,  http://eliterature.org/about/,  kwiecień 
2009, tłum. moje.

83 Chatterbot to program komputerowy, działający w sieci komputerowej i  symulujący rozmówcę na 
czacie. Czat jest tu rozumiany jako oprogramowanie, służące do komunikowania się użytkowników 
na  odległość  za  pomocą  wiadomości  tekstowych,  przekazywanych  między  nimi  w  czasie 
rzeczywistym (np.  Gadu-Gadu,  IRC).  Do chatterbotów należy m.in.  Eliza  Josepha  Weizenbauma, 
powstała w latach 60.

84 Ewa  Szczęsna:  Poetyka  mediów:  polisemiotyczność,  digitalizacja,  reklama, Wydział  Polonistyki 
Uniwersytetu  Warszawskiego,  Warszawa  2007.  Zwraca  tutaj  uwagę  szczególnie  autotematyczny 
wstęp, zatytułowany "Niezręczność wstępu?", stawiający pod znakiem zapytania swoją własną rację 
bytu w świecie płynnej, niestabilnej, intersemiotycznej tekstualności o zacierających się granicach.
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● pojawienie się "nowych mediów" zmieniło środki wyrazu stosowane w sztuce 

i narzuca konieczność rekonstrukcji narzędzi opisowych, w tym poetyki;

● "nowa" sztuka pod pewnymi względami stanowi kontynuację postmodernizmu;

● "nowa"  sztuka  jest  ugruntowana  w  społeczeństwie,  z  którym  jest  związana: 

dotyczy  to  funkcji  sztuki,  paradygmatu  estetycznego,  konwencji,  poruszanej 

tematyki, sposobu i okoliczności odbioru;

● "nowej" sztuki nie da się rozpatrywać w oderwaniu od technologii informacji 

i komunikacji; równocześnie dokonuje się transformacja dyskursu krytycznego 

sztuki,  który  zanurzony  jest  w  technologii,  kształtującej  jego  terminologię, 

tematykę oraz formę.

Nie da się jednoznacznie wyodrębnić "nowej" sztuki, ponieważ jej granice definiowane 

są  różnie;  można  natomiast  przyjąć,  że  sztuka  "nowych  mediów",  twórczo 

wykorzystująca ich potencjał  do kreacji  znaczenia  ("thinking with the medium",  jak 

pisze Marie Laure Ryan85), stanowi rdzeń "nowej" sztuki. Dlatego w centrum moich 

rozważań znajdą się takie właśnie utwory, choć daleka jestem od przyjęcia perspektywy 

medialnej.

85 Marie-Laure Ryan: Narrative and Digitality: Learning to Think with the Medium [w:] A Companion 
to Narrative Theory, Blackwell Publishing, Pondicherry 2005, s. 523.
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Miejsce pracy na tle 
dotychczasowych badań nad 

interpretacją "nowej" literatury

Zagadnienie  interpretacji  "nowej"  sztuki  może  być  podejmowane  z  perspektywy 

utopijnej, informacyjnej, antropologicznej lub epistemologicznej. Przyjęcie określonego 

kąta widzenia zależy przede wszystkim od celu, jaki stawia sobie badacz. Studia nad 

interpretacją  mogą  zatem  zmierzać  między  innymi  do  skonstruowania  wytycznych 

(opcja  utopijna),  do  stworzenia  narzędzi  analitycznych,  opisujących  lub 

wspomagających  proces  interpretacji  (opcja  informacyjna),  mogą służyć  nakreśleniu 

obrazu kultury współczesnej, gdzie podjęte interpretacje konkretnych utworów i zjawisk 

prowadzą do bardzo ogólnej diagnozy (opcja antropologiczna) lub też po prostu dążyć 

do  włączenia  określonych  zjawisk  w  obieg  kulturowy  (opcja  epistemologiczna, 

pragmatyczna).

Całkowite rozdzielenie tych perspektyw jest niemożliwe: perspektywa antropologiczna 

wymaga  narzędzi  analitycznych,  zaś  stworzenie  tych  narzędzi  nie  jest  możliwe bez 

konstatacji  dotyczących  sposobu  istnienia  dzieła  literackiego,  praktyk  odbiorczych 

i stosunku współczesnego człowieka do samego siebie, sztuki, języka, technologii. Nie 

da się przy tym uniknąć wartościowania,  a sam fakt  pisania  o  interpretacji  "nowej" 

sztuki  ma  sens  fatyczny  i  umieszcza  ją  każdorazowo  w  horyzoncie  zjawisk 

artystycznych.  Niemniej  jednak,  by  podjąć  decyzję  o  posłużeniu  się  określonymi 

teoriami i ustaleniami oraz odrzuceniu lub zignorowaniu innych, trzeba określić, która 
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z wskazanych  płaszczyzn  zostanie  potraktowana  jako  nadrzędna  perspektywa 

badawcza, w obrębie której postawione zostaną tezy i zaproponowane nowe idee.

Moja  praca  wpisuje  się  w  nurt  informacyjny  badań  nad  "nową"  sztuką,  ponieważ 

w centrum zainteresowania znajduje się analiza i interpretacja charakterystycznych dla 

niej form artystycznych. Stanowi to bazę do dalszych wniosków, w szczególności do 

udzielenia odpowiedzi na pytanie antropologiczne, normatywne oraz o kształt przyszłej 

krytyki  literackiej,  ale  pytania  te  zasadniczo  pozostają  poza  zakresem  podjętych 

rozważań.  W  szczególności  praca  jest  neutralna  względem  wykorzystania 

postmodernizmu czy posthumanizmu jako kluczy interpretacyjnych "nowej" sztuki oraz 

względem  wartościowania  takich  jej  aspektów  jak  interaktywność  (jako  możliwość 

wyboru  i  władza  nad  przedstawieniem),  demokratyczność86 (jako  uczestnictwo 

w tworzeniu), czy multimedialność (jako poszerzenie doświadczenia zmysłowego).

Perspektywa informacyjna daje szerokie możliwości  badawcze w sferze interpretacji 

"nowej" sztuki,  ale  rodzi  też  pułapki,  zwłaszcza przy założeniu,  że  do opisu będzie 

wykorzystywana  kategoria  literackości.  Jedną  z  możliwości,  związaną  z  "medialną" 

odmianą nurtu informacyjnego, jest wykorzystanie kategorii liberatury, jako literatury 

świadomie  wykorzystującej  medium.  Jest  to  kierunek  obiecujący,  ale  na  razie 

pozbawiony warsztatu analitycznego. Sprawę komplikuje fakt, że kategoria literackości 

jest tu dana niejako a priori, stanowi punkt wyjścia i niezbędny kontekst do rozważania 

eksperymentów z medium. Tymczasem w wielu współczesnych utworach trudno jest 

dostrzec nie tylko literaturę, ale nawet i tekst. Nurt "liberacki" jest słabo znany i nie ma 

swojego wyraźnego odpowiednika w badaniach prowadzonych na świecie.

Na  biegunie  "strukturalnym"  nurtu  informacyjnego  sytuują  się  koncepcje,  które 

posługują się semiotyką do opisu i interpretacji tekstów multimedialnych. Na polskim 

gruncie  badania  takie  są  prowadzone przez  Ewę Szczęsną.  Zadaniem proponowanej 

przez  nią  poetyki  jest  stworzenie  dyskursu,  służącego  z  jednej  strony  do  opisu 

funkcjonowania  tych  samych  treści  w  różnych  mediach,  a  z  drugiej  strony  do 

semiotycznego  opisu  przekazu  multimedialnego.  Badaczka  posługuje  się  kategorią 

tekstu  rozumianego  za  szkołą  tartuską  jako  "każdy  semantycznie  powiązany  ciąg 

86 Por.  Martin  Lister  i  in.,  dz.  cyt.,  s.  43.  Lister  przedstawia  demokratyczność  jako  jedną  z  twarzy 
interaktywności.  Moim  zdaniem  nie  dają  się  one  jednak  utożsamić,  ponieważ  demokratyczność 
dodatkowo  wymaga,  by w  wyniku  działań  wielu  osób  powstawała  pewna  współdzielona  całość. 
Interaktywność dotyczy zaś jedynie konfrontacji użytkownika z utworem (tamże, s. 388).
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znaków"  (nie  tylko  językowych),  utrwalony  i  zorganizowany  wewnętrznie87.  Tekst 

literacki  jest  dla  niej  jedynie  elementem  szerszego  tekstu  polisemiotycznego 

(wykorzystującego różne systemy znaków) i multimedialnego (wykorzystującego różne 

media),  na  który  składają  się  dodatkowo  między innymi  obraz  i  dźwięk.  Szczęsna 

określa  dwa  skrajne  przypadki  relacji  semiotycznych  i  medialnych  w  obrębie  tak 

rozumianego  tekstu:  relację  intersemiotyczną  (intermedialną),  gdy współwystępujące 

systemy  semiotyczne  (medialne)  są  względnie  niezależne  znaczeniowo  oraz 

transsemiotyczną (transmedialną), gdy reinterpretują się nawzajem88. Samą interpretację 

definiuje  Szczęsna  za  Heideggerem  jako  "strukturę  poznawania,  dziejące  się 

rozumienie", ale włącza w swoją koncepcję dyskurs semiotyczny: interpretacja dotyczy 

zawsze  znaków  przynależących do  określonego  systemu  semiotycznego  i  sama  też 

podlega uznakowieniu89.

Na  świecie,  badania  nad  interpretacją  o  tych  samych  założeniach  są  prowadzone 

w oparciu o pojęcie multimodalności (ang. multimodality), które odpowiada określeniu 

polisemiotyczności,  stosowanemu  przez  Ewę  Szczęsną  i  nawet  jest  w  analogiczny 

sposób  zestawiane  z  kategorią  multimedialności.  "Multimodalnymi"  nazywane  są 

wszelkiego typu teksty kultury,  których znaczenie  jest  realizowane przez więcej  niż 

jeden tryb semiotyczny (ang.  semiotic mode)90.  Jak piszą Gunther Kress i  Theo Van 

Leeuwen:

“Model jest czymś odrębnym od faktycznej, materialnej postaci  wytworu 
semiotycznego  lub  faktycznego  materialnego  pojawienia  się  zdarzenia 
semiotycznego. Środki, z których korzysta ów model, tryby semiotyczne, są 
wciąż  abstrakcyjne,  możliwe  do  realizacji  w  różnych  postaciach 
materialnych. Trybem semiotycznym jest na przykład język, ponieważ może 
być realizowany jako mowa lub jako pismo; również pismo stanowi tryb 
semiotyczny,  ponieważ  może  być  realizowane  poprzez  grawerowanie 
w kamieniu,  kaligrafię  na  dyplomach,  druk  na  błyszczącym  papierze, 
a wszystkie te media dodają kolejną warstwę znaczenia."91 

87 Ewa Szczęsna, dz. cyt., s. 14 i nn.
88 Tamże, s. 29.
89 Tamże, s. 169.
90 Gunther  Kress,  Theo Van Leeuwen:  Reading Images.  The Grammar of  Visual Design, Routledge, 

London 1996, s. 183.
91 Gunther Kress, Theo Van Leeuwen: Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary  

Communication, Arnold, Londyn 2001, s. 6, tłum. moje. Zwięzłe porównanie pojęć multimedialności 
i multimodalności znajduje się w: Martin Engebretsen: Konvergens i tekst. En studie av et tekstformat  
som kombinerer skrift og video, Norwegian Academic Press, Kristiansand 2005, s. 8―9.
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Niezwykle  istotny  fundament  teoretyczny  dla  badań  nad  multimodalnością  stanowi 

gramatyka funkcjonalna M. A. K. Hallidaya92.

Również  po  stronie  strukturalnej  stoi  koncepcja  Espena  Aarsetha,  która  zostanie 

krytycznie  omówiona  w  następnym  rozdziale.  Interesuje  go  jednak  nie  tyle 

współistnienie  tekstu  i  innych  trybów  semiotycznych,  co  mechaniczny  aspekt 

tekstualności w "nowych" i w "starych" mediach. Zjawisko to pozostawało i pozostaje 

na marginesie badań nad dyskursem multimodalnym czy też polisemiotycznym. Jeżeli 

bywa w nich uwzględnione, to nie jako znaczeniotwórcza właściwość tekstu, lecz jako 

element określający strategię odbioru oraz jako znamię ontycznej niegotowości tekstu, 

charakterystycznej dla dyskursu internetowego. Działanie znaku nie jest rozpatrywane 

w kategoriach  semiotycznych,  lecz  jedynie  jako  element  "gramatyki  przekazu",  co 

sytuuje go poza sferą zainteresowania refleksji semiotycznej93.

Aarseth  natomiast  podejmuje  się  opisu  tekstualności  w  kategoriach  mechanicznych, 

a jednocześnie  nie  stroni  od zagadnienia  interpretacji.  Mechanizm ma według niego 

funkcję  tekstotwórczą,  zaś  interpretacja  dotyczy  tekstów  jawiących  się  za  jego 

pośrednictwem.  Działalność  czytelnika  obejmuje  zatem  dwa  aspekty:  ergodyczną 

wędrówkę  przez  cybertekst,  polegającą  na  uruchamianiu  jego  mechanizmów,  oraz 

interpretację  zjawisk  tekstowych,  które  powstają  w  wyniku  tej  wędrówki. 

"Usensownienie" (ang.  making sense of) dzieła sztuki wiąże się ściśle z możliwością 

zamknięcia lektury94. Utwory ergodyczne dzieli Aarseth z tego względu na: powieści, 

które tworzą narracje (ang. narratives), literaturę anamorficzną (ang. anamorphic), czyli 

dające się rozwiązać zagadki, oraz literaturę metamorficzną (ang.  metamorphic), czyli 

teksty zmienne i nieprzewidywalne, nie mające określonego końca, "najtrudniejsze do 

opisu za pomocą narzędzi współczesnej teorii literatury"95.

W  moim  przekonaniu  przypisanie  sensu  tej  ostatniej  kategorii  utworów  wymaga 

przyjęcia, że sam mechanizm cybertekstowy może być znakiem. Według Aarsetha jest 

on jednak tylko regułą użytkowania: ergodyczne dzieło sztuki według Aarsetha to takie, 

92 Zob. M. A. K. Halliday:  System and Function in Language. Selected Papers edited by G. R. Kress, 
Oxford University Press, Oxford 1976, ze wstępem Gunthera Kressa.

93 Ewa Szczęsna, dz. cyt., s. 212―213, 220.
94 Przeświadczenie  to  przewija  się  zresztą  w  wielu  analizach  i  interpretacjach  cybertekstu;  por. 

zwłaszcza Jane Yellowlees Douglas: The End of Books — Or Books without End. Reading Interactive  
Narratives, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000. 

95 Espen Aarseth: Cybertext..., s. 181, tłum. moje.
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które "w dosłownym sensie zawiera reguły swojego własnego użytku; dzieło, które ma 

wbudowane  wymagania,  automatycznie  odróżniające  użytkowników  odnoszących 

sukces  od  tych,  którzy  ponoszą  porażkę."96 Rola  mechanizmu  jako  wyznacznika 

sukcesu  lub  porażki  wydaje  się  jednak  wątpliwa  zarówno  w  przypadku  powieści 

hipertekstowych, jak i utworów określanych przez Aarsetha mianem metamorficznych.

W kontekście  pytania  o  interpretację cybertekstu pracę Aarsetha można potraktować 

przede wszystkim jako zasygnalizowanie i  wstępne rozpoznanie pewnych zagadnień 

dotyczących  natury  cybertekstu  oraz  podstawę  do  strukturalnego  opisu  tekstów, 

zwłaszcza anamorficznych (na przykład gier,  którymi zresztą obecnie badacz ów się 

zajmuje). Kwestia interpretacji cybertekstów metamorficznych pozostaje otwarta. Próbą 

podjęcia tego tematu przez Aarsetha był artykuł  Aporia and Epiphany in "Doom" and 

"The Speaking Clock"  (1999),  ale pokazuje on raczej pewną niemożność interpretacji 

i bezsilność  wobec  problemu.  Aarseth  w odniesieniu  do  elektronicznej  poezji  Johna 

Cayleya pisze:

"Czy  jakiś  duch  lub  bóg  w  maszynie  próbuje  mi  coś  powiedzieć?  Ta 
prorocza odpowiedź niewątpliwie jest otwarta na interpretację, ale nie będę 
obrażać braku-całości Zegara poprzez próbę wyjaśnienia, co tak naprawdę 
znaczy ironiczny kapitał. Wystarczająco trudno jest mi przekonać samego 
siebie, że to nic nie znaczy, że nikt nic nie mówił"97.

Cyberteksty  metamorficzne  nie  byłyby  zatem niczym  więcej,  jak  tylko  złudzeniem 

interpretowalności, ponieważ nie da się z nich wyprowadzić tekstu, który odnosiłby się 

do czegoś więcej, niż do aktualnej sytuacji czytelnika w ich obliczu.

Istnieją  jednak  i  takie  interpretacje  cybertekstów,  na  przykład  gier,  które  świadczą 

o tym, że mechanizm może być znakiem. Przykładem jest słynne i budzące ogromne 

kontrowersje98 stwierdzenie Janet Murray, że gra komputerowa Tetris jest "znakomitym 

odegraniem  przeładowanego  życia  Amerykanów  w  latach  90.  — ciągłego 

bombardowania zadaniami, które wymagają naszej uwagi, które musimy jakoś zmieścić 

w  naszych  przeładowanych  kalendarzach,  a  następnie  zmieść  z  biurka,  by  zrobić 

96 Tamże, s. 179, tłum. moje.
97 Espen Aarseth:  Aporia and Epiphany in  "Doom" and "The Speaking Clock".  The Temporality  of  

Ergodic Art [w:]  Cyberspace Textuality.  Computer  Technology and Literary Theory,  [red.] Marie-
Laure Ryan, Indiana University Press, Bloomington 1999, s. 40, tłum. moje.

98 Por.  Markku  Eskelinen: The  Gaming  Situation [w:]  "Game  Studies"  Vol  1,  issue  1,  July  2001 
(http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/).

 42



miejsce na następny atak"99. Uważane jest ono przez Markku Eskelinena, badającego 

gry, nie tylko za interpretację nieuprawnioną (gra jest sowiecka), ale jednocześnie za 

pogwałcenie  prawa  gier  do  braku  interpretacji:  "Wyjaśnienie  tej  przemocy 

interpretacyjnej jest równie okropne: determinacja by znaleźć lub wymyślić historię za 

wszelką cenę, jak gdyby gry nie mogły być grami, bo gdyby były, nie mogłyby w ogóle 

być studiowane"100.

Jednocześnie  badacze  gier  Katie  Salen  i  Eric  Zimmerman  w  podręcznikowym 

opracowaniu Rules of Play (2004) piszą o nierozerwalnym związku znaczenia w grach 

z ich  mechanizmem  działania.  Po  pierwsze,  cała  gra  może  ich  zdaniem  być 

reprezentacją:  "Mortal  Combat  jest  reprezentacją  walki  wręcz,  Go — konfliktu 

terytorialnego,  a  Pong — tenisa  stołowego"101.  Po  drugie,  gra  może  reprezentować 

poprzez  tworzenie  podobizn  postaci,  historii,  okoliczności,  idei,  zachowań. 

W tworzeniu tych reprezentacji uczestniczą reguły gry: 

"Znaczenie  wymaga  formalnego  systemu,  generującego  relację  między 
znakami  oraz  kontekst  interpretacyjny.  Formalnym  systemem w grze  są 
oczywiście jej zasady. (...) Jednakże, aby system formalny gry był znaczący, 
w grę trzeba zagrać  — ostatecznie znaczenie systemu formalnego wyłania 
się z kontekstu gry"102. 

Przykładem  jest  znaczenie  symbolu  "X"  w  różnych  grach.  Salen  i  Zimmerman, 

podobnie jak Aarseth, traktują jednak mechanizm jako gramatykę organizującą znaki. 

Podkreślają  przy  tym,  że  modyfikuje  i  dookreśla  on  sens  tych  znaków,  choć  nie 

poświęcają temu zagadnieniu zbyt wiele uwagi.

Dodać należy, że wspomniany spór wokół interpretacji gier toczy się nie tyle o sam fakt, 

czy gra może reprezentować,  oraz o to,  jaką rolę  odgrywa w tym mechanizm, lecz 

o metodologię  badań  nad  grami:  czy  powinny  być  badane  i  wartościowane  jako 

struktury  ergodyczne,  czy  też  jako  reprezentacje.  Sama  kwestia  interpretacji 

mechanizmu, choć niejednokrotnie poruszana, pozostaje w cieniu tego pytania i na ogół 

nie jest sama w sobie przedmiotem szczegółowych analiz.

99 Janet Murray, dz. cyt., s. 143―144, tłum. moje.
100Markku Eskelinen, dz. cyt, tłum. moje.
101Katie Salen, Eric Zimmerman: Rules of Play. Game Design Fundamentals, Massachusetts Institute of 

Technology, Massachusetts 2004, s. 366, tłum. moje.
102Tamże, s. 364, tłum. moje.
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Na  założeniu  o  możliwości  interpretacji  mechanizmu  opiera  się  również  wiele 

spostrzeżeń  poczynionych  przez  badaczy,  a  dotyczących  hipertekstu.  Przykładem 

takiego  rozumowania  jest  utożsamienie  mechanizmu  hipertekstowego  z  tekstem 

pisalnym  a  jego  lektury  z  tmesis,  czy  też  traktowanie  go  jako  symulacji  działania 

umysłu  ludzkiego,  działającego  w  oparciu  o  asocjację.  Jednak  samo  prawo  do 

interpretacji  mechanizmu  nie  zostało  w  sposób  bezpośredni  sformułowane,  zbadane 

i przedyskutowane. 

Tam, gdzie mechanizm ma na celu funkcjonalne modelowanie rzeczywistości (łącze 

jako asocjacja, wirtualne pieniądze, sklep internetowy, czat jako ekwiwalent rozmowy) 

i został stworzony na wzór i podobieństwo określonych zjawisk, jego interpretacja na 

ogół nie budzi wątpliwości. Teza, że mechanizm to tylko reguły postępowania z tekstem 

wydaje  się  być  w  tych  przypadkach  nie  do  przyjęcia,  a  prawo  do  interpretacji 

mechanizmu jako reprezentacji wydarzeń  — oczywiste. Wiele emocji budzi natomiast 

interpretacja  mechanizmu,  wykraczająca  poza  intencje  twórców  czy  kontekst 

historyczny.  Można  zaklasyfikować  ten  spór  jako  cybertekstową  odmianę  sporu 

pomiędzy egzegezą a użyciem, o którym będzie mowa w następnym podrozdziale.

Na  koniec  należy  wspomnieć  o  szeregu  interpretacji  konkretnych  utworów,  które 

pozwoliły  wypracować  pewien  warsztat  badawczy,  zwłaszcza  w  zakresie  powieści 

hipertekstowej, a także o analizach dotyczących sensu łączy w hipertekście. Przewija 

się przez te wszystkie opracowania przekonanie, iż mechanizm ma spore znaczenie dla 

interpretacji. Będą one omówione w dalszej części wywodu, w rozdziale dotyczącym 

prozy hipertekstowej.

Praca stanowi przyczynek do zapełnienia luki w dotychczasowych badaniach na temat 

interpretacji mechanizmu w cybertekście. Po pierwsze, formułuje w tym celu spójny 

aparat  teoretyczny oparty o semiotykę  Peirce'a  i  krytycznie  potraktowaną koncepcję 

cybertekstu,  która  stanowi  obecnie  najpełniejsze  opracowanie,  dotyczące  roli 

mechanizmu  w  tekstualności.  Po  drugie,  pokazuje  możliwość  stworzenia  na  tej 

podstawie poetyki  dla typowych odmian cybertekstu i zastosowanie wypracowanego 

podejścia w interpretacjach konkretnych utworów.
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Zagadnienie interpretacji

Trudno  podejmować  badania  nad  interpretacją  bez  jej  zdefiniowania.  Należałoby 

również  wyznaczyć  swoją  pozycję  na  mapie  badań  literackich  pomiędzy  teorią 

interpretacji  a  poetyką,  a  także  określić  swój  stosunek  do  interpretacji,  wybierając 

pomiędzy  strukturalizmem,  fenomenologią,  hermeneutyką,  pragmatyzmem, 

poststrukturalizmem i innymi nurtami oraz opowiedzieć się po stronie egzegezy bądź 

użycia.  Wszystkie  te  koncepcje  odnoszą  się  jednak  do  interpretacji  tekstu 

i niekoniecznie muszą mieć zastosowanie do cybertekstu. Spróbujmy zatem najpierw 

przeanalizować  dwie  przykładowe  literaturoznawcze  definicje  interpretacji  i  zbadać 

stojące za nimi założenia dotyczące tekstualności.

Zgodnie ze Słownikiem terminów literackich interpretacja to:

"działanie  badawcze  zmierzające  do  wyjaśnienia  sensu  (swoistości, 
funkcjonalności, roli) danego zjawiska, w szczególności poprzez określenie 
miejsca owego zjawiska w jakiejś całości wyższego rzędu. Punktem wyjścia 
wszelkiej  interpretacji  jest  założenie,  że  istotne  znaczenie  badanego 
przedmiotu jest ukryte poza danymi bezpośredniej obserwacji empirycznej 
i nie  pozwala się z  nich wprost wyprowadzić.  Znaczenie to uobecnia  się 
badaczowi  wtedy  dopiero,  gdy  ulokuje  on  przedmiot  w  odpowiednim 
kontekście, gdy określi jego miejsce w szerszym układzie przedmiotowym 
lub  też  rozpozna  w  nim  działanie  jakichś  ogólniejszych  prawidłowości 
(...)"103.

Przytoczona definicja interpretacji ufundowana jest na opozycji badającego i badanego, 

a więc przedmiotu i podmiotu, oraz na założeniu, że przedmiot posiada znaczenie, które 

daje się odkryć pod warunkiem dokonania przez badacza określonych operacji. Michał 

103Słownik  terminów  literackich,  [red.] Janusz  Sławiński,  [w  serii:]  "Vademecum  Polonisty", 
Ossolineum, Wrocław 1988, hasło "Interpretacja" autorstwa Janusza Sławińskiego, s. 199.
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Paweł Markowski utożsamia tak rozumianą interpretację z egzegezą, podkreślając jej 

swoistą  służebność  wobec  utworu,  i  przeciwstawia  ją  użyciu,  charakteryzowanemu 

przez dowolność. Według niego interpretacja to:

"możliwość  sformułowania  dowolnej  wypowiedzi  na  temat  dowolnej 
wypowiedzi,  a  także  efekt  tej  operacji,  czyli  tekst,  którego  napisanie 
sprowokowało istnienie innego tekstu. (...) Interpretacja (...) to przeniesienie 
sensu  jakiejś  wypowiedzi  w  inny  kontekst  (inter-),  a  jednocześnie 
udostępnienie  (praestare,  z  którego  wywodzi  się  francuskie  preter)  go 
kolejnym użytkownikom. (...) gdy mówimy o interpretacji, to jednocześnie 
—  z  konieczności  —  mówimy  o  użyciu  tekstu  (a  więc  przeniesieniu, 
dekontekstualizacji), choć oczywiście użycie użyciu nierówne"104.

Egzegeza  według  Markowskiego  to  czytanie  literatury  "ze  względu  na  nią  samą", 

odseparowujące właściwe rozumienie znaczeń od niewłaściwego, natomiast użycie to 

pozbawienie  literatury  jej  autonomii  i  potraktowanie  jako  "pretekstu  do  tworzenia 

wypowiedzi na zgoła odmienny temat"105.

W przytoczonej definicji Markowskiego zwraca uwagę z pozoru drobny szczegół, który 

stawia pod znakiem zapytania możliwość jej  użycia w tym kształcie w stosunku do 

cybertekstu.  Tam,  gdzie  Słownik... pisze  o  "zjawisku"  i  o  "określaniu  miejsca"  bez 

odwoływania się do języka, Markowski używa słowa "wypowiedź", podkreślając tym 

samym koniecznie językowy charakter samej interpretacji oraz jej przedmiotu. Zaciera 

się jednak wówczas różnica pomiędzy językowym  kształtem owej wypowiedzi, a jej 

aktualizacją,  czyli  samym  aktem  wypowiadania  bądź  lektury.  Użycie  słowa 

"wypowiedź" świadczy o przeniesionym z kultury oralnej106 utożsamieniu ontologicznej 

podstawy tekstu z intencjonalnym aktem jego sformułowania lub powtórzenia. Kształt 

tekstu oraz jego istnienie w określonym momencie i kontekście są jednym  signifiant 

podlegającym łącznej interpretacji.

Ta  niedokładność  w definicji  interpretacji  wydaje  się  być  zresztą  źródłem opozycji 

pomiędzy egzegezą a użyciem. Egzegeta zwraca się ku momentowi powstania tekstu 

wraz  z  pierwotnym  jego  kontekstem,  co  wyznacza  jego  zdaniem "intencję"  tekstu, 

104Michał Paweł Markowski: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Homini SC, Kraków 2003, 
s. 389  i  nn.  Wspomniany  rozdział  dostępny  również  pod  adresem  http://czytelnia.onet.pl/ 
0,1126264,1,do_czytania.html (cytat pochodzi ze s. 8 wydania elektronicznego).

105Tamże, wydanie elektroniczne, s. 10.
106Por. Siegfried Schmidt:  Język, pismo, rzecz i prawda, [tłum.] Andrzej Skrendo [w:] Konstruktywizm 

w badaniach literackich. Antologia, [red.] E. Kuźma, J. Madejski, A. Skrendo,  Universitas, Kraków 
2006, s. 233―237. Tam również dalsza bibliografia, dotycząca implikacji przejścia od kultury oralnej 
do kultury pisma.
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rozciągniętą  również  na  przyszłych  jego  czytelników.  Natomiast  dla  użytkownika 

punktem odniesienia jest pojawienie się tekstu w teraźniejszości i jego obecna funkcja, 

która oczywiście staje się domeną kreacji. Spór między egzegetami a użytkownikami 

wynika zatem z braku rozgraniczenia  dwóch elementów znaczących,  które wspólnie 

składają się na sens tekstu: ciągu liter oraz ich pojawienia się w określonej sytuacji. 

Egzegeci traktują tekst jako znak, który pojawił się z momentem jego stworzenia, zaś 

użytkownicy  — jako  znak  zaktualizowany,  stworzony na  nowo przez  interpretację. 

Jeżeli różnica ta zostaje wyartykułowana, egzegeza i użycie stają się komplementarne.

Poruszony problem jest czymś więcej niż sporem o dowolność interpretacji, który tak 

często przewija się obecnie w badaniach literaturoznawczych107. Dotyczy on w gruncie 

rzeczy samego sedna teorii komunikacji, gdzie podstawowym pojęciem jest komunikat, 

odpowiadający wspomnianej kategorii "wypowiedzi". Otóż interpretacja może być, jak 

twierdzi  Markowski,  "sformułowaniem  wypowiedzi  na  temat  wypowiedzi",  lecz 

jednocześnie  każde  powtórzenie  wypowiedzi  źródłowej,  jej  aktualizacja  czy  lektura 

w nowym kontekście staje się zupełnie nową "wypowiedzią". Ma ona identyczny kształt 

materialny jak swój pierwowzór, jest powtórzeniem, ale zdarza się w innym momencie, 

nowych warunkach i przez to ustanawia różnicę między sobą a powtarzanym tekstem. 

Jak pisze Ewa Szczęsna, odwołując się do Różnicy i powtórzenia Gillesa Deleuze'a:

"Nie ma powtórzenia bez różnicy, a różnicy bez powtórzenia. (...) U podłoża 
powtórzenia  (...)  leży  nie  tyle  identyczność  elementów  A  i  B,  co 
rozpoznawalne  nawiązanie  B  do  A  oraz  zabieg  zamierzonego 
zwielokrotnienia"108.

107Por.  "Teksty Drugie.  Dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN", Nr 6, 1997. Numer ten, 
poświęcony zagadnieniu dowolności interpretacji, rozpoczyna się tekstem Andrzeja Szahaja: Granice 
anarchizmu  interpretacyjnego,  który  opowiada  się  po  stronie  dowolności,  powołując  się  przede 
wszystkim  na  myśl  Richarda  Rorty'ego.  Następuje  szereg  polemik,  m.in.  Stefana  Morawskiego, 
Erazma Kuźmy, Ewy Rewers, Henryka Markiewicza, Wojciecha Kalagi. Por.  także Ryszard Nycz: 
Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1995, 
s. 12―17. Nycz widzi źródło zagadnienia dowolności interpretacji w dyskusji wokół statusu teorii, 
która może być postrzegana jako uniwersalny metajęzyk literatury lub jako wypowiedź, będąca aktem 
i elementem tego samego dyskursu, co literatura. Pyta on, jak powinna wyglądać samoświadomość 
refleksji  teoretycznej  i  odpowiada,  iż  ideałem  jest  "złoty  środek",  czyli  teoria  uznająca  własną 
historyczność i kontekstowość, "o średnim zasięgu". Mowa jest u Nycza o teorii, ale różnica między 
teorią  a  interpretacją  w  tej  debacie  staje  się  nieostra,  zwłaszcza  w  obliczu  intertekstualności 
(interpretacja,  podobnie  jak  teoria,  zaczyna  odnosić  się  do  uniwersum  tekstów)  i  podważenia 
egzegetycznej  funkcji  interpretacji  względem dzieła.  Teoria  przestaje  być  wówczas  metajęzykiem 
interpretacji: i teoria, i interpretacja stają się bądź metajęzykiem (matrycą powielaną w konkretnych 
wypowiedziach), bądź przedłużeniem literatury (aktem).

108Ewa Szczęsna: dz. cyt., s. 51.
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Szczęsna  pisze  wprawdzie  o  powtórzeniu  jako  figurze  w  dziele  artystycznym,  ale 

można  z  powodzeniem  przenieść  to  samo  rozumowanie  na  proces  komunikacji 

i potraktować odbiór, aktualizację, interpretację, a nawet nawiązanie jako powtórzenie. 

W  tym  świetle  krytykowane  przez  Markowskiego  powtórzenie  identyczne, 

tautologiczna  egzegeza,  nawiązująca  do  hermeneutyki  Diltheyowskiej,  okazuje  się 

utopią.  Użycie  także  nie  jest  nigdy  absolutną  różnicą,  lecz  zawsze  opiera  się  na 

powtórzeniu (inaczej straciłoby związek z tym, co używane).

Powróćmy jeszcze na chwilę do definicji interpretacji według  Słownika... Nie zaciera 

ona różnicy między tekstem a jego aktualizacją od razu, ponieważ nie posługuje się 

terminem  "wypowiedź".  Jednakże  opisane  w  niej  działanie  badacza  — odsłonięcie 

sensu tekstu przez jego rekontekstualizację — okazuje się sprzecznością, jeżeli próbuje 

się  rozróżnić  akt  wypowiedzi  i  jej  językową formę.  Załóżmy,  że  badany byłby akt 

pojawienia  się  tekstu  w  określonym  momencie  w  przeszłości;  wówczas  jednak 

umieszczenie  tekstu  w  nowym  kontekście  byłoby  jawnym  zaprzeczeniem  badania 

i podstawieniem innego  przedmiotu  badania  w  miejsce  starego,  a  więc  oszustwem. 

Może więc badaniu podlega sam tekst bez pojawienia się? Wówczas jednak nie mamy 

do czynienia  ze  zjawiskiem,  lecz  wyłącznie  z  jego  możliwością.  Tekst  bowiem bez 

aktualizacji nie istnieje, jest czystą potencjalnością. Słowa "zjawisko" oraz "istnienie" 

byłyby w tym kontekście nadużyciem. 

Załóżmy zatem, iż  badaniu podlega akt  pojawienia się tekstu w nowym kontekście, 

zaproponowanym wprawdzie przez badacza, ale sprowokowanym przez tekst (według 

Słownika... znaczenie "jest  ukryte" i  "uobecnia się"). Wówczas jednak nie mamy do 

czynienia ze stosunkiem badania przedmiotu przez podmiot. To badacz pod wpływem 

spotkania  z  tekstem  aktualizuje  go  i  powiela,  tworząc  nowy  tekst.  Tekst  rządzi 

badaczem, a nie badacz tekstem: autonomia badacza i wydobywanie przezeń ukrytych 

właściwości tekstu okazuje się fikcją. 

Przytoczona definicja interpretacji okazuje się być ufundowana na braku rozróżnienia 

między  aktem  a  kształtem  językowym  wypowiedzi,  bo  gdyby  to  rozróżnienie 

wprowadzić, wówczas objaśnienie ze Słownika... zaczyna budzić wątpliwości. Początek 

definicji,  gdzie  mowa  o  zjawisku,  dotyczy  tekstu  jako  aktu,  natomiast  później 
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niepostrzeżenie w jego miejsce wkrada się tekst jako abstrakcyjna forma, którą można 

poddać rekontekstualizacji.

Dwie  zacytowane  powyżej  definicje  interpretacji  w  żaden  sposób  nie  wyczerpują 

spektrum możliwych poglądów na ten temat, ale wystarczają, by zilustrować zatarcie 

różnicy pomiędzy tekstem jako aktem a tekstem jako określonym językowym kształtem 

wypowiedzi. Tymczasem w odniesieniu do cybertekstu, który jest nieredukowalny do 

bytu  językowego  o  określonej  formie,  nie  da  się  połączyć  tych  dwóch  aspektów 

tekstualności  w taki  sam sposób,  jak  w przypadku tradycyjnego dzieła  literackiego. 

Cybertekst generuje wprawdzie wypowiedzi rozumiane jako jedność aktu i kształtu, ale 

nie daje się w tych kategoriach opisać; sam nie jest nawet wypowiedzią językową. Jest 

systemem  organizującym  produkcję  i  ujawnianie  tekstów,  "bawi  się"  materialnym 

kształtem  językowym  wypowiedzi,  rekonfiguruje  go  i  powiela  według  określonych 

reguł. Przy tym do cybertekstu przynależą również i wypowiedzi potencjalne, które nie 

zostały zaktualizowane w danym odtworzeniu, ale są możliwe w ramach systemu.

Poszczególne  komunikaty,  z  którymi  styka  się  czytelnik  cybertekstu,  mają  dwojaką 

naturę:  potencjalną,  jako  określony  w  ramach  cybertekstu  kształt  językowy,  oraz 

aktualną,  w  danym  kontekście,  momencie  i  celu.  Opozycja  znaczeniowa  danego 

komunikatu wobec innych komunikatów kształtować się może na każdym z tych dwóch 

poziomów niezależnie, a to, co jest powtórzeniem na jednym poziomie, będzie różnicą 

na drugim, i na odwrót. To samo polecenie lub ta sama leksja może mieć zupełnie inny 

sens w dwóch różnych kontekstach, zaś różne teksty mogą w danej chwili wywierać ten 

sam efekt lub znaczyć dokładnie to samo. Dlatego nawet już na poziomie interpretacji 

komunikatów  w  obrębie  pojedynczej  aktualizacji  cybertekstu  nie  należy  traktować 

kształtu i aktu jako monolitycznej całości, lecz uwzględniać złożoną i niejednoznaczną 

relację między znaczeniem a działaniem wypowiedzi.

Mimo, że cybertekst sam w sobie nie jest wypowiedzią językową, można poddać go 

interpretacji  również  jako  całość.  Wszakże  Słownik... przypisuje  możliwość  bycia 

interpretowanym  różnym  zjawiskom,  niekoniecznie  będących  wypowiedziami.  Do 

kwestii  interpretacji  cybertekstu  powrócę  jeszcze  wielokrotnie,  natomiast  w  tym 

miejscu  pragnę  odnieść  się  pokrótce  do  istniejących  teorii  dotyczących interpretacji 
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dzieła literackiego i wskazać te elementy, które będą ważne dla dalszych rozważań na 

temat cybertekstu.

W odniesieniu do opozycji między dziełem jako abstrakcyjnym kształtem językowym 

oraz  dziełem jako  niepowtarzalnym aktem,  zakładam,  iż  podstawą  interpretacji  jest 

zawsze dzieło jako akt, "tak jak ucieleśnia się ono w procesie wynikającym ze spotkania 

czytelnika  i  tekstu"109.  Zetknięcie  z  ontologiczną  podstawą  dzieła  i  przyjęcie  przez 

czytelnika wyznaczonej roli powoduje, że dzieło staje się aktualnością.  Stanowi ono 

realizację  pewnej  wirtualności  (by  posłużyć  się  pojęciem  Deleuze'a110),  która  jest 

możliwością pojawienia się dzieła, zawartą w jego ontologicznej podstawie, jaką jest 

zapis w postaci tekstu lub kodu.

Interpretacja  może  próbować  "cofać  się"  do  owej  wirtualności,  pomijać  różnice 

związane z umiejscowieniem lektury w konkretnym czasie i kontekście, w ten sposób 

oddalając  się  od  uwarunkowań  konkretnego  odczytania,  ustanawiając  pewną  — 

analogiczną do wirtualności dzieła — wirtualność interpretacji, która wyznacza schemat 

kolejnych  odczytań.  Powstaje  w  ten  sposób  pewna  przestrzeń  interpretacyjna, 

określająca  ramy dalszego  powielania  się  dzieła,  i  podjęta  zostaje  przy  tym  próba 

unifikacji kolejnych odczytań. Przykładem takiego podejścia do dzieła literackiego jest 

zarówno strukturalizm, jak i klasyczna hermeneutyka, która traktuje dzieło jako wyraz 

przeżyć  autora.  Zgodnie z  tym teoriami,  znaczenie  jest  zakodowane w utworze,  zaś 

interpretacja jest jego odnalezieniem, wydobyciem. Interpretacja z definicji wychodzi 

tutaj poza swoją własną jednostkowość.

Kwestię unikalności każdej interpretacji dostrzega za to fenomenologia, która wydziela 

dwie składowe utworu: korelat przedmiotowy i podmiotowy. Korelat przedmiotowy, nie 

zredukowany  do  formy  brzmieniowej,  lecz  obejmujący  według  Romana  Ingardena 

również  całości  znaczeniowe,  wyglądy  i  przedmioty  przedstawione,  cechuje  się 

względną niezmiennością111. Samo dzieło nie jest jednak tożsame z tymi elementami, 

lecz  konstytuuje  się  dopiero  poprzez  indywidualny  akt  intencjonalny,  gdy  każda 

109Louis  Rosenblatt,  dz.  cyt.,  s.  16,  tłum.  moje.  Transakcyjna  teoria  dzieła  literackiego  stanowi 
niezwykle interesujący kontekst dla badań nad cybertekstem.

110 Por.  Michał  Herer:  Gilles  Deleuze.  Struktury — maszyny — kreacje. Universitas,  Kraków 2006, 
s. 28―30.

111 Roman Ingarden: O dziele literackim, [tłum.] M. Turowicz, PWN, Warszawa 1988.
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z warstw  uzyskuje  swój  odpowiednik  podmiotowy  w  świadomości  czytelnika112. 

Również Gadamerowska ontologia dzieła sztuki113, koncepcja modelowego czytelnika 

Umberto  Eco114,  a  także  Iserowska  estetyka  recepcji115 zwracają  uwagę  na  proces 

lektury, podkreślając jednak, iż jest on sterowany przez dzieło. Zależność ta umożliwia 

sformułowanie ogólnych tez, dotyczących projektu lektury w danym utworze i wyjście 

poza  pojedyncze  odczytanie.  Hermeneuci  podważają  jednak  uniwersalność  modelu 

odbioru  zawartego  w  dziele;  Hans  Robert  Jauss  wprowadza  do  literaturoznawstwa 

pojęcie  horyzontu  oczekiwań,  wskazujące  na  różnice  w  odbiorze,  wynikające  z 

umiejscowienia aktu lektury w określonym czasie i kontekście116.

Tymczasem  bardzo  radykalne  myślenie  o  interpretacji  jako  o  użyciu  i  całkowite 

odrzucenie  przekonania,  iż  jest  ona  wtórna  wobec  sensu  dzieła  literackiego,  jest 

charakterystyczne  dla  pragmatystów  i  postrukturalistów.  Poststrukturalizm  wpisuje 

dzieło  literackie  w  galaktykę  tekstu,  gdzie  interpretacja  zlewa  się  z  twórczością, 

a twórczość z interpretacją. Interpretacja jest przede wszystkim aktem, zaś dzieło jako 

niezmienna  struktura  jest  nie  tyle  tekstem,  co  pretekstem  do  nieustannej  semiozy 

i wtapia się w jednopłaszczyznowe uniwersum tekstu. Według Deleuze'a i Guattariego:

"Książka  nie  jest  obrazem  świata.  Tworzy  sieć  ze  światem;  istnieje 
nierównoległa ewolucja książki i świata (...). Naśladowanie jest bardzo złym 
pojęciem,  ponieważ  opiera  się  na  logice  binarnej  (...)  Krokodyl  nie 
reprodukuje pnia drzewa. Książka wywłaszcza świat z jego terytorium, ale 
świat  ponownie  przywraca  książkę  na  swoje  terytorium,  która  z  kolei 
rozpuszcza się w świecie. Różowa Pantera nie naśladuje niczego (...) maluje 
świat na swój kolor, różowe na różowym, to jest jej stawanie się światem, 
wykonane  tak,  że  staje  się  niezauważalne,  nie  jest  znakiem,  tworzy 
nieciągłość, swoją własną linię, podąża do końca za swoją nierównoległą 
ewolucją"117.

112 Zob.  np.:  Roman  Ingarden:  Z  teorii  dzieła  literackiego.  Dwuwymiarowa  budowa  dzieła  sztuki  
literackiej. [w]:  Teorie literatury XX wieku. Antologia, [red.] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, 
Kraków 2006, s. 43―72.

113 Zob. Hans Georg Gadamer:  Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, [tłum.] B. Baran, 
inter esse, Kraków 1993, s. 134 i nn.

114 Zob. Umberto Eco: The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts, Indiana University 
Press, Bloomington 1979, s. 7―11.

115 Zob. np.: Wolfgang Iser: The Reading Process. A Phenomenological Approach [w:] Reader-Response 
Criticism.  From  Formalism  to  Post-structuralism, [tłum.]  C.  Macksey,  R.  Macksey,  [red.]  J. 
Tompkins, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1980, s. 50―72 (przedruk z: Tegoż: The 
Implied Reader: Patterns of  Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett,  The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore 1974, s. 274―294).

116 Patrz: Hans Robert Jauss: Towards an Aesthetic of Reception, [tłum.] T. Bahti, [w serii:] "Theory and 
History of Literature", Vol. 2, University of Minnesota Press, Minneapolis 1982, s. 19 i nn.

117 Gilles  Deleuze,  Felix  Guattari:  A Thousand Plateaus.  Capitalism and Schizophrenia,  University 
of Minnesota Press, Minneapolis 1987, s. 11, tłum. moje. Mówiąc o poststrukturalizmie, powołuję się 
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Myśląc  o  znaku,  Deleuze  cofa  się  do  procesu  genetycznego,  "od 

zinstytucjonalizowanych ukonstytuowanych form do żywiołu, z którego owe formy się 

wyłaniają i który ukierunkowuje dynamikę ich stawania się"118. Otóż znak dla Deleuze'a 

jest  produktem  wirtualnej  struktury,  maszyny,  który  jednocześnie  przesłania  proces 

wytwarzania, jest tym:

"co zachodzi w systemie, co rozbłyskuje w odstępach, pewną komunikacją, 
która ustala się między tym, co różne. Znak jest skutkiem, skutek ma jednak 
dwa  aspekty,  pierwszy,  dzięki  któremu  jako  znak  wyraża  produktywną 
asymetrię, drugi, dzięki któremu zmierza do jej uchylenia"119.

Koncepcja ta uwidacznia napięcie pomiędzy samym aktem pojawienia się znaku a jego 

obiektywnym  korelatem,  jakim  jest  stabilny  tekst,  zawieszający  różnicę  między 

poszczególnymi  aktualizacjami.  U  źródła  znaku  stoi  struktura  — maszyna,  która 

produkuje znaki, ciągle zmieniająca swoje działanie, nie dająca się opisać w kategoriach 

przedmiotu  ani  idei.  Dla  Deleuze'a  również  dzieło  literackie  jest  taką  maszyną, 

produkującą prawdę w procesie  interpretacji,  odczytywania i  tłumaczenia120.  Prawdę 

rozumie  Deleuze  jako  coś,  co  istnieje  w  określonym  czasie,  a  nie  jako  kategorię 

uniwersalną. Obcowanie z dziełem literackim objawia taką właśnie prawdę, która "staje 

się"  wówczas  dla  czytelnika  i  dotyczy  jego  teraźniejszości  i  cielesności,  nie  zaś 

obiektywną, niezmienną prawdę zawartą w tekście: "Dzieło sztuki jest wytwarzaniem 

i dlatego nie stawia problemu sensu lecz zastosowania"121.

Warto  zaznaczyć,  iż  podejmowana  przez  zwolenników  interpretacji  jako  "użycia" 

obrona  przed  dowolnością  interpretacji  opiera  się  na  ogół  na sformułowanym przez 

Stanleya Fisha pojęciu wspólnoty interpretacyjnej, której członkowie poprzez interakcję 

między  sobą  określają  prawidłową  i  nieprawidłową  interpretację122.  Podobne 

stanowisko prezentują teoretycy cybernetyki, patrzący na dzieło z perspektywy systemu 

kultury  literackiej.  Interpretacja  jest  tutaj  konstruktem  społecznym,  w  opozycji  do 

na  Deleuze'a,  ponieważ  jego  myśl  jest  szczególnie  bliska  cybernetyce,  która  będzie  ważnym 
kontekstem dalszych rozważań.

118 Michał Herer: Gilles Deleuze. Struktury — maszyny — kreacje, Universitas, Kraków 2006, s. 11.
119 Gilles Deleuze:  Różnica i powtórzenie,  [tłum.] B. Banasiak,  K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1997, s. 52.
120 Gilles  Deleuze:  Proust  i  znaki,  [tłum.] M.  P.  Markowski,  słowo/obraz  terytoria,  Gdańsk  2000, 

s. 138―139.
121 Tamże, s. 139.
122 Stanley  Fish:  Czy  na  tych  ćwiczeniach  jest  tekst? [tłum.]  M.  Smoczyński,  [w:]  Interpretacja,  

retoryka, polityka: eseje wybrane, [red.] Andrzej Szahaj, Universitas, Kraków 2002.
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indywidualnego  przeżycia  w  obliczu  tekstu,  o  którym  pisze  Deleuze  w  Prouście  

i znakach, i jest z konieczności utekstowiona, by mogła stać się intersubiektywna.

Najważniejszym kontekstem teorii  interpretacji  cybertekstu  będzie  dla  mnie  właśnie 

cybernetyka.  Choć  stała  się  ona  inspiracją  między  innymi  dla  pism  Deleuze'a, 

konstruktywistów i pragmatyków, a także kognitywistów, semiotyków i antropologów 

kultury,  nigdy nie  weszła  bezpośrednio  do  teorii  literatury.  Zestawienie  jej  z  teorią 

interpretacji nasuwa sporo wątpliwości, ponieważ pojęcie interpretacji nie było i nie jest 

zbyt  popularne wśród najważniejszych teoretyków cybernetyki,  którzy posługują się 

raczej określeniami "obserwacja" (ang. observation) lub "poznanie" (ang. cognition) do 

opisu tego, co dzieje się między badaczem a poznawanym obiektem, oraz "interakcja" 

(ang.  interaction)  do  opisu  procesów  zachodzących  między  komunikującymi  się 

obiektami.  Wyraz  "interpretacja",  nawet  jeżeli  występuje,  jest  rozumiany  poza 

kontekstem  literaturoznawczym.  Wynika  to  z  szerokiego  zastosowania  cybernetyki 

w dziedzinach takich jak biologia czy socjologia, które bazują na poznaniu zmysłowym 

i posługują się obiektywistycznym, epistemologicznym dyskursem do opisu zjawisk.

Podstawową kategorią poznawczą, a zarazem egzystencjalną cybernetyki jest koncepcja 

samoregulującego systemu komunikacji między autonomicznymi agentami, dążącymi 

do określonego celu (stanu systemu)123. Istotą systemu cybernetycznego jest nieustanne 

wysyłanie i odbieranie przez poszczególnych agentów informacji, które warunkują się 

nawzajem. Odbiorca identyfikuje każdy otrzymany komunikat w odniesieniu do swoich 

celów. W ten sposób powstaje informacja a odbiorca może odpowiednio zareagować, 

nadając komunikat  zwrotny.  Właśnie  owa reakcja,  ów akt  przekładu komunikatu na 

inny  komunikat,  bywa  utożsamiany  z  interpretacją,  zwłaszcza  w  świetle  teorii 

interpretacji  mówiących  o  tekście  i  interpretacji  w  kategoriach  zdarzenia. 

Cybernetyczna  interpretacja  jako  przekład  jest  nierozerwalnie  związana  z  pamięcią, 

która pozwala uczestnikowi procesu komunikacji określać powtórzenia i różnice124 oraz 

123 Francis Heylighen, Cliff Joslyn: "Cybernetics and Second Order Cybernetics" [w:] Encyclopedia of  
Physical Science & Technology, [red.] R.A. Meyers, Vol. 4 (3rd ed.), Academic Press, New York 2001, 
s.  155―170,  http://pespmc1.vub.ac.be/Papers/Cybernetics-EPST.pdf,  marzec  2008.  Zob.  też  Mały 
słownik cybernetyczny, dz. cyt., hasła: "Cybernetyka" autorstwa Henryka Greniewskiego i Krzysztofa 
Borunia, "Cybernetyka ogólna" i "System" autorstwa Marii Kempisty, s. 430―431. Jako system może 
być traktowany np. organizm, maszyna, społeczeństwo; agentami będą wówczas poszczególne jego 
elementy: organy, podzespoły, grupy społeczne.

124 Ustanawianie powtórzeń i różnic to narzucenie pewnego systemu, kodu na amorficzną przestrzeń 
zdarzeń. Pojedyncze zdarzenie musi bowiem być rozpatrywane na tle określonego spektrum zdarzeń 
możliwych, by stało się ono informacją.
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zwielokrotniać  te  zachowania,  które  są  najbardziej  efektywne  z  punktu  widzenia 

postawionych celów, przynoszą najbardziej pożądany efekt. Tak rozumiana interpretacja 

jest zatem przekładem stanu na stan, czynności na czynność, aktu wypowiedzi na akt 

wypowiedzi, informacji na informację, tekstu na tekst. Ma ona strukturę dialogiczną. 

Dialog  ten  może  polegać  na  wymianie  bodźców  mechanicznych,  które  w  ujęciu 

cybernetyki  również  są  informacją;  może  też  odbywać  się  poprzez  wymianę 

komunikatów językowych, na przykład w rozmowie.

Odnosząc teorie cybernetyczną do zjawisk językowych, wypada zadać sobie ponownie 

pytanie o opozycję pomiędzy zdarzeniem komunikacji a komunikatem. Otóż prymarnie 

zdarzeniowy charakter interpretacji (jako przekładu tekstu na inny tekst) nie przekreśla 

możliwości  zespolenia  kształtu  wypowiedzi  i  aktu  wypowiadania.  Cybernetyka 

kazałaby  jednak  rozpatrywać  owo  zjednoczenie  jako  określone  stadium  ewolucji 

systemu,  które  jest  wynikiem  interpretacji,  a  nie  leży  u  jej  podłoża.  Wielokrotne 

powtórzenie  tego  samego  komunikatu,  który  zostaje  tak  samo  zinterpretowany, 

powoduje że sam akt mówienia zlewa się z kształtem tego, co wypowiadane. Określony 

kształt komunikatu zostaje wówczas "zamrożony" w danej funkcji, różnica kontekstu 

i sytuacji  zostaje  zatarta.  W  świetle  cybernetyki  jest  to  stadium  rozwoju  systemu, 

wynikające  z  jego  dążenia  do  samouporządkowania.  Określona  interpretacja  może 

zostać na stałe przypisana do tekstu pojmowanego jako jedność aktu i kształtu, jeżeli 

relacja ta została ukształtowana przez użycie, jest banalna i powszechnie przyjmowana. 

Natomiast  interpretacja  jako  "wydobywanie  ukrytego  znaczenia"  z  materialnego 

kształtu  tekstu  jest  w  świetle  cybernetyki  absurdem,  chyba  że  rozumie  się  to 

"wydobywanie ukrytego znaczenia" kreacjonistycznie, jako udzielenie innej odpowiedzi 

na ten sam komunikat, aktualizujące inne możliwości tkwiące w systemie.

W  ujęciu  cybernetycznym  interpretacja  jako  odpowiedź  odrywa  się  od 

interpretowanego  komunikatu,  przestaje  być  wobec  niego  służebna,  jest  więc 

każdorazowo  użyciem,  wynikającym  z  celów  interpretującego,  a  nie  egzegezą. 

Interpretacja powstaje, kiedy chaotyczne i nieokreślone zdarzenie, odniesione do celów 

przyjmującego komunikat, staje się informacją. Interpretacja jest zarazem reakcją na tę 

informację i narzędziem wywierania wpływu na środowisko. Ponieważ jednak systemy 
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cybernetyczne  są  nietrywialne125,  a  więc  zmienne  w  czasie  i  nieprzewidywalne, 

interpretacja  takiego  samego  komunikatu  może  być  różna  w  różnych  momentach 

istnienia systemu, mimo iż cele interpretującego się nie zmieniają. Zmienia się jedynie 

jego  sposób  postępowania,  gdy podejmowane  działania  nie  przynoszą  lub  przestają 

przynosić  oczekiwane  rezultaty.  Oznacza  to,  że  powiązanie  określonej  interpretacji 

z określonym kształtem materialnym interpretowanego komunikatu niekoniecznie jest 

trwałe, nawet jeśli wielokrotnie się powtarza. 

Może się bowiem zdarzyć, że informację stanowi nie tylko pojawienie się komunikatu, 

lecz fakt, że pojawia się on po raz drugi, dziesiąty lub czterdziesty. Przykładem byłby 

hipotetyczny system, który ma za zadanie regulować liczbę osób w budynku. Jednym 

z jego elementów jest bramka, zliczająca automatycznie wejścia i wyjścia, która nadaje 

tylko dwa komunikaty "osoba weszła" i "osoba wyszła". Drugim elementem systemu 

jest  układ  sterujący,  który  na  podstawie  tych  informacji  zlicza  ilość  osób 

w pomieszczeniu i wysyła komunikat zwrotny "otwórz wejście" albo "blokuj wejście", 

co zapobiega wpuszczaniu nadmiarowych osób. Fakt, że w ogromnej ilości kolejnych 

przypadków reakcją systemu (a więc w naszej terminologii  — interpretacją) na tekst 

"osoba weszła" było "otwórz wejście", nie oznacza, że w pewnym momencie nie pojawi 

się komunikat "blokuj wejście", kiedy liczba osób w środku osiągnie zadaną wartość. 

Moment ten jest niemożliwy do odgadnięcia  a priori dla obserwatora, który nie zna 

celów  układu  sterującego.  Ta  sama  niepewność  występuje  również  w  przypadku 

interpretacji literatury. Powtarzana interpretacja staje się egzegetyczną wykładnią, ale 

utwór — dopóki istnieje — może zawsze w określonych okolicznościach sprowokować 

nowe  odczytanie.  Przedstawiony  przykład  systemu  cybernetycznego,  służącego  do 

kontroli  ilości  osób w  budynku,  pokazuje,  jak  ważny jest  dla  interpretacji  sam akt 

pojawienia  się  danego  komunikatu  w  określonym  momencie,  wyznaczonym  przez 

zdarzenia  poprzedzające.  Ów  moment  odpowiada  kontekstowi,  w  jakim  zostało 

stworzone  dzieło  literackie  oraz  kontekstowi,  w jakim jest  odczytywane,  powielane 

i interpretowane.

125 Por.  Søren Brier,  dz.  cyt.,  s.  24.  Brier  definiuje maszynę nietrywialną (za von Foersterem) jako 
"maszynę,  której  zachowanie  nie  daje  się  przewidzieć  za  pomocą  opisu  matematycznego  (ang. 
mathematically unpredictable, przyp. mój), ponieważ każde uruchomienie określonej funkcji zmienia 
stan, z którego ta funkcja będzie w przyszłości uruchamiana. W ten sposób następne uruchomienie 
staje się nieprzewidywalne". Maszyna nietrywialna jest w gruncie rzeczy skomplikowaną  maszyną 
stanową widzianą z zewnątrz, bez znajomości reguł, które kierują jej działaniem.

 55



Wciąż  pozostaje  jednak  do  analizy  kwestia  kluczowa  dla  zestawienia  modelu 

cybernetycznego  z  literaturą,  a  mianowicie  kwestia  reprezentacji.  Sama  obecność 

interpretacji w powyżej przedstawionym rozumieniu nie oznacza bowiem, że systemy 

cybernetyczne  można  rozpatrywać  w  kategoriach  semiotycznych,  jako  znaki  bądź 

procesy, posługujące się znakami. Cybernetyka opiera bowiem swój model komunikacji 

na  teorii  informacji  Shannona,  przedstawiającej  informację  w  kategoriach 

prawdopodobieństwa126.  Informację niesie  ze sobą pojawienie  się  określonego znaku 

z pewnego  zestawu  znaków  możliwych,  a  jej  ilość  jest  tym  większa,  im  mniej 

prawdopodobne było wystąpienie tego znaku. Nie uwzględnia jednak tutaj znaczenia, 

tak  jak  pojmowane  jest  ono  w  humanistyce,  lecz  jedynie  fakt  zajścia  zdarzenia  w 

określonej formie127. Istotna jest wyłącznie relacja znaku jako jednostkowego zdarzenia 

do  kodu  jako  zbioru  możliwości,  ale  brakuje  odniesienia  do  przedmiotu,  relacji 

zastępowania,  oznaczania,  reprezentacji.  Jest  to  bardzo istotną  słabością  cybernetyki 

jako narzędzia do badania literatury, która przecież opiera się na znaku językowym, z 

natury odsyłającym do świata, a w literaturze konstytuującego zwykle fikcyjny świat 

przedstawiony.  Bez owego odniesienia  cała literatura  byłaby jedynie grą form, a jej 

odbiór nie różniłby się od odbioru układu muszelek na plaży lub szpaleru drzew przy 

drodze.

Pytanie o znak jako reprezentację jest również pytaniem o podmiot lub zbiorowość, dla 

której dany znak zastępuje określone zjawisko. Teoria informacji pozostawia miejsce 

dla  podmiotowości,  która  może  postawić  znak  równości  pomiędzy  zastępującym 

a zastępowanym. Shannon nie wyjaśnia bowiem, jak dochodzi do ustanowienia zestawu 

możliwych znaków, czyli kodu. Pojawia się tutaj problem określenia, co jest różnicą, 

a co powtórzeniem, które zdarzenia są identyczne z punktu widzenia kodu i mogą się 

nawzajem  zastępować,  a  które  należy  traktować  jako  odmienne.  Właśnie  owo 

zagadnienie narodzin informacji okazuje się kluczowe dla rozważań nad połączeniem 

semiotyki z cybernetyką, jak również dla cybernetyki drugiego rzędu.

126 Claude Shannon, dz. cyt.
127 Katherine  Hayles:  How  We  Became  Posthuman.  Virtual  Bodies  in  Cybernetics,  Literature  and 

Informatics,  The  University  of  Chicago  Press,  Chicago  1999,  s.  52  i  nn.,  a  także  Søren  Brier: 
Cybersemiotics. Why Information Is Not Enough, Toronto University Press, Toronto 2008, s. 186 (tu 
także  bezpośrednie  przytoczenie  z:  Claude  Shannon,  W.  Weaver:  The  Mathematical  Theory  of  
Communication, University of Illinois Press, Urbana 1969, s. 31―32).
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Z problemem próbuje zmierzyć się między innymi Bateson, definiując informację jako 

"różnicę,  która  czyni  różnicę"128.  Informacja  jest  według  niego  spotkaniem 

przypadkowości  z  nieprzypadkowym procesem selekcji.  Różnicę  ustanawia  ten,  kto 

otrzymuje  informację,  poprzez  odniesienie  jej  do  swoich  celów i  stosowną reakcję. 

W złożonych  systemach  proces  selekcji  prowadzi  do  tego,  że  poprzez  sprzężenie 

zwrotne  (ang. feedback  mechanisms)  niektóre  zachowania  w  ramach  systemu 

cybernetycznego zostają wzmocnione, a inne wytłumione. System taki staje się stabilny, 

ale też mniej odporny na zmiany129. Jednak, jak zwraca uwagę Brier, w teorii Batesona 

brakuje bliższego określenia owego selekcjonującego bytu, dla którego "różnica czyni 

różnicę"  i  który  stawia  znak  tożsamości  bądź  różnicy  pomiędzy  chaotycznymi 

bodźcami z zewnątrz, porządkuje je i odpowiada na nie. Właśnie pytanie o ów byt leży 

u  podstaw  cybernetyki  drugiego  rzędu,  która  bada  rolę  obserwatora  w systemie 

cybernetycznym,  traktując  układ  system  — obserwator  jako  system  cybernetyczny 

wyższego rzędu.

Jak pisze Heinz Von Foerster:

"Podstawowym problemem biologa, teoretyka mózgu, socjologa jest (...), że 
nolens volens teoretyk, który opisuje system (...) sam jest elementem tegoż 
systemu.  Socjolog  wyklucza  się  ze  społeczeństwa,  którego  teorię  chcę 
stworzyć.  Nie  jest  to  jednak  teoria  społeczeństwa,  ponieważ  on  jest 
oddzielony i nie może uwzględnić siebie w tej teorii. (...)

Nasza cybernetyka, która zaczynała się jako teoria obserwacji — chciałbym 
ją  nazwać  cybernetyką  pierwszego  rzędu  —  jest  cybernetyką 
obserwowanego systemu. Patrzę na całą rzecz: co system robi? Czy mogę 
go zinterpretować w sensie określenia, jaki jest cel tego systemu itp. itp.?

Ale  chwilę  później  pytam  samego  siebie:  jak  dochodzi  do  tego,  że  ja 
obserwuję  system?  Jakie  są  konieczne  warunki  obserwacji?  Jakie  są  jej 
funkcje? W ten sposób cybernetyka drugiego rzędu staje się cybernetyką 
systemów obserwujących"130.

Próbę  steoretyzowania  świadomego,  ukierunkowanego  na  cel  bytu,  uczestniczącego 

w systemie  cybernetycznym,  podejmuje  Humberto  Maturana,  formułując  koncepcję 

systemu  autopoietycznego.  Zgodnie  z  tą  koncepcją  obserwator  jest  umiejscowiony 

128 Søren Brier, dz. cyt., s. 174 (Brier powołuje się na: George Bateson: Steps to an Ecology of Mind, 
University of Chicago Press, Chicago 1973), tłum. moje.

129 Tamże, s. 175 i nn.
130 Heinz von Foerster: On Cybernetics of Cybernetics and Social Theory [w:] Self-Organizing Systems: 

Am  Interdisciplinary  Approach,  [red.] G.  Roth,  H.  Schwegler,  Campus  Verlag,  Frankfurt  1981, 
s. 102―104, [cyt. za:] Søren Brier, dz. cyt, s. 210, 214, tłum. moje.
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w systemie  i  jego głównym celem jest  przetrwanie,  a  zarazem utrzymanie  systemu, 

którego sam jest częścią. Według Maturany i Vareli:

"Maszyną  allopoietyczną  jest  każda  maszyna,  której  funkcją  jest 
produkowanie  czegoś  zewnętrznego  wobec  niej  samej  (...)  Maszyną 
autopoietyczną jest maszyna zorganizowana (całościowo definiowana) jako 
sieć procesów wytwarzania, transformacji i niszczenia komponentów, przy 
czym  produkowane  przez  nią  komponenty:  (i)  przez  swoje  interakcje 
i transformacje odtwarzają  i  ustanawiają  sieć  procesów (relacji),  która  je 
wytworzyła oraz (ii) tworzą tę sieć jako materialną jedność w przestrzeni, 
w której istnieją, wyznaczając topologiczny aspekt tej sieci"131

System autopoietyczny jest zamkniętą zorganizowaną całością, której głównym celem 

jest  przetrwanie  i  pozostanie  zorganizowanym  systemem.  Zmienia  on  swoją 

wewnętrzną  organizację,  gdy  jego  spójności  zagrażają  perturbacje  z  zewnątrz  lub 

zachowanie  jego  wewnętrznych  elementów.  Informacja  jest  w  swojej  istocie 

perturbacją.  Proces  autopoietyczny,  polegający  na  przezwyciężaniu  tych  perturbacji 

i reorganizacji  systemu  autopoietycznego,  jest  ustanawianiem  świata  (ang.  bringing 

forth  a  world).  Dokonuje  się  to  przez  konstruktywistycznie  pojmowany  język  oraz 

praktyki społeczne. Maturana pisze o języku następująco:

"Podstawowa funkcja języka jako systemu orientacji zachowań polega nie 
na  przekazywaniu  informacji  lub  na  opisywaniu  niezależnego  świata 
zewnętrznego,  ale  na  wytwarzaniu  konsensualnego  obszaru  zachowań 
między  oddziałującymi  językowo  systemami  w  trakcie  rozwoju 
kooperatywnej przestrzeni interakcji."132

Istotą  języka  jest  zatem  oddziaływanie  aktów  komunikacji  w  ramach  systemu 

społecznego, a nie ich referencjalność.  Przedmioty nie są dane a priori  w języku, lecz 

wyłaniają  się  jako  pochodne wspólnej  organizacji  działań,  dokonywanej  za  pomocą 

języka (pogląd taki znany jest jako konstruktywizm). Relacja oznaczania (ang.  to be 

a token  for  something)  odnosi  się  do  konsensualnego  zastępowania  poprzez 

komunikację językową szeregu zgodnie zorganizowanych działań133. Zastępowanie to 

polega  na  funkcjonalnej  ekwiwalencji,  na  zatarciu  różnicy  pomiędzy  językową 

131 Humberto Maturana, Francisco Varela:  Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living, 
D. Reidel Publishing Company, London 1980, s. 135, tłum. moje.

132 Humberto  Maturana:  Erkennen:  Die  Organisation  und  Verkorperung  der  Wirklichkeit, 
Braunschwieg-Wiesbaden  1982,  cyt.  za  Siegfried  J.  Schmidt.:  Od  tekstu  do  systemu.  Zarys  
konstruktywistycznego  (empirycznego)  modelu  nauki  o  literaturze, [tłum.]  P.  Wolski,  [w:] 
Konstruktywizm  w  badaniach  literackich.  Antologia, [red.]  E.  Kuźma,  J.  Madejski,  A.  Skrendo, 
Universitas, Kraków 2006, s. 206.

133 Søren Brier, dz. cyt., s. 182.
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a niejęzykową  koordynacją  wspólnych  działań.  Jeżeli  zatem  przez  reprezentację 

rozumieć  zastępowanie,  to  w  świetle  koncepcji  Maturany  dotyczyłaby  ona 

hipotetycznego  zdarzenia,  które  jest  konsensualnie  ekwiwalentne  wobec  aktu 

wypowiedzi.

Pojęciem reprezentacji i  znaczenia posługuje się Niklas Luhmann, który twierdzi, że 

znaczenie jest reprezentacją złożoności134. Owa "reprezentacja" według Luhmanna nie 

polega jednak na byciu obrazem lub modelem, na naśladowaniu, lecz określa radzenie 

sobie  ze złożonością,  opanowywanie  jej  w obliczu  konieczności  dokonania  wyboru. 

Znaczenie,  jako  radzenie  sobie  ze  złożonością,  nie  jest  transmitowane,  lecz  stoi 

u podłoża  komunikacji,  jest  dane,  współdzielone  przez  uczestników  komunikacji, 

ukształtowane przez historię doświadczenia i komunikacji. Ujawnia się ono w postaci 

odniesień  do  innych  możliwości  doświadczenia  lub  działania.  Znaczenie  pozwala 

umieścić zdarzenie na tle zdarzeń potencjalnych, wyznaczając przy tym ich przestrzeń 

i umożliwiając pojawienie się informacji.

Søren Brier, wychodząc od koncepcji Luhmanna, proponuje potrójny model autopoiezy, 

odnoszący  się  do  bytu  socjokomunikacyjnego  (ang.  socio-communicative  being), 

którym  jest  na  przykład  człowiek135.  Składają  się  nań  trzy  zamknięte  systemy 

autopoietyczne,  działające  oddzielnie,  lecz  przenikające  się  wzajemnie:  socjo-

komunikacyjny, psychologiczny i biologiczny. Znaczenie jako koordynacja zachowań 

(w  ujęciu  Maturany)  odnosi  się  do  systemu  biologicznego.  System psychologiczny 

podejmuje  gry  znakowe,  oparte  na  motywacji.  Natomiast  gry  językowe, 

charakterystyczne  dla  samoświadomego  człowieka,  posługującego  się  językiem, 

przynależą do systemu socjokomunikacyjnego. Dla Briera gry znakowe oraz językowe 

wynikają z przenikania się trzech systemów autopoietycznych:

"Znaczenie może zatem być postrzegane jako wytwór przenikania się tych 
systemów. Na przykład, język jest częścią systemu socjo-komunikacyjnego 
ale uzyskuje znaczenie dopiero wówczas, gdy przenika system psychiczny, 
wskazując przez to różnice emocji, woli oraz spostrzeżeń, 'wkładając słowa' 
do naszych milczących wewnętrznych ja (ang. inner being — przyp. mój). 
Jednak nasze cechy poznawcze, emocjonalne i wolicjonalne miałyby bardzo 
słaby związek z  rzeczywistością,  jeśli  nie  byłyby związane  z  autopoiezą 

134 Tamże, s. 239.
135 Tamże, s. 394.
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biologiczną,  przetrwaniem  struktur  organizmów  żywych  i  interakcją 
z różnicami w obrębie środowiska (...)"136

Według  Briera  reprezentacja  i  możliwość  istnienia  znaków  zachodzi  na  styku 

przenikających  się  systemów  autopoietycznych.  Znak  językowy  odsyła  do  zjawisk 

psychicznych: postrzeżeń, uczuć, woli. One z kolei mogą być znakami, odsyłającymi do 

sfery czysto  biologicznej.  Ostatecznym źródłem znaczenia  jako różnicy,  która  czyni 

różnicę, byłaby więc zatem właśnie sfera biologiczna. W ten sposób koncepcja Briera, 

nazwana  przez  niego  cybersemiotyką,  łączy  cybernetykę  i  semiotykę  z cielesnością, 

stwarzając  podstawy do opisu informacji,  poznania,  komunikacji  i znaczenia  u ludzi 

oraz zwierząt z uwzględnieniem perspektywy intencjonalnej137.

Gdyby  jednak  zastosować  tę  teorię  do  badań  literackich,  należałoby  upatrywać 

znaczenia dzieł literackich w dążności do przetrwania indywidualnych i społecznych 

bytów, które dzieło stworzyły lub czytają. Ta koncepcja reprezentacji jest stosunkowo 

uboga, choć może służyć wyjaśnianiu niektórych zjawisk (np. związanych z recepcją 

utworów literackich oraz społecznymi uwarunkowaniami twórczości). Zestawiając ów 

model z wcześniej zaproponowanym przeze mnie modelem interpretacji jako przekładu 

komunikatu na komunikat w toku interakcji, otrzymujemy obraz autopoietycznego bytu, 

który  wikła  się  w  interpretację,  aby  przetrwać.  Interpretacja  służy  z  jednej  strony 

podtrzymaniu utworu, który wysyła coraz to nowe sygnały, z drugiej zaś — utrzymaniu 

się  czytelnika  w  swojej  roli,  która  została  przez  niego  obrana  nie  bez  związku 

z przetrwaniem  na  poziomie  biologicznym  (np.  realizacja  obowiązku  szkolnego, 

pozyskanie praktycznej wiedzy,  funkcjonowanie w pewnym środowisku społecznym, 

relaks).  Wydaje się  jednak,  że  trudno utożsamiać cel,  którym jest  przetrwanie,  oraz 

działania na jego rzecz, ze znaczeniem i z reprezentowanym przedmiotem. Należy więc 

szukać  możliwości  jeszcze  innego  usytuowania  reprezentacji  w  obrębie  teorii 

cybernetycznej.

Łatwiejsze wydaje się być wkomponowanie cybernetyki w teorię reprezentacji niż teorii 

reprezentacji w cybernetykę. Otóż reprezentacja jest nieodłącznie związana z pojęciem 

znaku. Za Charlesem Sandersem Peircem znak będę rozumieć jako triadę, złożoną ze 

znaku samego, interpretanta (znaczenia, objaśniającego znak poprzez jego przekład na 

136 Tamże, s. 403, tłum. moje.
137 Tamże, s. 31, 60―62.

 60



inne znaki) oraz przedmiotu, który jest zastępowany (reprezentowany) przez znak sam 

pod  pewnym  względem,  określonym  przez  interpretant.  Relacja  reprezentacji  łączy 

przedmiot ze znakiem samym i jest nieoddzielna od interpretacji138. Otóż znak sam (ang. 

sign vehicle) może przybierać różne formy, o wiele bardziej  złożone niż wypowiedź 

językowa.  Jako  że  według  Peirce'a  znakiem  może  być  praktycznie  wszystko139, 

w szczególności może nim być system autopoietyczny obserwowany z zewnątrz.

Jest to zbieżne ze spostrzeżeniami Francisa Heylighena na gruncie cybernetyki, który 

definiuje reprezentację jako:

"strukturę formalną, wiążącą obserwowalne zjawiska; jako taka, zapewnia 
ona  mechanizm  uzyskiwania  przewidywanych  obserwacji  (output)  na 
podstawie aktualnych obserwacji (input)"140.

Reprezentacje  mogą  być  statyczne  — jak  obraz,  wiersz,  wypowiedź  ustna,  lub 

adaptacyjne  — złożone ze  stanów i  struktury.  Reprezentacja  adaptacyjna  składa  się 

z trzech  elementów:  mechanizmu  generatywnego  do  tworzenia  kolejnych  stanów, 

zestawu możliwych stanów i dopuszczalnych przejść między nimi (reguł określających, 

które przejścia są zgodne z celem systemu autopoietycznego, czyli przetrwaniem).

Przyjmijmy, że dzieło literackie może być rozpatrywane jako system autopoietyczny, 

który  wchodzi  w  interakcję  z  systemem  autopoietycznym,  jakim  jest  społeczność 

czytelników141.  Do  przetrwania  potrzebuje  ono  czytelników  i  systemu  kultury 

literackiej.  Dzięki temu przez kolejne interpretacje trwa w czasie,  jest  "ocalane" dla 

kolejnych pokoleń, istnieje i oddziałuje, a jednocześnie samo się powiela przez kolejne 

akty lektury. Koncepcja ta jest zbieżna z Gadamerowską wizją dzieła, które się odsłania, 

138 Hanna Buczyńska-Garewicz:  Semiotyka Peirce'a [w serii:] "Biblioteka Myśli Semiotycznej" nr 29, 
Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego, Znak — Język — Rzeczywistość, Polskie 
Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1994, s. 53. Według Peirce'a: "dwa elementy: środek przekazu 
i jego  przedmiot,  nie  są  jeszcze  ze  sobą  połączone,  dopóki  to  połączenie  nie  dokona  się  przez 
interpretację znaku jako wskazującego na przedmiot" (tamże, s. 49).

139 Por. Umberto Eco, dz. cyt., s. 178.
140 Francis  Heylighen:  Representation  and  Change.  A  Metarepresentational  Framework  for  the 

Foundations  of  Physical  and  Cognitive  Science,  Communication  &  Cognition,  Ghent  1990, 
http://134.184.131.111/books/Rep&Change.pdf, maj 2008, tłum. moje.

141 Okazuje  się  natychmiast,  że  omówiony  wcześniej  model  socjo-komunikacyjny  Briera  staje  się 
niewystarczający  do  opisu  dzieła  literackiego  jako  systemu  autopoietycznego.  Dzieło  literackie 
wprawdzie posługuje się językiem, ale oddziela się od ciała i psychiki swojego autora. Tym samym 
nie ma doń zastosowania trójwarstwowy model znaczenia, jaki proponuje za Luhmannem Brier.
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choć  wyraz  "odsłanianie"  musiałby  być  zastąpiony  wyrazem  "powielanie",  które 

jednocześnie każdorazowo ustanawia różnicę142.

Nie  wyklucza  to  możliwości  pojmowania  dzieła  literackiego  w  kategoriach 

reprezentacji.  Po pierwsze, każde odsłonięcie, powielenie się, uobecnienie dzieła jest 

jego własną reprezentacją,  czy też "samoprezentacją",  jak chciałby Gadamer.  Każdy 

moment obcowania z dziełem oraz każda jego interpretacja (przekład na inne znaki) 

odsyła bowiem do dzieła jako prawdziwej lub wyobrażonej całości, a więc zastępuje 

totalność  dzieła.  Ponowna  lektura  zaciera  różnicę  czasu  i  formy  dzieła,  stając  się 

powtórzeniem.  Znajduje  to  swój  wyraz  w klasycznie  rozumianej  interpretacji,  która 

dotyczy  dzieła  jako  całości  niezależnej  od  szczególnych  okoliczności  odbioru. 

Interpretacja  taka  ustanawia  jednocześnie  reprezentację  na  drugim poziomie:  dzieło 

jako całość może okazać się reprezentamenem stosunków społecznych w XIX-wiecznej 

Polsce,  walki  klas,  czy  przeżyć  pisarza.  Interpretacja  przekształca  dzieło  w  znak, 

włączając je tym samym trwale w system kultury.

Połączenie  cybernetyki  z  teorią  reprezentacji  pozwala  również  stworzyć  model  dla 

procesu lektury. Lektura jest systemem cybernetycznym, w którym dzieło komunikuje 

się z czytelnikiem. Utwór produkuje komunikaty, zaś czytelnik je zapamiętuje, łączy 

i interpretuje w systemie języka, przekształcając je tym samym w znaki. Powstaje w ten 

sposób reprezentacja, która powołuje do życia świat przedstawiony i odsyła czytelnika 

z powrotem do tekstu z pytaniami i oczekiwaniami. Przekładają się one na przewracanie 

kartek i dalszą lekturę, która wywołuje kolejne znaki. Rola czytelnika jest motywowana 

przez  aktualizujący  się  tekst,  ale  jednocześnie  aktualizacja  tekstu  wynika  z  działań 

czytelnika.  Poprzez  cybernetyczny  proces  lektury  dzieło  dąży  do  samoreprodukcji; 

otwarte pozostaje natomiast pytanie o cele czytelnika.

Czytelnik  to  znacznie  więcej  niż  system,  realizujący  i  uzupełniający  wyobrażenia 

poddawane  przez  dzieło  oraz  dążący  do  przeczytania  dzieła  w  sobie  znanym celu. 

Czytelnik  jest  obserwatorem,  który  postrzega  siebie  i  dzieło  w  obrębie  szerszego 

systemu — społecznego, literackiego, kulturowego. Dlatego — poprzez interpretację — 

może uczynić dzieło znakiem w obrębie tego szerszego systemu cybernetycznego, w 

142 Por.  Hans-Georg  Gadamer:  Aktualność  piękna,  sztuka  jako  gra,  symbol  i  święto,  [tłum.] 
K. Krzemieniowa,  Oficyna  Naukowa,  Warszawa  1993  oraz  tegoż:  Prawda  i  metoda.  Zarys  
hermeneutyki filozoficznej, dz. cyt., s. 134 i nn.
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którym funkcjonuje on sam oraz dzieło143. Dzieło stanie się wówczas reprezentamenem 

oraz  postawione  zostanie  obok  innych  dzieł.  Nie  byłoby to  możliwe,  gdyby dzieło 

traktować  jako  pojedyncze,  oderwane  od  siebie  przeżycia.  Znak,  który  podlega 

interpretacji i reprezentuje,  wymaga bowiem elementarnej trwałości "znaku samego", 

swojej materialnej podstawy. Dlatego każde pojedyncze odsłonięcie dzieła odsyła do 

dzieła jako całości, staje się powtórzeniem, a nie różnicą. Wiele odczytań tego samego 

tekstu  przekształca  go  w  jeden  skonwencjonalizowany  znak,  który  zaczyna  krążyć 

w przestrzeni kulturowej. Prawdziwą stawką gry czytelnika z dziełem jest uznakowienie 

utworu poprzez interpretację. W świetle przytoczonej wcześniej koncepcji Heylighena 

znakiem może stać sie zarówno tekst, będący reprezentacją statyczną, jak i cybertekst, 

jako reprezentacja dynamiczna144.

Kluczowa dla analizy fenomenu cybertekstu w kategoriach reprezentacji jest opozycja 

pomiędzy cybernetyką pierwszego i  drugiego rzędu145.  Otóż cybernetyka pierwszego 

rzędu pokazuje cybertekst jako zamknięty, obiektywnie dany system, który może być 

dowolnie  obserwowany,  manipulowany  i  analizowany.  Tak  traktują  go  często  na 

przykład  badacze  gier,  którzy  opisują  system  reguł,  rządzących  interakcją.  Jednak 

istnieje również cybernetyka drugiego rzędu, w myśl której każda sytuacja obserwacji 

systemu cybernetycznego sama jest systemem cybernetycznym. To właśnie ten aspekt 

obcowania  z  cybertekstem  tak  bardzo  zaniepokoił  Aarsetha  w  trakcie  lektury  The 

Speaking  Clock i  powstrzymał  interpretację  jako  nie  mającą  waloru  obiektywności, 

uwikłaną w cybertekst oraz w teraźniejszość i cielesną obecność obserwatora146.

Cybernetyka drugiego rzędu przekonuje jednak,  iż  czytelnik może wejść na wyższy 

poziom rozumienia niż odbieranie i generowanie bodźców informacyjnych. Próbuje on 

skonstruować  model  cybertekstu  i  ta  aktywność  w  moim  przekonaniu  nie  musi 

143 Idea ta przypomina koncepcję "tekstów kultury" szkoły tartuskiej, krótko scharakteryzowaną np. w: 
Göran Sonesson: The Concept of Text in Cultural Semiotics [w:] Trudy po znakyvym sistemam [seria:] 
Sign System Studies 26, [red.]  P.  Torop, M. Lotman, K. Kull,  Tartu University Press, Tartu 1998 
(wersja angielska: http://filserver.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/TextTartu1.html, marzec 2009).

144 Można  się  zastanawiać,  czy  pojawienie  się  cybertekstu  nie  jest  wynikiem postawienia  procesu 
lektury w centrum teorii interpretacji. Jeżeli bowiem istotą dzieła jest nie tyle materialna forma tekstu, 
co spotkanie z czytelnikiem, wówczas to nie tekst, lecz spotkanie z nim musi być zestandaryzowane, 
by mogło stać się znakiem. Cybertekst, narzucający rytm lektury i ukrywający całość tekstu przed 
interpretacją, może więc być nie tyle wcieleniem i afirmacją otwartego tekstu-galaktyki, co ripostą 
kultury na poststrukturalizm, który całkowicie uwolnił interpretację i tym samym uniemożliwił dziełu 
literackiemu krystalizację w formie znaku.

145 Zob. Francis Heylighen, Cliff Joslyn, dz. cyt., s. 2 i nn.
146 Espen Aarseth: Aporia and Epiphany..., s. 40.
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ograniczać się do zrozumienia reguł działania algorytmu, lecz może również polegać na 

interpretacji.  Interpretacji  może  wówczas  podlegać  mechanizm cybertekstowy,  który 

organizuje  lekturę.  Interpretacja  mechanizmu  nie  jest  całkowicie  subiektywna  ani 

dowolna,  wynika  bowiem  z  cybernetycznej  interakcji  wyższego  rzędu  między 

użytkownikiem  a  cybertekstem,  z  gry  o  przekształcenie  cybertekstu  w  znak  na 

zasadach, które są po części określone przez samo dzieło.

W  tym  miejscu  należałoby  zaproponować  dwie  definicje  cybertekstu:  definicję 

allopoietyczną  i  autopoietyczną.  Zgodnie  z  definicją  allopoietyczną  cybertekstem 

będzie  utrwalony (np.  w postaci  kodu programu,  instrukcji)  algorytm,  operujący na 

materialnej stronie znaku językowego wraz ze wszystkimi możliwymi znakami, jakie 

dopuszcza on na swoim wejściu i wyjściu. Definicja allopoietyczna jest sformułowana 

z perspektywy operatora147, ponieważ po pierwsze  — wejście i wyjście jest określone 

z jego perspektywy, po drugie — znak językowy istnieje tylko dla operatora. Cybertekst 

w tym ujęciu produkuje znaki jako coś zewnętrznego względem siebie. 

Jeśli przejść do cybernetyki drugiego rzędu i do modelu włączyć operatora, wówczas 

cybertekst można zdefiniować autopoietycznie. Cybertekst jest w tym ujęciu systemem 

autopoietycznym,  na  który  składa  się  utrwalony  (np.  w  postaci  kodu  programu, 

instrukcji)  algorytm oraz operator.  Komunikują  się  oni  między sobą,  przy czym dla 

operatora wymieniane znaki są znakami nie tylko z uwagi na ich działanie w obrębie 

systemu,  lecz  jednocześnie  mają  sens  w  ramach  innego,  zewnętrznego  względem 

cybertekstu systemu znaków (czyli  języka,  kultury literackiej).  Znak w cybertekście 

okazuje  się  podwójny,  ponieważ  znak  sam  funkcjonuje  równocześnie  w  dwóch 

systemach  znaków.  Jednocześnie  z  punktu  widzenia  kultury  cybertekst,  jako 

reprezentowana przez każde odczytanie totalność, staje się znakiem.

Czym  zatem  będzie  interpretacja  w  odniesieniu  do  cybertekstu?  Zamiast  mówić 

o wypowiedzi, posłużymy się tu pojęciem znaku, które otworzy nas na inne systemy 

semiotyczne niż język oraz uwolni od przekonania, że samo pojawienie się nie może 

być znakiem. Znakiem dla nas będzie na przykład czytany tekst, ale może też nim być 

wypowiedź  słowna,  aktualizacja  tekstu  (np.  jego  głośna  lektura  w  określonych 

okolicznościach  lub  przytoczenie  w  formie  pisemnej),  a  także  obraz  czy  dźwięk. 

147 Operator  to  rola  zaprojektowana  przez  cybertekst  dla  czytelnika,  stanowiąca  integralną  część 
cybertekstu. Zob. s. 72 poniżej.
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Interpretacja będzie sformułowaniem dowolnego znaku w odniesieniu do dowolnego 

innego znaku, a także efektem tej operacji, czyli znakiem, którego powstanie zostało 

sprowokowane  istnieniem  innego  znaku  (tutaj  wykraczamy  nieznacznie  poza 

paradygmat Peirce'owski, rozbijając interpretację na zdarzenie i efekt). Interpretacja to 

powielenie znaku w innym kontekście, będące zarazem jego powtórzeniem i różnicą; 

tym samym ustanawia ona znak, ponieważ znak niezinterpretowany nie byłby znakiem. 

Znakowość polega bowiem na odniesieniu do czegoś innego, byciu czymś innym niż 

tylko samym sobą. Dopiero interpretacja, poprzez różnicujące powtórzenie, wydobywa 

ze znaku ten jego aspekt i ustanawia to coś, do czego znak się odnosi i ze względu na co 

zostaje powtórzony.

W  cybertekście  interpretacja  zachodzi  na  kilku  płaszczyznach  i  obejmuje  kilka 

systemów znaków. Pierwszym z nich jest mechanizm cybertekstowy, drugim — system 

języka, trzecim — system kultury. Każdy z tych systemów ustanawia i różnicuje znaki 

na  swój  sposób,  i  każdy może poddawać inną  interpretację  dla  tego  samego znaku 

samego.  W  systemie  mechanicznym  interpretacja  polega  na  łączeniu  znaków, 

przywoływaniu jednych znaków przez inne. Znaki reprezentują możliwości, które się za 

nimi  kryją.  Dokonane  połączenia  znaków kreują  z  kolei  pewne  całości  w  systemie 

językowym  i  stają  się  reprezentacjami  świata  przedstawionego,  który  jednocześnie 

powołują. Owe znaki językowe wraz z wytworzonym przez nie światem mogą wpisać 

się w symboliczny system znaków i stać się reprezentacją zupełnie innego zjawiska, 

z którym nie mają związku ani językowego, ani mechanicznego. Można to pokazać na 

prostym przykładzie.  Angielski  wyraz  „home”  (dom)  na  klawiaturze  komputera  ma 

znaczenie  czysto  mechaniczne,  reprezentuje  początek  (naciśnięcie  tak  oznaczonego 

klawisza  przywołuje  na  ekran  początek  oglądanego  pliku  czy  strony).  Z  punktu 

widzenia  języka  naturalnego  „home”  oznacza  dom,  a  więc  miejsce,  w  którym  się 

mieszka.  Natomiast  w  utworze  literackim  dom  staje  się  często  symbolem:  może 

reprezentować ojczyznę, wewnętrzny świat bohatera, ład czy tradycję. 

W przypadku  cybertekstu  wszystkie  trzy  poziomy  interpretacji  są  sterowane  przez 

utwór  za  pomocą  sprzężenia  zwrotnego,  które  weryfikuje  interpretację  na  danym 

poziomie, nierzadko zmuszając do jej rewizji. Dzieło nie ujawnia wszystkich istotnych 

faktów od razu, zwodzi czytelnika, pozwala mu podążać fałszywym tropem, pozostawia 

nieścisłości i zagadki do rozwiązania później. Wszystko po to, by utwór jako całość nie 
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był bez reszty oczywisty i przewidywalny, by nie dawał się przekształcić w znak bez 

wysiłku.  Czytelnik,  zachęcany przez  dzieło,  formułuje  hipotezy,  które  dzieło  obala, 

potwierdza  lub  modyfikuje.  Tworzy się  w ten  sposób  system cybernetyczny dzieła, 

w którym spotykają się dzieło i czytelnik. Trwa on tak długo, jak długo trwa konkretna 

lektura.  Czytelnik  dąży  do  tego,  by  opanować,  zamknąć  i  unieruchomić  dzieło, 

przekształcając je w znak, ono zaś angażuje czytelnika po to, by po raz kolejny powielić 

się  inaczej,  by pozostać  otwarte  i  mnogie,  a  jednocześnie  tożsame ze  sobą.  W ten 

sposób powstaje końcowa interpretacja, będąca zwycięstwem czytelnika nad dziełem, 

ale  i  sukcesem  samego  dzieła,  które  po  raz  kolejny  zaistniało  jako  jedność 

poszczególnych elementów.

Zakończenie  lektury  pozwala  czytelnikowi  na  wyzwolenie  spod  panowania  dzieła 

i uwolnienie  spod kontroli  sprzężenia  zwrotnego.  Wówczas  dzieło jako całość może 

stać  się  znakiem i  poddać  się  interpretacji  z  punktu  widzenia  kultury.  Kultura  jest 

bowiem  autopoietycznym  systemem  znaków,  pozostających  w  dialogu.  To  właśnie 

z punktu  widzenia  przetrwania  kultury konieczna  jest  podwójna  natura  komunikatu, 

który jest  równocześnie tym samym oraz różnym, powtarza się i  wydarza na nowo, 

kształtując  w  ten  sposób  nieustannie  swoją  relację  do  innych  znaków  kultury. 

Cybertekst nie miałby sensu, gdyby z punktu widzenia kultury nie był widziany jako 

znak, gdyby nie miał pewnej trwałej podstawy, która sprawia, że da się go powtórzyć. 

W przypadku cybertekstu nie jest nią określony komunikat językowy, lecz mechaniczny 

wzorzec obcowania z cybertekstem i jego niezmienne składowe. Podstawa ta wchodzi 

w obieg kulturowy jako znak, a jednocześnie podlega nieustannemu różnicowaniu przez 

każdą realizację oraz każde zetknięcie z innymi znakami kultury.  To autopoietyczny 

system  kultury  narzuca  szersze  ramy  interpretacji  cybertekstu,  zapewnia  kontekst, 

w którym cybertekst  ma  prawo bytu  oraz  samopowielania.  Interpretacja  cybertekstu 

z punktu widzenia systemu kultury jest w pewnym stopniu ukierunkowana przez dzieło, 

które powołuje dla siebie konteksty, na przykład poprzez odwołania intertekstualne czy 

wyznaczniki  gatunkowe.  Niezbędnym narzędziem przenoszenia  tych kontekstów jest 

czytelnik,  który  dodaje  od  siebie  nieraz  zupełnie  nieprzewidywalne  elementy  (jak 

w słynnej interpretacji Tetris148).

148 Zob. s. 42.
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Jednak  czytelnik  w  tym  procesie  może  stać  się  niezależny  od  dzieła,  które  po 

zamknięciu lektury nie dysponuje już mechanizmem sprzężenia zwrotnego i przestaje 

uczestniczyć  w  bezpośrednim  dialogu  z  czytelnikiem.  W  momencie,  gdy  dialog 

rozgrywa się  już  tylko  między uznakowionymi  interpretacjami,  mamy do czynienia 

z trzecim systemem cybernetycznym, w którym dzieło jako takie znika z pola widzenia 

jako siła sprawcza. Czytelnicy rozmawiają między sobą, posługując się dziełem jako 

znakiem. Wymienione trzy systemy cybernetyczne opisuje Tabela 1.

Tabela 1: Lektura, dzieło i kultura jako systemy autopoietyczne

System 
cyberne-
-tyczny

Agenci Obieg komunikacji Uwagi

Lektura Konkretny 
czytelnik, 
maszyna tek-
stowa

Maszyna tekstowa wysyła komu-
nikaty językowe;  czytelnik  w roli 
operatora  interpretuje  je  dla 
siebie  w  trojakim  systemie 
znaków i przekłada na działania 
(w  przypadku  tekstu  na  liniową 
progresję, zaś cybertekstu — na 
interakcję), zmuszające tekst lub 
cybertekst  do  dalszej  produkcji 
komunikatów.

Każda  aktualizacja  dzieła, 
pojmowana  jako  dialog 
maszyny  tekstowej  i  opera-
-tora,  może  być  traktowana 
jako  system  autopoietyczny, 
który  dąży  do  zachowania 
własnej  jedności  i  integra-
l-ności.

Dzieło Dzieło  jako 
totalność, 
wspólnota 
interpreta-
-cyjna  (zbiór 
czytelników)

Dzieło  ujawnia  się  wielokrotnie 
poprzez  aktualizacje  dla 
poszczególnych  czytelników, 
wspólnota  interpretacyjna podej-
muje  dialog  z  dziełem  poprzez 
każdą kolejną aktualizację i zapi-
saną interpretacji (teksty interpre-
tujące  dzieło  kształtują  kolejne 
aktualizacje dzieła).

Można  potraktować  dzieło 
jako  system  autopoietyczny, 
którego  elementami  są  aktu-
-alizacje.  Dzieło  dąży  do  ich 
scalenia, do przetrwania jako 
totalność i w tym celu włącza 
w swoje pole poszczególnych 
czytelników,  którzy  dokonują 
aktualizacji  i  interpretacji 
dzieła  w  systemie  kultury. 
Uznakowiająca  interpretacja 
umożliwia integrację poszcze-
gólnych  aktualizacji  i trwanie 
dzieła w czasie.
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System 
cyberne-
-tyczny

Agenci Obieg komunikacji Uwagi

Kultura Czytelnicy, 
którzy tworzą 
i aktualizują 
interpretacje

Powstałe interpretacje dzieł aktu-
alizują się w nieustannym dialogu 
między sobą i prowokują powsta-
wanie nowych interpretacji.

System kultury jest systemem 
autopoietycznym,  który  dąży 
do utrzymania  się.  Dzieła  są 
w  tym  systemie  zastąpione 
przez  interpretacje,  które 
wskazują na dzieła i  mediują 
między  sobą.  Cząstkami, 
które  podlegają  scaleniu 
w system  kultury,  są  akty 
interpretacji  poszczególnych 
czytelników.

Na  koniec  powrócę  do  pytań,  które  postawiliśmy  na  początku  tego  podrozdziału, 

a mianowicie  do  kwestii  opozycji  między  użyciem  a  egzegezą  oraz  do  miejsca 

podejmowanych  rozważań  na  tle  teorii  interpretacji.  Otóż  interpretacja  cybertekstu 

łączy użycie z egzegezą. Sama lektura, uruchomienie cybertekstu jest przede wszystkim 

użyciem,  ponieważ  wymaga  aktywności  ukierunkowanej  na  określony cel  i  zmusza 

czytelnika do podejmowania wyborów. Wybory te wiążą się nieuchronnie z tworzeniem 

przez czytelnika komunikatów w ramach cybertekstu. Proces ten można rozumieć jako 

interpretację, ponieważ stanowią pewien akt wypowiadania, odnoszący się do innych 

komunikatów  w  obrębie  cybertekstu.  W  znacznym  stopniu  odbywa  się  to  jednak 

w sposób  zaprojektowany przez  sam cybertekst,  w który wpisana  jest  przecież  rola 

czytelnika jako operatora. Akt użycia, którego siłą napędową jest określone pragnienie 

czytelnika, zakorzenione w dążeniu kultury do trwania, jest niejako "zapowiedziany" 

przez cybertekst,  który "obiecuje" świetną zabawę, doświadczenie estetyczne czy też 

niezwykłe przeżycia w fikcyjnym świecie. Użycie staje się odegraniem wyznaczonej 

roli  i  następuje  po rozpoznaniu własnych pragnień użytkownika w obietnicy tekstu, 

stapia się zatem z egzegezą. W wyniku indywidualnego spotkania z dziełem powstać 

może również interpretacja w postaci trwałego tekstu, gotowego do przyswojenia przez 

system kultury.  Jest  ona  jednak  tyleż  użyciem,  co  egzegezą,  "spiskiem"  tekstu  lub 

cybertekstu,  który  sam  się  w  ten  sposób  powiela,  ogłasza  i  zdobywa  nowych 

czytelników, zapewniając sobie istnienie w systemie kultury.

Prezentowane  stanowisko  wobec  interpretacji  trudno  jednoznacznie  zaliczyć  do 

któregoś z nurtów refleksji nad literaturą. Teza, że każde spotkanie czytelnika z tekstem 
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aktualizuje, czyli niejako "stwarza" utwór, jest zbieżne z fenomenologiczną ontologią 

dzieła  literackiego.  Jak  bowiem  twierdzi  Roman  Ingarden,  dzieło  literackie  jako 

przedmiot  estetyczny  (w  odróżnieniu  od  tego  samego  dzieła  jako  schematycznego 

przedmiotu  artystycznego)  jest  powoływane  do  istnienia  poprzez  akt  intencjonalny, 

jakim  jest  lektura149.  Kolejnym  kontekstem  dla  proponowanego  stanowiska  jest 

hermeneutyka,  która  pozwala  umieścić  czytelnika  w  horyzoncie  dzieła,  rezygnując 

z podmiotowej postawy badawczej charakterystycznej dla fenomenologii. Cybernetyka 

drugiego  rzędu,  podobnie  jak  hermeneutyka,  pyta  bowiem o  cały  układ:  dzieło  — 

czytelnik niejako od środka, sytuując czytelnika wewnątrz systemu autopoietycznego, 

jakim jest utwór. Jednak egzegetyczne korzenie hermeneutyki zostają tu w dużej mierze 

przekreślone.

Pod tym względem stanowisko moje jest bliższe konstruktywizmowi, który zresztą ma 

swoje  źródła  w  cybernetyce.  Jednak  chociażby  "konstruktywistyczne 

literaturoznawstwo  empiryczne"  Siegfrieda  Schmidta  nie  ma  odwagi  potraktować 

samego  dzieła  literackiego  jako  systemu  autopoietycznego  ze  wszystkimi 

konsekwencjami tej  tezy150.  Schmidt postuluje empiryczne badanie odbioru literatury 

i rozwoju  systemu  literackiego  jako  procesu.  Dzieło  nie  jest  w  tym  ujęciu 

autonomicznym obiektem, lecz raczej komunikatem, który służy negocjacji wspólnych 

zachowań i  który jest  konstruowany w toku interakcji  między uczestnikami kultury. 

Konstruktywizm oddala się tym samym od interpretacji konkretnego dzieła i staje się 

filozofią interpretacji, ograniczając się do badania trzeciego ze wskazanych systemów 

cybernetycznych,  czyli  kultury.  Do  poststrukturalizmu  nawiązuje  z  kolei  pytanie  o 

genezę  znaku  oraz  związana  z  nim  opozycja  między  wirtualnością  i  aktualnością. 

Ponieważ  proces  interpretacji  wiążę  z przekształcaniem  dzieła  w  znak,  piątym 

kontekstem dla naszych rozważań staje się semiotyka.

Proponowane  przeze  mnie  ramy  teoretyczne  odnoszą  się  przede  wszystkim  do 

cybertekstu,  ale  mogą być  zastosowane również  do klasycznego tekstu  literackiego. 

Jako  cybertekstowy  mechanizm  należałoby  wówczas  potraktować  książkę  (codex), 

która prezentuje treść w miarę,  jak czytelnik przewraca strony i przesuwa wzrok po 

149 Michał Paweł Markowski, Anna Burzyńska: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Znak, Kraków 
2006, s. 94―95, Roman Ingarden: O poznawaniu dzieła literackiego, Ossolineum, Lwów 1937, s. 121 
i nn.

150 Siegfried Schmidt: Od tekstu do systemu..., dz. cyt. s. 212 i nn.
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wierszach.  Książka  jako  mechanizm umożliwia  też  swobodny dostęp  (ang.  random 

access) do swojej zawartości, choć wówczas nie odsłania swoich tajemnic tak łatwo, 

gdyż  pełne  zrozumienie  arbitralnie  wybranego  fragmentu  bez  znajomości 

poprzedzającego tekstu najczęściej nie jest możliwe. Jako że cybertekstowy mechanizm 

jest w książce skonwencjonalizowany, podlega on najczęściej skonwencjonalizowanej 

interpretacji  — reprezentuje  rzeczywistą  wypowiedź  w  czasie.  Stąd  powszechne 

utożsamianie aktu wypowiadania i kształtu tekstu, od którego zaczęliśmy rozważania na 

temat interpretacji. 

Cybertekstowy  model  tekstualności  uwzględnia  również  występowanie  utworów 

w wielu  równorzędnych  wersjach,  co  było  zjawiskiem  powszechnym  przed 

pojawieniem się druku i obecnie powraca wraz z rozwojem mediów elektronicznych 

(Walter  Ong  nazywa  tę  cechę  współczesnej  kultury  "wtórną  oralnością"151).  Przyjąć 

zatem należy,  iż  dziełem jest  to,  co funkcjonuje w systemie kultury jako znak oraz 

podlega łącznej i konsensualnej interpretacji. I to przekonanie daje się z powodzeniem 

odnieść do drukowanego tekstu literackiego, co zresztą czynią konstruktywiści. 

Rozpatrywanie  zagadnienia  interpretacji  cybertekstu  w  ramach  istniejących  teorii 

interpretacji  jest  co  najmniej  trudne.  Można  jednak  próbować  przepisać  teorię 

interpretacji tak, by miała ona zastosowanie zarówno do cybertekstu, jak i do tekstu 

drukowanego  lub  powtarzanego  ustnie.  Powyższe  rozważania  pokazują  możliwy 

kierunek takich badań.  Moja praca wpisuje  się  jednak w podejście  informacyjne do 

cybertekstu, nie zaś antropologiczne czy epistemologiczne, toteż naszkicowana wyżej 

ogólna teoria interpretacji stanowi podbudowę dla dalszych rozważań, a nie istotę i cel 

moich badań. Dlatego poprzestaję na umieszczeniu moich założeń na ramowej mapie 

różnych  nurtów  badawczych,  nie  wikłając  się  w  szczegółowe  polemiki,  i  na 

zarysowaniu nowego sposobu myślenia o cybertekście i literackości, na którym może 

być  ufundowana  jego  interpretacja.  Źródłem  i  uzasadnieniem  dla  przedstawionej 

propozycji jest jej użyteczność dla analizy i interpretacji konkretnych cybertekstów.

151 Walter Ong: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, [tłum.] J. Japola, RW KUL, Lublin 
1992.
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CYBERTEKST, 
CZYLI TEKST-MASZYNA



Teoria cybertekstu

Cybertekst według Espena Aarsetha

Dla Espena Aarsetha każdy tekst jest maszyną do produkcji i konsumpcji znaków:

"Zamiast definiować tekst jako łańcuch znaczących, jak czynią to lingwiści i 
semiotycy, używam tego słowa na określenie szerokiego zakresu zjawisk, 
od krótkich wierszy, aż po złożone programy komputerowe i bazy danych. 
Jak  wskazuje  prefiks cyber, tekst  jest  postrzegany jako  maszyna  — nie 
metaforycznie,  lecz  jako  mechaniczne  urządzenie  służące  do  produkcji  i 
konsumpcji znaków werbalnych"152.

Maszyna ta,  zwana cybertekstem, składa się z  trzech elementów: znaku werbalnego 

(a właściwie  zbioru  znaków),  medium  (np.  projektora,  ekranu,  kartki  papieru) 

i operatora,  którym  jest  człowiek.  Jej  schemat,  nawiązujący  formą  do  trójkąta 

semiotycznego, pokazano na rysunku 2153 poniżej.

Rozumienie  tekstu  przez  Aarsetha  pociąga  za  sobą  daleko  idące  konsekwencje.  Po 

pierwsze,  wiąże  się  z  nadaniem statusu  tekstu  znacznie  szerszej  gamie  zjawisk,  niż 

dotychczas (np. bazom danych, chatterbotom, MUD154, grom komputerowym, a nawet 

programom użytkowym), poprzez uprzywilejowanie mechanizmu kosztem sekwencji155. 
152 Espen Aarseth: Cybertext..., s. 21, tłum. moje.
153 Tamże, s. 21. Rysunek 2 jest kopią z książki Aarsetha.
154 MUD (Multi-User Dungeon) to wieloosobowy czat, wzbogacone o dodatkowe funkcje, np.: świat 

przedstawiony wraz z możliwością kreowania go przez użytkowników, fikcyjne (wirtualne) postaci 
komunikujące się z użytkownikami, tworzenie wydarzeń przez użytkowników za pomocą fatycznych 
komend,  zagadki  do  rozwiązania.  Funkcje  te  czynią  MUD  formą  wirtualnej  rzeczywistości, 
środowiskiem  swobodnej  gry,  a  nie  —  narzędziem  komunikacji.  Potwierdza  to  historia  MUD, 
z których pierwsze były wieloosobową wersją gier typu dungeons & dragons. Patrz: Espen Aarseth, 
dz. cyt., s. 149―152, gdzie pokrótce przedstawiony jest rozwój formy estetycznej, jaką są MUDy.

155 To  sekwencyjność  stanowi  podstawowy  wyznacznik  tekstu  według  przeważającej  większości 
lingwistów tekstu oraz teoretyków literatury. Por. L.  Vitacolonna:  Text`/`Discourse`Definitions. [w:] 
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W  koncepcji  Aarsetha  znaki  werbalne  z  punktu  widzenia  operatora  nie  są  dane 

w określonym porządku,  lecz  ich  pojawianie  się  wynika z  jego działań  na medium, 

zgodnie z regułami wyznaczonymi przez maszynę. Tekst może zatem generować wiele 

sekwencji, wytwarzanych z gotowych znaków156 za pomocą obliczeń. 

Dotąd  ustalenia  te  pokrywają  się  jeszcze  z  koncepcją  tekstu  nielinearnego 

(niesekwencyjnego)  czy  multilinearnego  (wielosekwencyjnego),  obecną  od  samego 

początku w badaniach nad "nową" tekstualnością. Jednak Aarseth posuwa się w swoich 

konkluzjach o krok dalej: to nie sekwencja znaków — dana, przekształcona lub rozbita 

— jest tekstem, lecz sam mechanizm. Sekwencja znaków jest zepchnięta do jednego z 

trzech  rogów  tekstowego  trójkąta.  Oznacza  to  również,  że  typologia  tekstów  musi 

uwzględnić  szeroko  pojętą  typologię  maszyn,  gdyż  ich  różnice  funkcjonalne  w 

znacznym stopniu determinują proces odbioru.  Aarseth w swojej  pracy wyróżnia  aż 

siedem właściwości, opisujących przejście (ang. traversal) przez tekst. Są to: dynamika, 

determinizm,  przelotność,  perspektywa,  dostępność,  sposób  łączenia,  funkcje 

Text  and  Discourse  Constitution.  Empirical  Aspects,  Theoretical  Approaches,  [red.]  J.  Petöfi, 
de Gruyter, Berlin/New York 1998, s. 421―439.,  por. także Roman Ingarden:  O dziele literackim..., 
s. 384 i nn.

156 Espen Aarseth pisze w tym kontekście o „znakach słownych”, ale wydaje się, że pojęcie cybertekstu 
powinno być definicyjnie powiązane jedynie z pojęciem tekstu lub znaku (a nie z pojęciem słowa), 
umożliwiając podstawienie pod te pojęcia zarówno elementów językowych, jak i treści wizualnych. 
Wskazuje  zresztą  na  to  praktyka  badawcza  Aarsetha,  która  traktuje  jako  cyberteksty  gry 
komputerowe, w których to obraz jest bardzo często głównym nośnikiem znaczenia.
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Rysunek 2: Tekst według Aarsetha (szkic za Cybertext...)



użytkownika. Wszystkie  za  wyjątkiem  perspektywy  dotyczą  mechanicznych 

właściwości  tekstu:  jego  budowy  i działania.  Jedynie  perspektywa,  rozumiana  jako 

zaangażowanie w świat przedstawiony w charakterze uczestnika wydarzeń, wykracza 

poza ten poziom opisu, gdyż dotyczy znaczenia i wymaga rozumienia tekstu.

Po drugie, Aarseth nie analizuje znaku w kategoriach semiotyki. Na schemacie widać 

"znak werbalny"  jako monolit,  a  nie  jako trójkąt  bądź relację  pomiędzy znaczącym 

a znaczonym. Oznacza to, że istotne są jedynie jego właściwości rozpatrywane z punktu 

widzenia maszyny oraz odbiorcy jako operatora. "Znak werbalny" z tej perspektywy 

oznacza podstawową jednostkę tekstową,  na której  odbywają się  określone operacje 

mechaniczne,  polegające  na  składaniu  w  sekwencje  oraz  transformacjach.  Znak  ten 

posiada  dwa  oblicza:  początkowe,  sprzed  transformacji,  zwane  przez  Aarsetha 

"prawdziwym",  czasem niedostępne dla  odbiorcy,  oraz końcowe, będące prezentacją 

w postaci  tekstu dla  użytkownika.  To pierwsze nazywane jest  tekstonem a to  drugie 

skryptonem.  Pośredniczy  między  nimi  funkcja  przejścia,  która  określa  zasady 

przekształcania jednych w drugie. Utrwalona w postaci mechanizmu cybertekstowego, 

stanowi  ona  najważniejszy  element  cybertekstu.  Pokazuje  to  rysunek  3,  będący 

powtórzeniem rysunku  1, lecz z uwzględnieniem terminologii  zaproponowanej przez 

Aarsetha.

Za  teorią  Aarsetha  stoi  określona  teoria  znaku.  Znak  nie  jest  relacją  znaczącego 

i znaczonego, lecz bytem niezależnym od patrzącego podmiotu, elementem określonego 

zbioru znaków, a  jego pojawianie  się  jest  informacją.  Koncepcja  ta  bazuje  na teorii 

informacji  Shannona,  dla  którego  informacja  jest  miarą  prawdopodobieństwa 
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Rysunek 3: Funkcja przejścia w cybertekście wg Aarsetha (szkic mój)



wystąpienia znaku lub ciągu znaków (im mniej  prawdopodobne było pojawienie się 

danego  ciągu  znaków,  tym  więcej  informacji  niesie  jego  faktyczne  wystąpienie). 

Aarseth pisze: "informacja jest rozumiana jako ciąg znaków, który może (lecz nie musi) 

mieć sens dla danego odbiorcy"157. Jest to więc fakt pojawienia się elementów pewnego 

zbioru  w określonej  kolejności  przed  oczami  odbiorcy,  co  może zostać  przez  niego 

zinterpretowane. W kontekście teorii informacji tekstony byłyby więc predefiniowanym 

zbiorem znaków i ich ciągów, natomiast  skryptony  — ich porządkującą prezentacją 

w czasie i przestrzeni.

Koncepcja zdaje się jednak wykraczać poza model matematyczny w momencie, kiedy 

Aarseth  formułuje  na  jej  podstawie  tezę  o  istnieniu  i  możliwości  poznania  znaku: 

tekston to dla niego „ciąg znaków, tak jak istnieje on w tekście”, zaś skrypton to „ciąg 

znaków, tak jak pojawia się on czytelnikowi”. Można potraktować to jako przeniesienie 

zagadnienia  na  grunt  filozoficzny  i  nawiązanie  do  fenomenologii  znaku. 

Przeciwstawienie  "istnienia"  i  "pojawiania  się"  znaku  wiązałoby  się  wtedy  z  jego 

podwójnym  zapośredniczeniem.  To,  co  obiektywnie  istnieje  (tekston),  zostaje 

przedstawione czytelnikowi za pomocą maszyny tekstowej, i dopiero w ten sposób staje 

się  dostępne  poznaniu  jako  skrypton.  Maszyna  tekstowa  pełni  zatem  funkcję 

"przedłużenia świadomości", stapia się z procesem mentalnym — aktem świadomości. 

Dochodzi  w  ten  sposób  do  eksternalizacji  i  obiektywizacji  poznania  tekstonu158. 

Oczywiście nie wyklucza to indywidualnego aktu świadomości, ale dokonuje się on już 

na  znaku zapośredniczonym przez  tekst-maszynę,  włączonym w jedną z  możliwych 

sekwencji (skrypton).

Powyższa interpretacja koncepcji tekstonów i skryptonów nasuwa pytanie o celowość 

zapośredniczenia  jednych  przez  drugie.  Można  jej  szukać  w  dwóch  kierunkach: 

pragmatycznym i estetycznym. Sens pragmatyczny polegałby na tym, że odpowiednia 

prezentacja treści  dostosowuje je do potrzeb i pragnień użytkownika,  tak by ułatwić 

poznanie  i  wykorzystanie  informacji  zawartej  w  tekstonach.  Natomiast  estetyczny 

wymiar  zapośredniczenia  sprowadzałby  się  do  Aarsethowskiej  koncepcji  aporii 

i epifanii, jako następujących po sobie dwóch stanów: braku, niekompletności lub wręcz 

sprzeczności informacji (aporia) oraz ułożenia elementów w sensowną całość w wyniku 

157 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 62, tłum. moje.
158 Por. Lev Manovich, dz. cyt., s. 130.
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podjętych  działań  (epifania)159.  Niespójność  prezentacji  jest  wtedy  celowo 

zaprojektowaną  komplikacją,  którą  należy  rozwikłać  i  zneutralizować.  Przyjemność 

obcowania z cybertekstem polega właśnie na jej rozwiązywaniu.

Koncepcja  tekstonów i  skryptonów Aarsetha,  zakorzeniona  w teorii  informacji,  jest 

jednym z tych elementów jego wywodu, z którym trzeba wejść w polemikę, by podjąć 

analityczną  refleksję  na  temat  znaczenia  i  spójności  cybertekstu.  Nie  daje  ona 

odpowiednich  narzędzi,  ponieważ  zaproponowany  model  znaku  jest  zbyt  ubogi. 

W świetle  klasycznej  teorii  informacji  jedyne  kategorie,  w  jakich  można  opisać 

znaczenie  cybertekstu,  to  kategorie  behawioralne.  Dlatego  zresztą  Aarseth  mówi 

o odbiorze jako o produkcji i konsumpcji znaków.

Mówiąc o produkcji  i  konsumpcji  znaków należy rozróżnić  dwa poziomy interakcji 

z cybertekstem:  wewnętrzny  (poziom  operatora)  i  zewnętrzny  (poziom  czytelnika/ 

użytkownika). Poziom  wewnętrzny odpowiada cybernetycznemu systemowi lektury160 

i dotyczy działań  operatora  oraz  odpowiedzi  maszyny.  W systemie  tym odbywa się 

nieustanna  produkcja  i  konsumpcja  znaków,  oparta  na  dynamicznej  równowadze 

związanej z wymianą informacji.  Dla operatora informacją jest każde pojawienie się 

znaków. W odniesieniu do tych znaków podejmuje on działania,  które  dla  maszyny 

stanowią  informację  wejściową  (ang.  input)  i  wywołują  określoną  reakcję. 

W odpowiedzi maszyna produkuje kolejne znaki (informację wyjściową, ang.  output), 

które odbiera operator.

Proces  aporetyczno-epifaniczny,  o  którym pisze  Aarseth,  wpisuje  się  w wewnętrzny 

poziom  interakcji,  ponieważ  aporia,  jak  również  motywacja  i  wskazówki  do  jej 

przezwyciężenia, są kreowane w obrębie cybertekstu. Wymaga to aktywnego działania 

operatora, który musi wywoływać i układać informacje, nadając im sens. Nawet jeśli 

sens  polegałby  jedynie  na  odpowiednim  ułożeniu  znaków,  proces  ten  wymaga  od 

operatora świadomości, że zostały one odpowiednio ułożone, lub że występują pewne 
159 W odniesieniu do utworów ergodycznych aporia jest definiowana przez Espena Aarsetha jako trop, 

polegający na braku dostępu do części utworu, co jest często połączone z niemożnością zrozumienia 
utworu  jako  całości.  W  powieści  hipertekstowej  aporia  wynika  z  nieznajomości  określonych 
fragmentów utworu przez czytelnika w danym momencie lektury, natomiast w grach komputerowych 
wiąże się z pojawieniem się przeszkody (ang.  roadblock), która uniemożliwia progresję i musi być 
przezwyciężona  przez  nieznane  jeszcze  użytkownikowi  działanie.  Epifanią  nazywa  Aarseth 
przezwyciężenie aporii poprzez odnalezienie drogi do brakującego fragmentu, który uzupełnia całość. 
Niektóre aporie  są  jednak trudne lub wręcz niemożliwe do przezwyciężenia.  Zob. Espen Aarseth: 
Aporia and Epiphany..., s. 38―40; Tegoż: Cybertext..., s. 91―92.

160 Por. Tabela 1 Lektura, dzieło i kultura jako systemy autopoietyczne, s. 67 powyżej.
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braki lub niespójności. Konieczne jest więc rozpoznanie zaistnienia aporii i epifanii. Za 

wyjątkiem prostych  abstrakcyjnych  gier  ze  szczegółową  instrukcją  (z  której  można 

wywnioskować, w jaki sposób rozpoznać te dwa stany), tekst-maszyna zakłada istnienie 

pewnych  wcześniejszych  umiejętności,  przyzwyczajeń  i  oczekiwań  odbiorcy,  które 

mogą zostać  wykorzystane,  gdy wciela  się  on  w operatora.  Aarseth  niejednokrotnie 

odwołuje się do nich w swoich analizach konkretnych cybertekstów. Owe przeniesione 

z zewnątrz idee, które mogą determinować działania operatora, to na przykład: zasady 

spójności tekstów, zasady fabularności, zasady prowadzenia gier, konwencje graficzne, 

gatunki  literackie.  Należy jednak podkreślić,  że  to  sygnały dawane przez cybertekst 

ostatecznie decydują o tym, jakie zasady determinują przebieg interakcji i jakie dążenia 

odbiorcy są prawomocne161. Tym samym użytkownik, wcielając się w rolę operatora, 

działa jedynie w ramach zakreślonych przez tekst.

Ramy teoretyczne zaproponowane przez Aarsetha nie pozwalają powiedzieć zbyt wiele 

na temat cybertekstowych sygnałów, które decydują o dążeniach operatora. Aby dało się 

konsekwentnie mówić o odbiorze w kategoriach teorii informacji i cybernetyki, trzeba 

by  było  przeformułować  całą  teorię  literatury  w  duchu  behawioralnym,  określając 

sygnały  tekstowe  i  wywoływane  przez  nie  reakcje.  Wydaje  się  to  zadaniem 

niewykonalnym.  Aarseth  omija  ten  problem,  ponieważ  interpretuje  liniowe  całostki 

tekstowe, składające się na cybertekst, a więc tekstony i skryptony, nie posługując się 

przy tym teorią informacji. Nie pozwala to jednak uwzględnić złożonych relacji między 

poszczególnymi komunikatami, konstytuowanych przez mechanizm cybertekstowy.

Drugi,  zewnętrzny,  poziom  interakcji  z  cybertekstem  — poziom 

czytelnika/użytkownika  — dotyczy  działań  umotywowanych  poza  zamkniętym 

uniwersum cybertekstu. Produkcja i konsumpcja znaków dokonywana jest już nie przez 

operatora, który w gruncie rzeczy stanowi wewnętrzny element cybertekstu, lecz przez 

zewnętrzny podmiot. Jeśli Aarseth pisze o cybertekście jako o urządzeniu służącym do 

produkcji i  konsumpcji znaków, musi mieć na myśli właśnie jego służebność wobec 

zewnętrznego świata. W społeczeństwie informacyjnym konsumpcja znaków może być 

rozpatrywana  w  kategoriach  behawioralnych,  ponieważ  od  pozyskanej  informacji 

zależą  decyzje  i  działania  odbiorców.  Mieściłyby  się  w  tych  ramach  zarówno 

161 Interpretacja w systemie lektury (aktualizacji dzieła) odbywa się na dwóch płaszczyznach: znaczenia 
i  działania.  Por.  s.  Błąd:  Nie  znaleziono  źródła  odwołania i  nn.  poniżej  (hasło  "Interpretacja"  w 
"Słowniku").
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cyberteksty  czysto  użytkowe,  jak  i  artystyczne,  zawierające  pewien  imperatyw  lub 

przesłanie pragmatyczne. Konsumpcja sama w sobie może też stanowić przyjemność, 

co mogłoby motywować czysto estetyczne obcowanie z cybertekstem.

Podsumowanie

Aarseth jako pierwszy dogłębnie opisał z perspektywy cybernetyki i teorii informacji 

szereg  istotnych  aspektów obcowania  z  współczesnymi  obiektami  estetycznymi.  Za 

najważniejsze i fundamentalne dla dalszych badań uważam następujące tezy Aarsetha, 

dotyczące  sytuacji  odbiorcy  (w  funkcji  operatora)  w  utworach  zwanych  przezeń 

ergodycznymi:

1. Funkcja operatora tekstu polega na manipulacji materialną stroną znaków w ramach 

tekstu-maszyny, by w ten sposób doprowadzić do jego prezentacji.

2. Manipulacja materialną stroną znaku dokonuje się poprzez produkcję i konsumpcję 

ciągów znaków. Są to dwie czynności, które nawzajem się warunkują i powodują, że 

tekst-maszyna pozostaje w dynamicznej równowadze.

3. Motorem działania operatora jest pewne dążenie, wyzwolone przez dostrzegalny brak 

lub niespójność w obrębie przedstawiających mu się znaków, czyli aporię. Dążenie to 

wpisuje odbiorcę w porządek tekstu i zostaje spełnione przez epifanię.

Istnieją  jednak  elementy  teorii  Espena  Aarsetha,  które  są  trudne  do  obrony.  Przede 

wszystkim  dotyczy  to  jego  koncepcji  tekstonów  i  skryptonów.  Teoria  ta  nie  budzi 

zastrzeżeń,  dopóki  ogranicza się  do elementów wyprowadzonych z teorii  informacji 

i stanowi  jedynie  strukturalny  model  opisu  cybertekstu.  Uprawnione  jest  również, 

w świetle  cybernetyki,  utożsamienie  konsumpcji  znaków  przez  operatora 

z interpretacją. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: czy przedmiot interpretacji 

rzeczywiście  daje  się  zredukować  do  prezentowanego  ciągu  znaków,  jakim  jest 

skrypton?

Pogląd Aarsetha na tę kwestię można zrekonstruować następująco: ponieważ cybertekst 

prezentuje się poprzez skryptony (będące tekstami), interpretacja cybertekstu dokonuje 

się  poprzez  interpretację  skryptonów  według  metod  wypracowanych  dla  tekstów. 

Jednocześnie operator-odbiorca bierze pod uwagę zbiór tekstonów, ponieważ to one są 

podstawową jednostką podlegającą manipulacji, w związku z czym ich rekonstrukcja 
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i interpretacja może być przydatna na drodze do epifanii. Również z punktu widzenia 

badacza,  dążącego do opisu  danego cybertekstu,  łatwiej  jest  określić  prawidłowości 

w odniesieniu  do  tekstonów,  gdyż  zbiór  skryptonów  może  być  zbyt  duży  lub 

nieskończony. Oczywiście tekstony, podobnie jak skryptony, poddają się interpretacji 

jako teksty.

Koncepcja tekstonów i skryptonów jako jednostek interpretacji skrywa w sobie dwie 

pułapki.  Pierwszą z  nich jest  faktyczne zredukowanie obiektu interpretacji  do ciągu 

następujących po sobie w czasie lub przestrzeni znaków, a więc powrót do tej samej 

koncepcji  tekstu,  którą  Aarseth  zanegował  na  początku  swoich  rozważań.  Drugim 

problemem  jest  nieuwzględnienie  złożonego  systemu  zależności  czasowych, 

przestrzennych i warunkowych między interpretowanymi jednostkami tekstowymi jako 

elementu, który również może podlegać interpretacji.

Istnieją dwa kierunki wyjścia poza proponowany przez Aarsetha model rozumienia bez 

naruszania  jego  najważniejszych  założeń.  Jak  już  wspomniano,  pierwszym  z  nich, 

zakładającym  ścisłe  trzymanie  się  teorii  informacji,  jest  podejście  behawioralne  do 

sensu  i  "przepisanie"  pod  tym  kątem  teorii  literatury.  Drugą  możliwością  jest 

sformułowanie  alternatywy  wobec  koncepcji  tekstonów  i  skryptonów  jako 

podstawowych jednostek interpretacji.
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Znak w cybertekście

Problem interpretacji u Aarsetha ma swoje źródło w jego koncepcji  znaku. Z jednej 

strony Aarseth  rozważa  go  z  punktu  widzenia  teorii  informacji  i  cybernetyki.  Znak 

stanowi  w  tym  ujęciu  jednostkę  produkcji  i  konsumpcji  w  systemie,  w  którym 

autonomiczne organizmy (ludzie i maszyny), przetwarzają znaki zgodnie z określonymi 

regułami, próbując osiągnąć i utrzymać zadane stany. Znak jest znakiem z uwagi na to, 

że działa, powodując zmianę stanu systemu, i że jego pojawienie się wywołuje reakcję 

u pozostałych  uczestników  procesu.  Z  drugiej  strony,  przechodząc  do  omawiania 

i interpretacji  utworów  literackich,  Aarseth  zaczyna  patrzeć  na  znak  z  perspektywy 

semiotycznej.  Stosuje  pojęcia  narracji,  dyskursu,  intrygi,  które  nie  są  możliwe  do 

ugruntowania  na  paradygmacie  cybernetyczno-informacyjnym.  Przezwyciężenie  tej 

niespójności wymaga ponownego przemyślenia pojęcia znaku. Czy znakiem jest to, co 

działa,  czy  to,  co  odsyła  do  pojęcia  lub  przedmiotu,  czy  też  to,  co  symuluje  bądź 

zastępuje, wpisując się w rytuał zamiast przedmiotu? A może są to trzy aspekty znaku?

Przyglądnijmy  się  znakowi  w  grze  komputerowej,  kiedy  wpisujemy  polecenie,  na 

przykład  "north"  (północ).  Polecenie  to,  ponieważ  jest  sformułowane  w  języku 

naturalnym, znaczy po prostu "północ"; może też być rozumiane eliptycznie jako: "idź 

na  północ",  "wybieram północ",  itp.  Jednocześnie  ów znak  działa,  przy  czym jego 

działanie  nie  musi  mieć  nic  wspólnego  z  jego  znaczeniem  w  języku  naturalnym. 

Działanie  znaku  polega  na  tym,  że  wywołuje  on  inne  znaki,  powodując  zmianę 

w prezentacji. W wyniku tego na ekranie pojawia się nowy znak, np.: napis "Wszedłeś 

na  polanę"  lub  "Patrzysz  na  północ.  Widzisz  oddalającego  się  jeźdźca"  lub  "Błąd 

systemu"  lub  "Poszedłeś  na południe".  W pierwszych dwóch przypadkach działanie 

 80



wydanego polecenia  pozwala  zinterpretować i  ujednoznacznić  jego sens  jako  znaku 

w języku  naturalnym.  W trzecim  przykładzie  rezultat  działania  nie  ma  związku  ze 

znaczeniem  polecenia,  a  w  ostatnim  — są  one  wręcz  sprzeczne.  Oznacza  to,  że 

znaczenie i działanie powinny być rozpatrywane jako dwa niezależne aspekty znaku, 

które  wchodzą ze sobą w relację.  Powstaje jednak pytanie,  na czym dokładnie owa 

relacja między znaczeniem i działaniem polega162.

Otóż działanie znaku w cybertekście zawsze rządzi się pewnymi regułami, ponieważ 

jest  zależne  od  mechanizmu.  Reguły  te  mogą  być  konceptualizowane  na  dwóch 

płaszczyznach (choć zawsze sprowadzalne są w ostateczności do reguł mechanicznych). 

Na  płaszczyźnie  produkcji  znaków  chodzi  wyłącznie  o  prawidłowości  rządzące 

fizycznym pojawianiem się znaków. Przykładami tak  sformułowanych zależności są.: 

jeżeli wpiszemy "północ", zawsze otrzymamy tekst, który zaczyna się od słów "Poszedłeś  

na  północ"  lub  gdy  wpiszemy  słowo  "Rozmawiaj  ze  stołem",  system  odpowie  "Nie 

możesz rozmawiać ze stołem", a jeśli wpiszemy to samo po raz kolejny, otrzymamy: "Nie  

wygłupiaj się!".

Po drugie, działanie znaku można odnieść do znaczenia wywoływanego przezeń znaku. 

Przykładowa reguła na tym poziomie, to:  w odpowiedzi na polecenie "północ" zawsze  

otrzymujemy opis nowego miejsca, w którego centrum znajduje się adresat wypowiedzi. 

Z perspektywy pewnej narracji, która rodzi się w naszej świadomości, wnioskujemy, że 

skoro "Jesteś na polanie.." zastąpiło "Jesteś w lesie..", to bohater — adresat wypowiedzi 

przeniósł się na polanę wskutek  wpisania polecenia "północ". Jeżeli tekst jawnie nie 

zaprzecza, wnioskujemy, że przeniósł się na północ oraz że aktualnie na południe od 

niego znajduje się las.

Gdy  odkrywamy,  że  przemieszczanie  się  adresata  na  północ  w  wyniku  polecenia 

"północ"  jest  prawidłowością,  uznajemy,  że  polecenie  "północ"  samo  w  sobie  jest 

reprezentacją  podjęcia  decyzji  i  fizycznego  przemieszczenia  się  bohatera  się  na 

północ163.  Jeżeli  wpiszemy takie  polecenie  i  nie  zobaczymy w odpowiedzi  żadnych 

znaków, będziemy wnioskować, że bohater stracił przytomność lub wszedł do ciemnego 

pomieszczenia.

162 W ujeciu cybernetyczno-konstruktywistycznym znaczenie ostatecznie sprawdza się do działania (por. 
s. 58―60 powyżej). My jednak przyjmiemy w tej materii semiotyczny punkt widzenia. Por. przypis 
166 poniżej (s. 84).

163 W innej grze mogłoby być ono np. reprezentacją patrzenia na północ.
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Należy  zwrócić  uwagę,  że  interpretacja  znaku  wynika  z  całego  procesu  produkcji 

i konsumpcji,  w  którym  powstaje  pewien  tekst,  wykraczający  poza  pojedyncze 

polecenie  czy  odpowiedź  systemu,  lecz  obejmujący  całość  interakcji.  W podanym 

wyżej przykładzie tekstem tym jest narracja o podróżującym bohaterze. Interpretacja 

poszczególnych elementów powstaje i utrwala się w trakcie interakcji, a doświadczany 

cybertekst staje się przez to samoorganizującym systemem znaczeń, który kształtuje się 

na początku i potem jest trudny do zmiany. W ten sposób czytelnik/użytkownik buduje 

stały, spójny model systemu cybernetycznego, co pozwala mu postrzegać ten system 

jako reprezentację. Czytelnik/użytkownik jest wówczas skłonny traktować odchylenia 

w  działaniu  systemu  jako  celowe  zaburzenia  motywowane  potrzebą  reprezentacji 

wydarzeń  nietypowych,  takich  jak  utrata  przytomności  czy  wzroku  przez  bohatera. 

Gruntowna rewizja samego modelu (na przykład konstatacja, że system znaczeń nie jest 

spójny,  a  cybertekst  zachowuje  się  w  sposób  nieprzewidywalny)  pozostaje 

ostatecznością.

Cybertekstowy znak, który jednocześnie znaczy i działa, można wpisać w triadyczną 

teorię  znaku  Peirce'a.  Znak  jest  w  tym  ujęciu  triadyczną  relacją  łączącą  środek 

przekazu, przedmiot zewnętrzny i znaczenie: 

„Znak lub reprezentamen jest czymś, co dla kogoś zastępuje coś innego pod 
pewnym względem.  Zwraca  się  do  kogoś,  czyli  wytwarza  w umyśle  tej 
osoby równoważny,  lub może bardziej  rozwinięty,  znak.  Ten znak,  który 
został  wytworzony,  nazywam  interpretantem  pierwszego  znaku.  Znak 
zastępuje coś, swój przedmiot. Zastępuje przedmiot nie wszechstronnie, lecz 
przez  odniesienie  do  pewnego  rodzaju  idei,  którą  czasem  nazywałem 
podstawą znaku”164.

Jak pisze Hanna Buczyńska-Garewicz: 

„Peirce'a  znak sam to, innymi słowy, środek przekazu, czyli wszystko, co 
posłużyć może jako nosiciel  znaczenia.  Jest  nim na przykład dźwięk lub 
inskrypcja.  Peirce jednak (...)  rozszerza repertuar środków przekazu poza 
rzeczy cielesne, gdy pisze, że środkiem przekazu może być czysta jakość 
lub prawo (...) Przedmiotem jest wszystko to, do czego znak się odnosi, co 
znak  reprezentuje.  Przedmiot  znaku  może  być  idealny  lub  materialny, 
istniejący realnie lub nie (...) momentu reprezentacji nie można ze znaku 
wyeliminować  (...)  dla  pełnego  znaku  to  przedmiotowe  odniesienie  jest 
konwencjonalne  (...)  Znak  może  reprezentować  przedmiot  jedynie  pod 
warunkiem, że jest przez interpretację odnoszony do tego przedmiotu (...) 

164 Collected Papers of Charles S. Peirce [red:] Ch. Hartshorne, P. Weiss, Harvard University Press, 
Cambridge MA 1931―35, t. 2, paragraf 228, cyt. za Hanna Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 43―44.
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Interpretant  jest  znaczeniem  znaku.  Jest  treścią,  jaką  znak  przekazuje 
o swoim przedmiocie. Interpretant jest także innym znakiem, który ukazuje 
znaczenie poprzedniego. Nie jest to dwuznaczność, a jeśli dwuznaczność, to 
zamierzona  przez  Peirce'a.  Nie  ma  znaczeń  ukrytych.  Jedynym  zaś 
sposobem ukazania znaczenia znaku jest przełożenie go na inny znak”165.

Koncepcję znaku w cybertekście, łączącą znaczenie i działanie, przedstawia rysunek 4. 

Po lewej znajdują się elementy znaku określone przez Peirce'a: środek przekazu (znak 

sam),  interpretant  i  przedmiot,  a  po  prawej  — odpowiadające  im  części  znaku 

złożonego w cybertekście.

Peirce'owski środek przekazu (znak sam) odpowiada Aarsethowskiemu znakowi jako 

przedmiotowi  produkcji  i  konsumpcji,  z  którego  budowane  są  większe  całostki 

informacyjne. Określenie "materialna strona znaku", na którą składa się pojawienie się 

znaku w czasie  oraz wygląd znaku,  odzwierciedla  dualną naturę znaku:  znak działa 

i znaczy,  uczestniczy  jako  informacja  w  mechanicznie  uwarunkowanym  procesie 

produkcji i konsumpcji, a jednocześnie podlega interpretacji jako znak-tekst lub znak-

obraz.

Pierwszym filarem znaku jest jego językowe lub wizualne tworzywo. Znak-tekst lub 

znak-obraz  ma  znaczenie,  ponieważ  może  być  wyjaśniany  (interpretowany)  przy 

pomocy innych znaków w obrębie cybertekstu i  poza nim. Natomiast  drugi element 

165 Hanna Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 52―53.
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znaku  samego,  czyli  jego  działanie,  jest  jego  zdolnością  do  wywoływania  innych 

znaków,  konceptualizowaną  zwykle  jako  zestaw  reguł.  Ponieważ  jednak  działanie 

polega na fizycznym przekładzie znaku na inne znaki, można ów przekład potraktować 

również jako akt interpretacji, a przywołane przy tym znaki nazwać interpretantami166. 

Działanie  i  znaczenie  znaku  mediują  ze  sobą,  wspólnie  dookreślając  przedmiot 

reprezentowany przez ten znak167. W ten sposób rodzi się reprezentacja, która wymusza 

uspójnienie znaczenia i działania, uzgodnienie dwóch porządków interpretacyjnych, by 

mógł powstać jeden znak, który nazwiemy znakiem złożonym. 

Po pierwsze,  znakiem złożonym będzie  pojedyncze  polecenie  w cybertekście,  które 

poprzez kombinację tworzywa językowego z mechaniką znaczy i działa jednocześnie, 

reprezentując, a zarazem symulując określone wydarzenia i zjawiska. Symulacja będzie 

tutaj specyficzną formą reprezentacji poprzez działanie według analogicznych reguł jak 

to, co reprezentowane168. Po drugie, znakiem złożonym będzie cybertekst jako całość, 

który  jest  przedmiotem  czynności  interpretacyjnych  oraz  może  być  przez  swoich 

czytelników/użytkowników traktowany jako reprezentacja.

Z uwagi na to, że znaczenie odnosi się do zewnętrznego systemu języka, to właśnie 

znak-tekst odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu przedmiotu znaku złożonego. Sens 

znaku jako polecenia jest wtórny względem sensu znaku-tekstu i z niego wynika. Gdy 

jednak proces cybertekstowy trwa już długo i sens znaku złożonego jest ustabilizowany, 

166 Wyraz  "znaczenie"  bądź  "interpretant"  może  być  zatem  używane  w  dwóch  różnych  sensach. 
W rozumieniu szerszym, Peirce'owskim, pojęcie to dotyczy dowolnego systemu znaków. Działanie 
znaku stanowi zatem jedno z jego znaczeń. Natomiast w ujęciu węższym "znaczenie", oparte o system 
języka naturalnego lub kod wizualny, pozostaje w opozycji do "działania", które wiąże znaki poprzez 
mechanikę utworu. 

167 Mediacja w tym rozumieniu jest procesem, który można przyrównać do rozmowy, w toku której 
stanowiska dwóch stron zostają wobec siebie określone i zrelatywizowane oraz z której wyłania się 
wielostronny  obraz  przedmiotu  tej  rozmowy.  Zachodzi  ona  pomiędzy  dwoma  filarami  znaku, 
znaczeniem i działaniem, które wspólnie konstytuują przedmiot. Pojęcia mediacji używa Peirce, lecz 
w nieco innym sensie,  bo mówiąc o „mediującej  reprezentacji” (mediacja opisuje u niego relację 
pomiędzy elementami triady, jaką jest znak).

168 Por. Jean Baudrillard:  Precesja symulakrów, [tłum.] S. Królak, [w:]  Symulakry i symulacja,  Sic!, 
Warszawa  2005,  s.  8.  Baudrillard  definiuje  symulację  jako  posługiwanie  się  reprezentamenami 
w miejsce przedmiotów. Jego zdaniem we współczesnym świecie reprezentameny, straciwszy związek 
z przedmiotem, który uzasadniał ich istnienie, generują hiperrealny obraz świata, jego "operacyjną 
kopię", która zastąpiła i wyparła rzeczywistość. Jednakże w ramach teorii cybernetycznej, na której 
opiera się niniejsza praca, nie da się w ogóle opisać posługiwania się przedmiotami, które nie byłyby 
znakami, ponieważ model rzeczywistości sprowadza się do wymiany komunikatów. Symulacja w tym 
ujęciu nie jest zatem przejściem od realnego przedmiotu do systemu znaków, lecz od jednego systemu 
znaków do innego, którym posługujemy się w ten sam sposób. Por. także Byron  Reeves,  Clifford 
Nass:  The Media Equation. How People Treat  Computers,  Television,  and New Media Like Real  
People and Places, CSLI Publications, Stanford, California 1996, s. 3 i nn.
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wówczas to zmiana sposobu działania znaku uruchamia proces mediacji i modyfikuje 

sens  znaku-tekstu.  Najważniejszym novum  przedstawionej  koncepcji  w stosunku  do 

teorii  Aarsetha  jest  dopuszczenie  interpretacji  nie  tylko  samego  znaku-tekstu,  ale 

również faktu jego pojawienia się, który może zasadniczo wpłynąć na reprezentację. 

Dzięki temu wydanie polecenia "północ" może reprezentować, a właściwie symulować 

(co jest szczególnym przypadkiem reprezentacji), przemieszczenie się bohatera gry na 

północ, a pojawienie się nowego uczestnika na czacie — jego wejście do pokoju.

Warto wskazać jeszcze dwie istotne implikacje proponowanej koncepcji. Po pierwsze, 

nie  neguje ona możliwości zachodzenia na siebie znaków i  ich wielopoziomowości. 

Znak  może  składać  się  z  innych  znaków  i  przenikać  się  z  nimi,  ponieważ  jest 

konstytuowany  przez  interpretację.  Znak  jest  znakiem  wtedy,  gdy  może  być 

zinterpretowany w odniesieniu do innych znaków.

Drugą istotną kwestią jest powtarzalność znaku w cybertekście. Otóż żaden znak nie 

jest  powtarzalny  w  ramach  jednej  interakcji  z  tekstem-maszyną,  ponieważ  proces 

cybertekstowy  rozwija  się  w  czasie.  Nie  ma  powrotu  do  poprzedniego  stanu  bez 

zrestartowania  cybertekstu  i  rozpoczęcia  wszystkiego  od  nowa.  Niepowtarzalna 

w ramach tego procesu jest również interpretacja, gdyż za każdym razem odnosi się ona 

do  innej  przeszłości  i  ma  do  dyspozycji  inne  uniwersum  interpretantów.  Jednakże 

interpretacja tworzy pewne stałe elementy, zamraża znaczenia, które trwają później na 

przestrzeni cybertekstu. W ten sposób powstają reguły działania i relacje znaczeniowe 

między  znakami-tekstami.  Ponadto  interpretacja  tworzy  świat  przedstawiony,  który 

również  jest  spójny  na  przestrzeni  cybertekstu.  Proces  cybertekstowy  jest  zatem 

procesem samoorganizacji znaczeń, zmierzającym do procesu równowagi. Wyczerpanie 

cybertekstu  dokonuje  się  w  momencie,  gdy  nie  ma  już  nic  nowego,  wszystkie 

interpretacje są jedynie powtórzeniem.

Warto podkreślić, że teoria znaku złożonego wpisuje się w założenia semiotyki Peirce'a 

i  nawiązuje  do  jego  typologii  reprezentacji.  Dzieli  on  bowiem  reprezentacje  na 

ikoniczne,  wskaźnikowe  i  symboliczne169.  Reprezentacja  ikoniczna  opiera  się  na 

podobieństwie, posiadaniu przez znak sam wspólnych jakości z przedmiotem. Relacja 

taka występuje na przykład między obrazem a tym, co on przedstawia: wzbudzają one 

w umyśle podobne doznania. Wskaźniki to znaki, których odniesienie do przedmiotów 

169 H. Buczyńska-Garewicz, dz. cyt., s. 64―70.
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wynika z faktycznie zaistniałego związku z tymi przedmiotami,  dostrzeżonego przez 

umysł.  Wskaźnik  "jest  zawsze  konkretnym  znakiem,  zachodzącym  tu  i  teraz 

i ograniczonym do tej faktycznej konkretności."170 Natomiast symbol to znak ogólny, 

którego odniesienie do przedmiotu jest narzucone, konieczne i trwałe. Znak-symbol jest 

ideą,  abstrakcyjną  myślą,  a  jego  przedmiotem jest  również  myśl  lub  znak,  nie  zaś 

jednostkowa  rzecz.  W  przeciwieństwie  do  wskaźnika,  symbol  jest  uniwersalnym 

prawem  a  nie  zależnością  obserwowaną.  Dlatego  istnieje  w  sposób  niezależny  od 

konkretyzacji w przestrzeni i czasie oraz może być powtórzony. Jak pisze Buczyńska-

Garewicz, jedynie symbol jest w pełni znakiem:

"Wyróżnienie  symbolu,  wskaźnika  i  znaku  ikonicznego  nie  jest 
wyczerpującą  ani  rozłączną  klasyfikacją  znaków.  W  ogóle  nie  jest 
klasyfikacją.  Przeciwnie,  są  to  raczej  stopnie  znaku,  i  każdy  zawiera 
poprzednie. Jedynie znak ikoniczny jest całkiem niezależny, ale (...) nie jest 
on w ogóle jeszcze znakiem, (...) jest tylko możliwością znaku, która nigdy 
się nie  zrealizuje bez interpretującej  go,  jako znak,  myśli.  Wskaźnik (...) 
jako czysto materialny,  faktyczny związek dwóch rzeczy nie  jest  jeszcze 
znakiem (...). Jedynie symbol jest znakiem w pełnym tego słowa znaczeniu, 
czyli interpretującą myślą".171

Wydawać  by  się  mogło,  że  w  cybertekście  pojawianie  się  znaków  ma  charakter 

wskaźnika, odsyła bowiem do innych znaków poprzez relacje następstwa i wynikania 

w czasie  i  przestrzeni.  Symbolem  byłby  wówczas  znak-tekst,  którego  interpretacja 

opiera się na systemie językowym. Jednakże te, z pozoru oczywiste, odpowiedniości są 

jedynie  wrażeniem  czytelnika/użytkownika  na  początku  procesu  cybertekstowego. 

Działanie  znaków  jest  wówczas  postrzegane  jako  fakt,  zaś  ich  znaczenie  —  jako 

konieczność. W czasie interakcji sytuacja się odwraca: działanie znaków okazuje się 

być  ogólne  i  konieczne,  ponieważ  jest  zdeterminowane  przez  algorytm,  natomiast 

znaczenie słów staje się zależne od kontekstu i stowarzyszonego z nim działania. Zatem 

mechanizm urasta do rangi symbolu, zaś związek wyglądu poszczególnych słów z ich 

znaczeniem jest  degradowany do  relacji  okazjonalnej,  wskaźnikowej.  Na  podstawie 

kodu  programu  można  narysować  macierz  prawdopodobieństwa,  która  dokładnie 

określa wszystkie mechaniczne zależności w obrębie cybertekstu, natomiast znaczenia 

poszczególnych przetwarzanych fragmentów tekstowych na ogół nie da się w sposób 

jednoznaczny i pełny określić.

170 Tamże, s. 65.
171 Tamże, s. 66.
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Jednakże  cybertekst  w  całości  nie  mógłby  w  ogóle  zaistnieć  jako  symbol,  gdyby 

przynależące doń słowa zupełnie utraciły swoje językowe znaczenie. Mediacja między 

znaczeniem a działaniem pozwala przezwyciężyć sprzeczność między trwałością słowa 

a  nieustanną  jego  transformacją  dokonywaną  przez  mechanizm.  Mechanizm 

wykorzystuje słowa i  teksty,  by zapożyczyć od nich sens,  który daje się nałożyć na 

działanie. W ten sposób rodzi się znak złożony, który ma charakter symbolu, ale jego 

znaczące komponenty są niejednorodne i pozostają w dynamicznej równowadze. Bez 

znaku  złożonego  nie  mogłaby  istnieć  literatura  cybertekstowa,  ponieważ  słowo 

nieustannie  rozbijane  i  układane  inaczej  nie  byłoby  zdolne  samodzielnie  stać  się 

tworzywem dla znaku. Dopiero w połączeniu z absolutną jednoznacznością i trwałością 

mechanizmu może ono spełnić tę rolę.
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Perspektywa czytelnika/użytkownika

Rozpatrzmy  teraz  sytuację  cybertekstową  od  strony  czytelnika/użytkownika 

i spróbujmy  skonstruować  taki  jej  model,  które  pozwoli  opisać  spotkanie 

z cybertekstem  oraz  umiejscowić  w  nim  interpretację.  Powstanie  w  ten  sposób 

cybertekstowy odpowiednik modelu odbioru tekstu, nie bazujący jednak na przyjętym 

a priori schemacie  komunikacyjnym,  obejmującym  rolę  nadawcy  i  odbiorcy  oraz 

komunikat.

Aarseth postuluje zastąpienie terminów "czytelnik" i "autor" terminami "użytkownik" 

(ang.  user)172 i  "wytwórca"  (ang.  developer),  co  wiąże  się  z  odejściem od  modelu 

recepcji na rzecz modelu uczestnictwa: "Użytkownik może wykonywać znacznie więcej 

czynności i  pełnić  znacznie  więcej  ról  w polu mediów, od obserwatora na widowni 

teatralnej, aż po uczestnictwo w tworzeniu świata przedstawionego gry"173. W dodatku 

otwiera się przed nim rola wytwórcy, jeżeli istnieje możliwość stworzenia trwałego bytu 

w oparciu o cybertekst. Tym sposobem powstają wielowarstwowe struktury zależnych 

od  siebie  cybertekstów.  Przykładowo,  każdy  twórca  powieści  hipertekstowej  jest 

jednocześnie użytkownikiem środowiska (np. Storyspace), które posłużyło mu do jej 

napisania.  Środowisko  to  ma  z  kolei  innego  twórcę  i  wykorzystuje  język 

programowania, stworzony przez jeszcze inne osoby.

Do  katalogu  czynności  użytkownika  wskazanych  przez  Aarsetha  należałoby  dodać 

jeszcze  jeden element,  a  mianowicie:  świadomość istnienia  cybertekstu  i  znajomość 

172Przypomnijmy, że użytkownik to osoba, posiadająca ciało, istniejącą w czasie i wchodząca w relację z 
cybertekstem. Pojęcie to stoi w opozycji do terminu "operator", który oznacza przyjmowaną przez 
użytkownika rolę, zaprojektowaną w obrębie cybertekstu i stanowiącą jego integralną część.

173 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 173, tłum. moje.
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jego  podstawowych  własności.  Dlaczego  bowiem  użytkownik  decyduje  się  wejść 

w relację z cybertekstem? Otóż cybertekst jest pewną obietnicą znaku. Jako obietnica, 

wskazuje  możliwe  interpretanty  i  przedmiot  obiecanego  znaku  jeszcze  zanim 

użytkownik zdecyduje się wejść w proces cybertekstowy, by ten znak zrekonstruować. 

Cały proces cybertekstowy bazuje właśnie na tej obietnicy i staje się możliwy dzięki 

dążeniu użytkownika do jej spełnienia.

Już  w  tym  miejscu  na  scenę  może  wkroczyć  literatura,  jako  interpretant 

zapowiedzianego  znaku,  ukrytego  w cybertekście.  Bardzo  często  takim zwiastunem 

bywa informacja, zawarta w tytule lub podtytule cybertekstu. Na przykład  afternoon: 

a story Michaela Joyce'a obiecuje opowieść, Cent mille millards de poèmes Raymonda 

Queneau174 — wiersze, zaś tytuł jednej z powieści hipertekstowej Moulthropa: Victory 

Garden,  nawiązuje  do Ogrodu  rozwidlających  się  ścieżek Borgesa. Zapowiedziami 

utworu literackiego bywają również: wydawnictwo (np. Eastgate Systems, Electronic 

Literature  Organisation),  środowisko  wykorzystane  do  tworzenia  i  odczytywania 

cybertekstu  (np.  Storyspace,  zaprojektowane  specjalnie  do  tworzenia  opowieści 

hipertekstowych), nazwa domeny (np. www.art.pl), odwołania internetowe do utworu 

oraz  portale  internetowe,  zamieszczające  te  odwołania  (np.  łącza  z  magazynu 

internetowego  "Techsty"),  odwołania  do  utworu  w  czasopismach  literackich 

i publikacjach naukowych, metainformacje podane w kodzie i wykorzystywane przez 

wyszukiwarki  (np.  słowa kluczowe).  Ponadto  często  obietnica  rodzi  się  ze  związku 

z utworami literackimi, konstytuowanego poprzez osobę autora (np. Sławomir Shuty, 

Walter  Sorrels)  albo  z  podwójnej  tożsamości  utworu  —  jako  dzieła  papierowego 

i elektronicznego (np.  Czary i  Mary Anety Kamińskiej,  ale również liczne adaptacje 

fragmentów literackich na utwory multimedialne w witrynie "Poems That Go"175).

Wymienione elementy są cybertekstowym odpowiednikiem paratekstów w rozumieniu 

Gerarda Genette'a176. Otóż dla Genette'a każdy tekst literacki, który funkcjonuje jako 

książka w obiegu literackim, posiada swój próg, granicę między tekstem i nie-tekstem, 

której  przekroczenie  wiąże  się  z  zawarciem  "paktu  czytelniczego",  kształtującego 

recepcję.  Tę  granicę  wyznaczają  właśnie  parateksty.  Mają  one  przy  tym  moc 

174 Raymond Queneau: Sto tysięcy miliardów wierszy, Korporacja Ha!art, Kraków 2008, tytuł oryginału: 
Cent mille millards de poèmes (dosłownie: sto bilionów wierszy).

175 http://www.poemsthatgo.com.
176 Por.  Gerard  Genette:  Paratexts.  Thresholds  of  Interpretation.  Cambridge  University  Press, 

Cambridge 1997.
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illokucyjną: mogą być informacją, interpretacją, wyrazem intencji autora lub wydawcy, 

decyzją,  zobowiązaniem,  poradą,  poleceniem,  odnoszącymi  się  do  tekstu.  Genette 

odnosi  się  w  swoich  rozważaniach  przede  wszystkim  do  tekstu  literackiego,  ale 

zjawisko  przez  niego  opisane  ma  znacznie  szerszy  zasięg  występowania,  bowiem 

dotyczy obiegu i recepcji każdego tekstu w postaci książkowej.

Również obietnica cybertekstowego paratekstu wcale nie musi wiązać się z literaturą: 

może to być zapowiedź udanych zakupów, sprawnego odnalezienia informacji, dobrej 

zabawy,  nowych  przyjaźni.  W owej  obietnicy  cybertekst  jawi  się  jako  znak,  który 

zarazem  znaczy  i  działa,  apelując  do  określonych  dążeń  użytkownika.  Wiedziony 

swoim  pragnieniem,  użytkownik  daje  się  wciągnąć  w  interakcję,  podejmując  tym 

samym  interpretację  i  transformację  tego  pragnienia  przez  odnoszenie  go  do 

napotykanych w cybertekście znaków.

Powołanie  interpretanta  jest  gestem  cybertekstu,  warunkującym  zapoczątkowanie 

procesu cybertekstowego, który stanowi podstawowy sposób istnienia cybertekstu. Bez 

aktualizacji  cybertekst  stałby  się  martwy,  ponieważ  nie  mógłby  uczestniczyć 

w produkcji i konsumpcji. Można powiedzieć, że cybertekst zachowuje się jak wirus — 

zawiera w sobie obietnicę, dzięki której rozprzestrzenia się i powiela, by utrzymać się 

przy życiu. Mówienie, pisanie o cybertekście, linkowanie do niego — to wszystko jest 

samoreplikacją tej obietnicy, która wabi kolejnych użytkowników, by rozpowszechniali 

ją dalej. Także literackość cybertekstu i zainteresowanie nim przez naukę o literaturze 

wiąże  się  ściśle  z  jego  literackim  interpretantem.  Jeżeli  cybertekst  obiecuje  tekst 

literacki lub doświadczenie estetyczne, wówczas czytelnik tego właśnie poszukuje, choć 

oczywiście może się okazać, że znajdzie zupełnie coś innego...

Użytkownik  początkowo  patrzy  na  cybertekst  jako  na  przedmiot,  z  którym  wiąże 

określone  możliwości.  Jeżeli  wczyta  się  w  parateksty,  takie  jak  instrukcja  obsługi, 

będzie  wiedział,  że  wymaga  się  od  niego  pewnych  działań,  które  spowodują,  że 

cybertekst  spełni  swoją  obietnicę.  Jeżeli  była  ona  zapowiedzią  doświadczenia 

literackiego, wówczas w wyniku interakcji powinien pojawić się tekst. Użytkownikowi 

wydaje  się,  że  swoim działaniem odkryje  i  "wydobędzie"  ów tekst,  który stanie  się 

przedmiotem lektury. Pokazuje to rysunek 5.
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Użytkownik,  manipulując  znakiem,  zmusza  cybertekst  do obiecanej  samoprezentacji 

w postaci tekstu. Teksty literackie mogą fizycznie pojawiać się na wyjściu cybertekstu: 

na ekranie,  jak w przypadku poematów multimedialnych,  lub na kartce papieru,  jak 

sonety w  Cent  mille  milliardes  des  poèmes.  Teksty te  mogą też  być  jedynie  swoją 

własną zapowiedzią lub odległym echem, oscylując między śladem a złudzeniem: mogą 

być niekompletne, zachodzić na siebie, zawierać się wzajemnie oraz różnić się od siebie 

wyrazistością i stopniem realności.

Kiedy jednak pojawiają się one na horyzoncie użytkownika,  jest  on już operatorem, 

przedmiotem  działania  tekstu-maszyny.  Rozpoczęcie  procesu  cybertekstowego  jest 

bowiem równoznaczne z rekonstrukcją pragnienia, które musi zostać przetłumaczone na 

znaki  wejściowe,  na komunikat  w języku tekstu-maszyny.  Tymi  znakami  mogą być 

wpisywane słowa, uaktywniane łącza hipertekstowe, przesuwane obiekty. Użytkownik 

musi podjąć działania, które zostały zaprojektowane w cybertekście, sformułować znak 

w języku cybertekstu.

Zmiana użytkownika w operatora daje się opisać jako sprzężenie zwrotne. Początkowo 

użytkownik podejmuje interakcję w oparciu o znane sobie oraz opisane w instrukcji 

konwencje. Przykładem jest wypróbowywanie poleceń poprzez wpisywanie ich w linię 

komend  lub  poszukiwanie  aktywnych  łączy  przez  przesuwanie  myszką  po  ekranie. 

Obserwacja rezultatów pozwala na wyłonienie działających znaków, które przynoszą 
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oczekiwany efekt. Manipulacja tymi znakami jest powtarzana, zaś pozostałe czynności 

zostają zaniechane, jako bezproduktywne. Użytkownik wchodzi tym samym przestrzeń 

znakową,  oferowaną  przez  cybertekst  i  przekłada  swoje  pragnienie  na  te  znaki, 

przekształcając  się  w  operatora.  Siłą  napędową  procesu  cybertekstowego  staje  się 

dążenie  operatora  do  wywołania  zmiany,  która  jest  odkrywaniem  i  doznawaniem 

nowych znaków przynależących do poszukiwanego tekstu.

Operator  zmuszany  jest  przy  tym  do  dokonywania  znaczących  wyborów,  do 

wpisywania "tak" lub "nie", do decydowania, za którym łączem podążyć, który element 

cybertekstu  uaktywnić.  Posługuje  się  znakami,  które  nie  tylko  powodują  zmianę 

w prezentacji,  lecz również ją  kierunkują poprzez swoje znaczenie.  Cybertekst  pyta: 

"Czy  chcesz  o  tym  usłyszeć?"177,  przedstawia  alternatywne  łącza,  zachęca  do 

eksperymentów. Jeżeli  interakcja nie prowadzi do celu,  operator  zawraca,  poszukuje 

innej  drogi,  inaczej  wybiera  znaki,  rewidując  swoje  dążenia.  Poprzez  dualną  naturę 

znaku,  który  znaczy  i  działa  jednocześnie,  cybertekst  ma  możliwość  wywoływać, 

wzmacniać,  osłabiać,  spełniać i odrzucać pragnienia wyrażone tymi znakami.  W ten 

sposób dokonuje się kolejna reinterpretacja pragnienia: pragnienie wyrażone znakiem 

przekłada się na rezultat i jest rewidowane względem tego rezultatu.

Powyższy chwyt jest bardzo częsty w grach komputerowych, a także w hipertekstach 

literackich.  Dzieje  się  tak  na  przykład,  gdy  dochodzimy  do  określonej  leksji 

hipertekstowej  bądź  punktu  w  grze,  ale  odkrywamy,  że  nie  mamy  wszystkich 

potrzebnych  informacji  lub  przedmiotów.  Zawieszamy  wtedy  aktualne  dążenie 

i wracamy, by odszukać brakujące elementy, które nie pozwalają nam zrozumieć tekstu 

lub  wykonać  przewidzianych  przez  grę  czynności.  Reinterpretujemy  pragnienie, 

przekładając  je  na  inne  znaki,  również  wtedy,  gdy  nasza  wędrówka  się  zapętla 

i powracamy  w  to  samo  miejsce  bez  rezultatu.  Wówczas  decydujemy  się  na  inny 

kierunek działania, w nadziei,  że doprowadzi to do zmiany w prezentacji  i  dalszego 

odsłaniania  tekstu.  W  ten  sposób  działanie  wpisywanych  znaków,  na  zasadzie 

sprzężenia zwrotnego, weryfikuje i zmienia dążenia operatora, wyrażone przez te znaki.

Powyższy  wywód  daje  odpowiedź  na  pytanie  o  wolność  użytkownika  cybertekstu. 

Posługiwanie  się  przez  niego  znakami  jest  ściśle  uwarunkowane  przez  cybertekst. 

Dokonywane  wybory  są  kierowane  znaczeniem  znaków,  którymi  manipuluje 

177 Michael Joyce: afternoon.., [begin].
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użytkownik,  lecz działanie tych znaków rewiduje intencje oraz decyzje użytkownika 

poprzez mechanizm sprzężenia  zwrotnego.  Mechanizm ten bazuje  na  podstawowym 

dążeniu,  które  przyciągnęło użytkownika do cybertekstu,  w przypadku cybertekstów 

literackich — na poszukiwaniu lub próbie skonstruowania tekstu. Cybertekst prowadzi 

wówczas grę z użytkownikiem, angażując go w doświadczenie zaprojektowane przez 

tekst-maszynę i rekonstruując jego dążenia, przekształcając go w operatora. 

Zakres  wykorzystania  mechanizmu  sprzężenia  zwrotnego  jest  znacznie  mniejszy 

w przypadku cybertekstów użytkowych (np. edytor powieści hipertekstowych, edytor 

tekstu,  sklep  internetowy),  których  zadaniem  jest  umożliwienie  użytkownikowi 

realizacji ściśle określonego celu, wyznaczonego poza cybertekstem. Użytkownik nie 

dąży wtedy w ogóle do odsłonięcia cybertekstu, lecz do odkrycia i wykorzystania jego 

własności użytkowych. Przełożenie dążenia na opcje cybertekstu musi zatem być proste 

i  czytelne,  w  przeciwnym  razie  użytkownik  odrzuci  cybertekst  jako  narzędzie 

nieefektywne.  Sprzężenie  zwrotne  jest  wówczas  jedynie  uzupełnieniem  instrukcji 

obsługi i polega na potwierdzaniu lub ukazywaniu rezultatów dokonanych czynności 

lub na wyświetlaniu komunikatów o błędach. Przekształcenie użytkownika w operatora 

nie  jest  zatem  aż  tak  radykalną  rekonstrukcją,  jak  w  przypadku  cybertekstów 

artystycznych.

Aarseth,  analizując  zakres  roli  operatora,  odnosi  się  do  cybertekstów narracyjnych, 

w których  wyróżnia  trzy  płaszczyzny  dyskursu:  progresję  (ang.  progression), 

wydarzenia  (ang.  event)  i  negocjację  (ang.  negotiation)178.  O  ile  w  tradycyjnym 

opowiadaniu  progresja  czytelnika  i  wydarzenia  są  nierozłącznie  związane, 

w eksploratywnym tekście ergodycznym, takim jak hipertekst,  czytelnik musi podjąć 

nietrywialny  wysiłek  (ang.  non-trivial  effort)  poszukiwań,  aby  zrozumieć  plan 

wydarzeń.  Wreszcie w grze przygodowej  dochodzi  trzeci  element:  negocjacja,  gdzie 

użytkownik musi swoim działaniem doprowadzić do pożądanego biegu zdarzeń.

Proponowana przeze  mnie  teoria  znaku  w cybertekście  pozwala  pogłębić  powyższą 

analizę. Progresja odpowiada manipulacji materialną stroną znaku w celu ujawnienia 

nowych  elementów  cybertekstu.  Płaszczyzna  wydarzeń  odpowiada  dążeniu  do 

wydobycia  lub skonstruowania tekstu i  sytuuje  się  na poziomie interpretanta  znaku, 

gdyż wiąże się z odnoszeniem cybertekstu do tekstów literackich. Nazwa "płaszczyzna 

178 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 124―127.
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wydarzeń" okazuje się tym samym nieco złudna, gdyż  Aarseth podkreśla, że dotyczy 

ona  narracji  opowiadającej  o  zdarzeniach,  która  musi  być  zrekonstruowana  przez 

czytelnika.  Poruszanie  się  po  tej  płaszczyźnie  ma  zatem przede  wszystkim wymiar 

tekstotwórczy.  Natomiast  płaszczyzna negocjacji  wiąże się z dążeniem do uzyskania 

wpływu na kształt przedmiotu reprezentowanego przez tekst.

Podstawowym zagadnieniem, domagającym się wyjaśnienia, pozostaje pytanie o źródło 

różnicy  między  zdarzeniowym  (tekstotwórczym)  a  negocjacyjnym 

(przedmiototwórczym)  wymiarem  interakcji.  Aarseth,  ponieważ  operuje  pojęciem 

dyskursu,  sprowadza  tę  kwestię  do  różnicy gatunkowej  między hipertekstem a  grą, 

która  decyduje  o  zasadach  układania  znaków  w  teksty  (skryptony)  i  warunkach 

osiągnięcia epifanii. W przypadku utworów pośrednich, nietypowych, np. gry napisanej 

z wykorzystaniem hipertekstu179, koncepcja ta zaczyna się zapętlać. Wówczas bowiem 

to  analiza  płaszczyzn  dyskursu  powinna  zadecydować  o  przyporządkowaniu  do 

gatunku.  Trudno  jednak  analizować  płaszczyzny  dyskursu  bez  odwołania  się  do 

gatunku.

Jeśli natomiast rozpatrzeć tę różnicę w świetle teorii znaku, okaże się ona zależna od 

sensu działania operatora. Działanie to może być tekstotwórcze, a więc porządkować 

dyskurs,  zarządzać  przedstawieniem  przedmiotu  w  postaci  tekstu,  lub 

przedmiototwórcze  — decydować  o  kształcie  przedmiotu.  W pierwszym przypadku 

z działania znaków wyłania się operator jako ergodyczny czytelnik, współautor tekstu 

na planie dyskursu, zaś w drugim — operator jako współtwórca przedmiotu, uczestnik 

lub projektant opowiadanej historii180. Role operatora nie zależą zatem bezwzględnie od 

form  gatunkowych,  takich  jak  hipertekst  czy  gra  przygodowa.  Wyłaniają  się  one 

179 Na przykład gry autorstwa Nathana Coppedge'a zamieszczone na stronie "Coppedge Games, Puzzles, 
Interactive Fiction", http://www.geocities.com/drypress/Games_Hypertext.html, luty 2009.

180 W odniesieniu  do  cybertekstu  posługuję  się  kategoriami  historii,  dyskursu,  narracji  oraz  fabuły 
zgodnie z ich popularnym rozumieniem w kręgu anglosaskim. W tym ujęciu narracja (ang. narrative) 
stanowi prezentację sekwencji zdarzeń  wraz z postaciami i światem przedstawionym (czyli historii, 
ang. story) w określonym medium i poprzez określony dyskurs (ang. discourse). Zob. H. Porter Abott: 
The  Cambridge  Introduction  to  Narrative,  Cambridge  University  Press,  Cambridge  2002,  s.  16. 
Historia odpowiada zatem Arystotelesowskiemu pojęciu  mythos i  rosyjskiemu  fabula,  zaś dyskurs, 
jako sposób wyrażenia historii, to odpowiednio  logos  lub sjużet.  Por.  Seymour Chatman:  Story and 
Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca NY 1980, s. 19. 
Natomiast fabuła (ang.  plot) oznaczać będzie historię,  w której  wydarzenia powiązane są ze sobą 
relacjami przyczynowo-skutkowymi. Zob. Henryk Markiewicz:  Teorie powieści  za granicą,  PWN, 
Warszawa 1995, s. 471―481.
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w interakcji z cybertekstem i zależą od znaczenia oraz działania konkretnych znaków 

w nim zawartych. Mogą nawet zmieniać się w trakcie interakcji i grać między sobą. 

Na przykład w grze komputerowej Zork I181 istnieją zagadki, które polegają właśnie na 

zmianie perspektywy, przejścia od dążenia przedmiototwórczego do tekstotwórczego. 

Jedną z nich jest "Głośny Pokój"182, gdzie progresja (odsłonięcie nowych elementów 

cybertekstu, przejście do dalszych lokacji) wymaga odejścia od konwencji wpisywania 

czasowników,  oznaczających  wykonywanie  przez  bohatera  konkretnych  czynności. 

"Głośny  Pokój"  na  każdą  taką  komendę  odpowiada  jedynie  echem.  Dalszą  drogę 

otwiera dopiero polecenie "echo", które nie jest niczym innym, jak nazwaniem tego, co 

zostało odkryte.  Nie mieści się to w porządku czynności bohatera,  lecz w porządku 

tworzenia tekstu przez interpretację w sensie Peirce'owskim, a więc przez odniesienie 

do  innych  znaków.  Dopiero  wtórnie  użytkownik  może  dostosować  ten  fakt  do 

zaobserwowanej logiki gry i wyobrazić sobie, że to bohater powiedział "echo". Dzieje 

się tak wyłącznie dlatego, że dotychczasowa gra przekonała użytkownika, iż wpisanie 

polecenia każdorazowo reprezentuje określoną czynność bohatera.  Podobną zagadką, 

wymagającą przejścia do porządku tekstotwórczego, jest  "Pokój Cyklopów", którego 

przejście jest możliwe po wpisaniu: "Ulysses".

Sytuację czytelnika/użytkownika cybertekstu przedstawia zatem rysunek 6.

181 Zork I: The Great Underground Empire, Infocom, 1981―1983.
182 Tamże, "Loud Room".
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Użytkownik,  pragnąc  wydobyć  z  cybertekstu  poszukiwany  tekst,  podejmuje  próby 

interakcji  poprzez manipulację materialną stroną znaku.  Jego pragnienie  zostaje tym 

samym przetłumaczone na język maszyny, a on sam staje się operatorem. Jako operator 

jest  warunkowany  przez  sprzężenie  zwrotne,  które  polega  na  prezentacji  znaków 

w odpowiedzi  na  działania  operatora.  Owe  znaki  jednocześnie  działają,  warunkując 

dalszą  manipulację,  i  podlegają  interpretacji  przez  ich  czytelnika/użytkownika  jako 

cząstki  pożądanego tekstu.  Są one łączone przez użytkownika w teksty,  a właściwie 

złudzenia  tekstów.  Puste  miejsca  pomiędzy  fragmentami  tekstów  są  wypełniane 

interpretacją  samego  faktu  pojawiania  się  znaków.  Interpretacja  ta  może  być 

przedmiototwórcza (np. upływ czasu w świecie przedstawionym, następstwo intencji 

lub  czynności  bohatera)  lub  tekstotwórcza  (np.  przechodzenie  między  narracjami, 

zmiany poziomu diegetycznego).

Trzeba  w  tym  miejscu  podkreślić,  że  mechanizm  cybertekstowy  powoduje,  iż 

interpretacje poszczególnych znaków, którymi manipuluje użytkownik, oraz widoczne 

teksty  zmieniają  się  w  czasie,  wskutek  czego  na  ogół  nie  poddają  się  ujęciu 

synchronicznemu a  posteriori  w taki  sposób  jak  dzieło  literackie.  Problem dotyczy 

zarówno znaków-poleceń wpisywanych przez użytkownika, jak i znaków oraz tekstów, 

które  zdają  się  istnieć  w  obrębie  cybertekstu,  a  użytkownik  usiłuje  je  odnaleźć 

i ujawnić.  Należy  zatem  uwzględnić  w  rozważaniach  nad  interpretacją  trzy 

perspektywy:  "przed",  "w  trakcie",  i  "po",  które  odnoszą  się  do  pojawiania  się  na 

ekranie każdej kolejnej porcji znaków. Owo "przed" to antycypacja znaku na podstawie 

sformułowanych  reguł  działania  mechanizmu  oraz  aktualnego  wyobrażenia  tekstów 

i ich przedmiotu. "W trakcie" to moment zdumienia lub potwierdzenia owej antycypacji 

przy  spojrzeniu  na  znak  w  izolacji.  Natomiast  "po"  to  połączenie  znaku  z  innymi 

znakami  w  całość  tekstową,  a  więc:  interpretacja  nowego  znaku  w  kontekście, 

uzupełnienie  lub  reinterpretacja  tekstów  w  świadomości  oraz  reinterpretacja 

wcześniejszych znaków w odniesieniu do nowego znaku.

Podsumowując,  najbardziej  charakterystycznymi  cechami  znaku  w  cybertekście, 

wykraczającymi poza powszechnie przyjętą koncepcję znaku oraz teorię interpretacji 

tekstu literackiego są:
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● wyposażenie  znaku językowego w funkcję  wywoływania  innych znaków, 

uwarunkowaną przez algorytm i niezależną od jego znaczenia;

● mediacja  działania  i  znaczenia  znaku,  prowadząca  do  wytworzenia 

wspólnego przedmiotu,

● uzależnienie  faktu  i  sposobu  pojawiania  się  sekwencji  semiotycznych 

w obrębie cybertekstu od działań użytkownika (ergodyzm), który manipuluje 

znakiem zgodnie ze swoimi dążeniami;

● istnienie tekstów nie jako utrwalonych sekwencji znaków, lecz jako złudzeń 

świadomości, wytwarzanych wskutek gry pomiędzy obietnicami cybertekstu 

a pragnieniami użytkownika;

● brak  binarnej  opozycji  pomiędzy  istnieniem  lub  nieistnieniem  tekstu 

(możliwej  do utrzymania tylko wówczas,  gdy ontologia  tekstu wynika ze 

stabilności  materialnej  strony  znaku,  np.  niezmiennej  sekwencji  liter) 

i zastąpienie jej przez modalność ("istnieje bardziej"/"istnieje mniej"),

● procesualność interpretacji i związana z nią trudność syntetycznego ujęcia 

znaczenia a posteriori.

Pierwsze trzy spośród wymienionych cech cybertekstowego znaku zostały dostrzeżone 

w ramach pragmatyki, która odnosi je do komunikacji językowej opartej na wzorcach 

kulturowych.  Reguły  działania  znaków  są  wówczas  znane  z  góry,  mają  wymiar 

normatywny  i  opierają  się  na  ogólnie  przyjętym  znaczeniu  słów,  rozpatrywanym 

w kontekście oczekiwań komunikujących się stron. Nie dochodzi do tak radykalnego 

i fundamentalnego  rozszczepienia  znaczenia  i  działania  znaku,  jak  w  przypadku 

cybertekstu,  gdzie  algorytm jest  arbitralny.  Z punktu widzenia  pragmatyki  spotkanie 

czytelnika  z  cybertekstem  można  porównać  do  sytuacji  komunikacyjnej  człowieka 

wobec obcej cywilizacji  z kosmosu, gdzie zasady działania drugiej  strony powoli są 

poznawane, ale jej intencje pozostają nieprzewidywalne i nawet jeśli imituje ona nasz 

język, czyni to bez jego zrozumienia.

Nauka o literaturze zasadniczo kwalifikuje wszelkie zaburzenia znaczenia jako środki 

stylistyczne (m. in. metafory), przez co eliminuje konflikt między sensem wyrazu a jego 

nietypowym sąsiedztwem.  Ponieważ  tekst  jest  jednoznacznie  utrwalony,  traktuje  się 
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cały  jego  fragment  jako  jedno  wyrażenie  i  przypisuje  mu  znaczenie.  Wyjątkiem są 

utwory przestrzenne, czytane wielorako, między innymi poezja wizualna. Tam można 

jednak  posłużyć  się  pojęciem  wieloznaczności  czy  migotliwości  znaczeniowej 

i zobaczyć w utworze wiele stabilnych znaków, posiadających wspólne części. W prozie 

natomiast syntetycznym znaczeniem tekstu jako całości jest najczęściej pewna historia, 

przy  czym  narracja  może  ją  przedstawiać  z  zastosowaniem  technik  chwilowo 

zniekształcających  wyłaniający  się  obraz,  takich  jak:  zawieszenie  (suspensja), 

zaskoczenie, retardacja. Są one traktowane jako cecha dyskursu, dzięki czemu historia 

może pozostać nietknięta pomimo lokalnych nieciągłości w interpretacji. Jeśli natomiast 

rzeczywistość przedstawiona wymyka się poznaniu, niejednoznaczności rozpatrywane 

są jako wpisana w historię rama modalna (np. oniryzm, strumień świadomości, światy 

możliwe).

W  przypadku  wielu  cybertekstów,  które  mają  ograniczoną  złożoność  i  da  się  je 

przepisać na tekst wariantowy, można by było zastosować ramy teoretyczne, techniki 

i narzędzia interpretacyjne wykorzystywane powszechnie do analizy poezji lub prozy. 

Nie byłaby jednak wówczas uwzględniona specyfika kształtowania znaczeń w obrębie 

cybertekstu,  a  przedmiotem  analizy  stałby  się  w  gruncie  rzeczy  zbiór  tekstów, 

stworzonych w wyniku spotkania z cybertekstem. Bez możliwości opisu pozostałaby 

grupa utworów, dla których analiza wszystkich możliwych tekstów wynikowych byłaby 

zbyt  pracochłonna lub  nie  dałoby się  określić  dla  tych  tekstów żadnego  inwariantu 

znaczeniowego.
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Między cybertekstem a literaturą

Estetyka cybertekstu

Odniesienie  cybertekstu  do  sztuki  czy  literatury  rodzi  w  naturalny  sposób  pytanie 

o możliwość  i  charakter  doświadczenia  estetycznego  w  zetknięciu  z  cybertekstem. 

Udzielono już w tym zakresie wielu różnych odpowiedzi, które w dodatku wydają się 

być  alternatywne,  nieprzystawalne  i  niekompatybilne.  Zaprezentowana  wyżej  teoria 

cybertekstu pozwala jednak znaleźć wspólne ramy dla trzech najważniejszych estetyk 

cybertekstu,  które  określam mianem estetyki  procesu,  estetyki  przedmiotu  i  estetyki 

wcielenia, i  umożliwia usytuowanie ich wszystkich na jednej mapie. Okazuje się, że 

wszystkie  mogą być  jednocześnie  prawdziwe,  ale  odnoszą się  do różnych aspektów 

procesu cybertekstualnego oraz samego cybertekstu.

Według  Espena  Aarsetha  źródłem doświadczenia  estetycznego  jest  ergodyzm,  który 

sytuuje użytkownika jako partnera tekstu-maszyny w kreowaniu sensu:

"(...) komputer jako czynnik literacki wskazuje poza narrację, w stronę trybu 
ergodycznego  —  dialogicznych  form  improwizacji  oraz  swobodnej  gry 
między  cyborgami,  którymi  stali  się  dzisiejsi  świadomi  użytkownicy 
komputerów  (i  ich  programy).  Do  osiągnięcia  tego  nie  jest  potrzebny 
automatyczny  dramaturg  czy  narrator,  lecz  symulowane  światy 
z pojawiającymi  się  intrygantami  (ang.  intriguee  — przyp.  mój),  na  tyle 
interesującymi,  by  prawdziwi  ludzie  chcieli  spędzać  tam  czas  i 
wykorzystywać w ten sposób swoją kreatywną energię"183.

Koncepcję tę nazywa Aarseth estetyką cyborgiczną. Równocześnie jednak twierdzi, że 

specyfika doświadczenia estetycznego jest tak różna dla poszczególnych cybertekstów, 

183 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 141, tłum. moje.
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że nie da się skonstruować dla nich jednolitej  estetyki.  Aarseth szkicuje zarys  kilku 

szczegółowych estetyk, między innymi dla MUD (Multi User Dungeon), cybertekstów 

Cayleya, powieści  hipertekstowej afternoon  oraz  gry  przygodowej.  Estetyka  MUD, 

zbliżona do happeningu, oparta jest na powstawaniu nieprzewidzianych i interesujących 

tekstów,  wynikającym  ze  współdziałania  predefiniowanych  tekstonów,  użytkownika 

i mechanizmu. Podobnie jest w przypadku Book Unbound Cayleya. Natomiast kluczem 

do estetyki powieści hipertekstowej, gry przygodowej oraz The Speaking Clock Cayleya 

jest doświadczenie aporii i epifanii. Przyjemne jest w tym przypadku samo podążanie za 

tekstem,  proces  odsłaniania  jego  zagadek  i  ich  rozwiązywania,  o  ile  dadzą  się  one 

rozwikłać.

Estetykę Aarsetha, a właściwie jej wstępny zarys, można nazwać estetyką procesu. Jej 

podstawowe pytanie  brzmi:  co  powoduje,  że  doświadczanie  cybertekstu  podoba  się 

użytkownikowi? Według Aarsetha istotą tak pojmowanego doświadczenia estetycznego 

są następujące po sobie tropy, które mają charakter niespodzianki, aporii lub epifanii. 

Przypomina to estetykę Gadamera, która mówi o tym, że doświadczenie estetyczne jest 

współuczestnictwem w grze, inicjowanej i regulowanej przez dzieło (tekst-maszynę), 

która w ten sposób dokonuje samoprezentacji184. Aarseth kładzie jednak nacisk na grę 

jako proces estetyczny, traktując instrumentalnie samo dzieło, które tę grę umożliwia.

Z  kolei  Marie  Laure  Ryan  konstruuje  estetykę  "nowych  mediów"  w  oparciu 

o rozróżnienie  między  sztuką  konceptualną  (zwaną  metaforycznie  "Biegunem 

Północnym")  a  sztuką  narracyjną  (zwaną  "Tropikami").  Estetykę  konceptualną, 

w odniesieniu do elektronicznych cybertekstów, Ryan charakteryzuje następująco:

"(...)  dla  odkrywców  Bieguna  Północnego  literatura  elektroniczna,  która 
prawdziwie  rozumie  swoje  medium,  jest  taką,  która  uwypukla  warstwę 
kodu, zwykle ukrytą. To oznacza, że wartość literacka, albo artystyczna, nie 
leży w tym, co pokazuje się na ekranie,  lecz w programie,  który stoi  za 
tekstem  (...)  Ponieważ  jednak  kod  jest  niewidzialny,  docenienie  utworu 
wymaga wyobrażenia sobie programu (...). Podczas gdy reakcje czytelnika 
na  standardowy tekst  narracyjny  sięgają  od:  "jakie  wzruszające!",  "jakie 
dramatyczne!", po: "Nie mogę się doczekać, kiedy poznam zakończenie!" 
lub  "Jakie  niespodziewane  zakończenie!",  ambicją  autorów  Bieguna 

184 Tamże,  s.  45;  Aarseth  odwołuje  się  do  Gadamera,  jednocześnie  krytykując  prymat  obiektu 
estetycznego (dzieła) nad doświadczeniem gry i postulując daleko idącą autonomię tej ostatniej. Por. 
Myron Tuman, Word Perfect: Literacy in the Computer Age, Falmer Press, Londyn 1992, s. 62 [za:] 
Ilona Snyder, dz. cyt., s. 42.
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Północnego jest  wywołanie  reakcji  typu:  "jak świetnie  zaprojektowane!", 
"jakie genialny pomysł!" To są reakcje typowe dla sztuki konceptualnej"185.

Do Bieguna Północnego według Ryan należą powieści hipertekstowe, poezja wizualna, 

poezja  oparta  na  kodzie,  sztuka  przeglądarkowa,  eksperymentalne  automatyczne 

generatory tekstu. Ich znaczenie często sprowadza się do poziomu metatekstowego.

Tymczasem estetyka  Tropików opiera  się  na  transmedialnej  kategorii  narracji,  którą 

Ryan rozumie jako "użycie  znaków lub medium, które ewokuje w umyśle  odbiorcy 

wyobrażenie konkretnego świata, ewoluującego w czasie, częściowo za sprawą zdarzeń 

losowych,  a częściowo za sprawą intencjonalnych czynności  zindywidualizowanych, 

inteligentnych agentów"186.  Zdaniem badaczki,  przeważającą większość cybertekstów 

narracyjnych  stanowią  obecnie  gry  komputerowe,  oparte  na  bardzo  prostych 

schematach  fabularnych,  służących  raczej  zanurzeniu  się  w  wirtualnym świecie  niż 

realizacji  kunsztownej  konstrukcji  narracyjnej.  Tymczasem ideałem estetycznym dla 

Ryan  jest  cybertekst  narracyjny,  skonstruowany  tak,  by  głównym  motywem 

zaangażowania się czytelnika w interakcję było zainteresowanie opowiadaną historią, 

wzbogaconą pewnymi elementami konceptualnymi, które mają ją uatrakcyjnić. Historia 

ta  miałaby  być  przedmiotem  estetycznym,  poznawanym  i  doświadczanym  w  toku 

interakcji.

Koncepcje  estetyczne  pokazane  przez  Ryan  można  przeciwstawić  estetyce  procesu 

i określić  mianem  estetyki  przedmiotu.  Skupiają  się  one  bowiem  nie  na  samym 

doświadczeniu,  lecz  na  właściwościach  pewnego  zrekonstruowanego  w  wyobraźni, 

stałego  elementu  cybertekstu  —  narracji  lub  mechanizmu,  które  stoją  za 

doświadczeniem interakcji i przezeń się uobecniają. Ażeby je w ogóle zobaczyć, a tym 

bardziej  — docenić jako piękny przedmiot, użytkownik musi zdystansować się wobec 

cybertekstu,  przyjmując  postawę  kontemplacyjną.  W tym  przypadku  doświadczenie 

estetyczne lokowane byłoby zatem między bezinteresownym obserwatorem a obiektem 

estetycznym. Ryan próbuje wpisać w te kategorie również utwory narracyjne: lektura 

lub  interakcja  powinny  być  według  niej  ucieleśnieniem  kontemplacji  przedmiotu 

estetycznego, jakim jest kunsztownie skonstruowana narracja, a nie zaangażowaniem 

ukierunkowanym  na  cel  gry  rozumianej  jako  ludus.  Ewentualna  gra,  podejmowana 

185 Marie-Laure Ryan: Narrative and the Split Condition of Digital Textuality [w:] „Dichtung Digital”, 
Nr 1/2005, http://www.dichtung-digital.de/2005/1/Ryan/, tłum. moje.

186 Tamże, tłum. moje.
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z interaktywnym dziełem sztuki, nie jest przy tym wartością samą w sobie, lecz jedynie 

drogą  do  przedmiotu  estetycznego  i  sposobem  podejmowania  doświadczenia 

estetycznego.

Estetyka  przedmiotu  i  estetyka  procesu  opisują  dwa  różne  aspekty  doświadczenia 

estetycznego cybertekstu. Estetyka Aarsetha pozwala wartościować estetycznie jedynie 

konkretne interakcje z cybertekstem i ewentualnie ekstrapolować wyniki na cybertekst 

jako na obiekt zdolny lub niezdolny do stwarzania satysfakcjonującego doświadczenia 

estetycznego.  Natomiast  estetyka  Ryan  pozwala  wartościować  cybertekst  jako 

przedmiot estetyczny, a interakcję pojmuje jedynie jako jego poznawanie. W centrum 

obydwu  estetyk  stoi  jednak  nie  użytkownik,  lecz  operator,  który  jest  właściwym 

podmiotem  doświadczenia  estetycznego.  Dzieje  się  tak  ponieważ  doświadczenie 

estetyczne  jest  każdorazowo  osiągane  poprzez  manipulację  znakami.  Staje  się  ono 

projektem  całkowicie  uwarunkowanym  przez  cybertekst,  w  który  musi  wpisać  się 

użytkownik,  przyjmując  rolę  operatora.  Owo  doświadczenie  może  być  dzięki  temu 

doskonale  obiektywne i  zeksterioryzowane.  Pozostaje  jednak operacją  samozwrotną, 

gdyż polega jedynie na interakcji i ku niej samej się kieruje.

Warunkiem całkowitej obiektywizacji i eksterioryzacji doświadczenia estetycznego jest 

pragnienie  estetyczne,  które  wiąże  się  z  początkową  obietnicą  cybertekstu  daną 

użytkownikowi  lub  jest  wywoływane  później  poprzez  reinterpretację  początkowego 

pragnienia. Owo pragnienie estetyczne staje się samospełniającą przepowiednią, która 

będzie  dotąd  reinterpretowana  za  pomocą  sprzężenia  zwrotnego,  aż  znajdzie  swoją 

realizację. Przywołane powyżej estetyki cybertekstu pokazują właśnie takie przełożenie 

poszukiwanej przez użytkownika wartości estetycznej na szereg dążeń szczegółowych, 

które  są  realizowane  i  rozpoznawane  jako  możliwe  do  zrealizowania  poprzez 

manipulację  znakami.  Trzy  najważniejsze  z  nich,  to:  pragnienie  niespodzianki, 

pragnienie  komplikacji  oraz  pragnienie  sensu.  W kategoriach  tych  dążeń  rozpatruje 

doświadczenie  estetyczne  zarówno estetyka  procesu  zarysowana przez  Aarestha,  jak 

i estetyka  przedmiotu,  proponowana  przez  Ryan.  W  estetyce  procesu  realizację 

pragnienia  zaskoczenia  stanowi  samo  podjęcie  interakcji,  zaś  realizację  pragnień 

komplikacji  i  sensu  — proces  aporetyczno-epifaniczny.  Natomiast  w  estetyce  Ryan 

poszukiwany  sens  jest  odpowiednikiem  totalności  wyobrażonego  przedmiotu 

estetycznego,  jakim  jest  kunsztowna  narracja,  podziwiany  mechanizm  lub  koncept. 
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Komplikacja  jest  wówczas  ekwiwalentem narracyjnego zawieszenia  (ang.  suspense), 

a niespodzianka  — zaskoczenia (ang.  surprise). W sztuce konceptualnej odpowiadają 

one odpowiedno oczekiwaniu operatora na odpowiedź mechanizmu i uzyskaniu takiej 

odpowiedzi.

Trzy wymienione pragnienia estetyczne, grając między sobą, wiodą interakcję naprzód, 

a jednocześnie zawsze któreś z nich jest w danym momencie spełnione. Doświadczenie 

estetyczne  jest  zawsze  niekompletne  i  niepełne,  dopóki  nie  pojawi  się  sens,  który 

rozwiąże wszystkie komplikacje i inkorporuje wszystkie możliwe niespodzianki. Wtedy 

jednak spotkanie z cybertekstem się kończy, ponieważ kończy się pragnienie. Zaczyna 

się natomiast doświadczenie totalności dzieła jako przedmiotu, ale odnosi się ono już 

jedynie  do  wspomnienia  interakcji,  z  której  narodził  się  ów przedmiot.  Nie  da  się 

bowiem  kontemplować  owego  przedmiotu  bez  interakcji.  Paradoksalnie,  spełnienie 

pragnienia estetycznego przynosi śmierć przedmiotu.

Zarówno estetyka przedmiotu, jak i estetyka procesu, opisują zatem projekt estetyczny, 

do którego dąży użytkownik poprzez rolę operatora,  ale projekt ten nigdy nie może 

zostać zrealizowany, ponieważ bez pragnienia interakcja nie może trwać, cybertekst nie 

może się odsłaniać, a operator nie może istnieć. Pragnienie estetyczne rozłożone na trzy 

podrzędne  pragnienia  będzie  zawsze  spełnione  jedynie  częściowo.  Cybertekst 

w koncepcji Ryan i Aarsetha staje się w ten sposób swoistym estetycznym perpetuum 

mobile, które rozpoczyna się wraz z momentem, kiedy użytkownik staje się operatorem, 

przyjmując manipulację znakami jako środek do realizacji pragnienia estetycznego, zaś 

kończy — w momencie przerwania interakcji z cybertekstem.

Możliwość  sądu  estetycznego  otwiera  się  dopiero  po  zakończeniu  tak 

zaprogramowanego  doświadczenia  estetycznego,  w  retrospekcji,  kiedy  użytkownik 

patrzy w niezaangażowany sposób na samą konstrukcję procesu interakcji, na projekt 

lub  realizację  następstwa  i  współzależności  pomiędzy  trzema  obliczami  pragnienia 

estetycznego.  To  rytm  interakcji  jest  właściwym  przedmiotem  doświadczenia 

estetycznego,  który  może  być  wartościowany  estetycznie  jedynie  z  perspektywy 

użytkownika.  Operator  staje  się  wówczas  tworzywem,  elementem  przedmiotu 

estetycznego,  a  nie  podmiotem  doświadczenia  estetycznego.  Zarówno  Ryan,  jak 
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i Aarseth  zdają  się  to  zauważać,  choć  jednocześnie  twierdzą,  że  istnieje  możliwość 

refleksji estetycznej w trakcie interakcji z cybertekstem.

W świetle przedstawionych rozważań wydaje się jednak, że konieczne jest rozdzielenie 

doświadczenia estetycznego oraz związanej z nim przyjemności od sądu estetycznego, 

który wynika  z  tego  doświadczenia,  ale  następuje  później  i  nie  jest  uwarunkowany 

pragnieniem. Jeżeli bowiem sąd ten miałby być dokonywany w ramach doświadczenia 

estetycznego,  mógłby  być  jedynie  stwierdzeniem  momentu  estetycznego,  którego 

doświadczył  użytkownik:  niespodzianki,  aporii  lub  epifanii,  oraz  momentu 

estetycznego,  jakiego  poszukuje.  Nie  mógłby  objąć  totalności  doświadczenia 

estetycznego,  które  — dokonując  się  w  czasie  interakcji  — jednocześnie  wybiega 

w przeszłość i przyszłość.

Skrajny  wniosek  z  powyższych  rozważań  brzmiałby,  iż  sąd  estetyczny  nad 

cybertekstem w ogóle nie jest możliwy, ponieważ po zakończeniu interakcji cybertekst 

znika z pola poznawczego, pozostawiając jedynie kawałek kodu zapisany w maszynie. 

Z pozoru jest to ten sam problem, który pojawia się w fenomenologicznej teorii dzieła 

literackiego, zgodnie z którą przedmiot estetyczny konstytuuje się w trakcie lektury jako 

przedmiot intencjonalny i znika po jej zakończeniu.  Przedmiot intencjonalny jednak, 

choć  nietrwały,  umożliwia  bezinteresowne  poznanie  i  swobodną  grę  zmysłów. 

Cybertekst natomiast nie daje się poznać bez pragnienia, które w dodatku natychmiast 

zawłaszcza  i  zmienia,  sterując  całym  procesem  interakcji.  Nie  są  zatem  spełnione 

warunki  dla  sformułowania  sądu  estetycznego.  Jedynym  przedmiotem  estetycznym 

może  być  sama  gra,  przy  założeniu,  że  użytkownik  mentalnie  zdystansuje  się  od 

operatora i potraktuje swoją rolę jako element dzieła. Jest to wykonalne na przykład 

poprzez analizę logów i filmów z gier. Natomiast estetyczne  perpetuum mobile,  gdzie 

sąd  estetyczny  wydawany  jest  nieustannie  przez  operatora,  odnoszącego  otrzymane 

znaki  do  trzech  pragnień  estetycznych:  niespodzianki,  aporii  i  epifanii,  jest  jedynie 

symulacją sytuacji estetycznej i sądu estetycznego.

Nieco  inne  podejście  do  estetyki  proponuje  Janet  Murray,  która  formułuje  trzy 

kategorie, opisujące relację pomiędzy użytkownikiem a operatorem187. Są to immersja, 

sprawczość  i  transformacja:  przyjemności,  których  — w przeciwieństwie  do  aporii, 

epifanii czy niespodzianki  — nie da się osiągnąć manipulując znakami. Opisują one 

187 Janet Murray, dz. cyt., s. 95―183.
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bowiem  pewien  trwały  stan,  który  rozpoczyna  się  wraz  z  wejściem  w  cybertekst. 

Przyjemności te poprzedzają doświadczenie i wynikają wprost z pierwotnej obietnicy 

cybertekstu, a ich powstanie wiąże się z samym aktem powołania operatora. Nie są one 

projekcją,  pragnieniem  napędzającym  proces  cybertekstualny,  lecz  czymś  z  góry 

danym. Dlatego kategorie te nie podlegają reinterpretacji, lecz weryfikacji.

Wszystkie  trzy  oblicza  doświadczenia  estetycznego  według  Murray  wskazują  na 

jednoczesną  obecność  użytkownika  i  operatora,  który jest  jak  gdyby przedłużeniem 

użytkownika, umożliwiającym poszerzenie doświadczenia istnienia. W tym kontekście 

Murray pisze zresztą o komputerach jako o "przedłużeniu naszej własnej świadomości", 

czy  "obiektach  liminalnych,  usytuowanych  na  progu  pomiędzy  zewnętrzną 

rzeczywistością  a  naszymi  umysłami"188,  nawiązując tym samym do McLuhana,  dla 

którego medium jest przedłużeniem człowieka189.

Immersja  jest  odczuciem użytkownika,  wynikającym z  kreacyjnej  mocy aktu  wiary, 

który stwarza pewien świat i  umieszcza użytkownika jako operatora w tym świecie. 

Powstaje zatem w momencie powołania operatora i trwa tak długo, jak długo trwa akt 

wiary użytkownika.  Murray opisuje  ją  jako "doświadczenie  bycia  przeniesionym do 

szczegółowo symulowanego miejsca", "poczucie bycia otoczonym przez zupełnie inną 

rzeczywistość, tak różną, jak woda od powietrza, która pochłania całą naszą uwagę, cały 

nasz  aparat  percepcyjny"190.  Przyjemność  immersji  nie  zależy  jednak  od  charakteru 

symulowanej  rzeczywistości,  lecz wynika z samego faktu uczestnictwa w symulacji, 

o której jednocześnie się wie, że jest symulacją.

Sprawczość  oznacza  "satysfakcjonującą  moc  podjęcia  znaczącej  akcji  i  zobaczenia 

rezultatów naszych decyzji  i  wyborów"191.  Określa  zatem odczucie  użytkownika,  że 

może  on  manipulować  znakami  i  osiągać  tym  sposobem  rezultaty.  Operator  jest 

narzędziem egzekwowania sprawczości, ale ona sama jako możliwość powstaje wraz 

z wejściem  użytkownika  w  cybertekst  i  trwa  nieprzerwanie  dopóty,  dopóki  trwają 

i użytkownik, który ją odczuwa, i operator, który ją realizuje.

188 Tamże, s. 99, tłum. moje.
189 Marshall McLuhan, dz. cyt.
190 Tamże, s. 98, tłum. moje.
191 Tamże, s. 126, tłum. moje.
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Natomiast  przyjemność  transformacji  polega  na  poczuciu  możliwości  dokonania 

wyboru,  który  jednocześnie  nie  unieważnia  innych  alternatyw192.  Zmiana  może 

dotyczyć różnych aspektów podejmowanej roli, na przykład tożsamości czy przebiegu 

wydarzeń. Przyjemność ta obejmuje możność cofnięcia się i unieważnienia dotychczas 

dokonanych wyborów, na przykład przez ponowne rozpoczęcie interakcji. Odnosi się 

zatem  przede  wszystkim  do  użytkownika  i  jego  świadomości,  że  może  grać 

z cybertekstem, uwolnić  się z roli  operatora i  wejść w nią  ponownie,  unieważniając 

dotychczasową interakcję i sprzężenie zwrotne.

Immersja,  sprawczość  i  transformacja  to  kategorie  estetyczne  o  charakterze 

aksjomatów,  podstawowych  założeń,  z  którymi  użytkownik  wstępuje  w  cybertekst. 

Kształtują  one  napotykane  zjawiska  i  przebieg  interakcji,  ale  same  nie  podlegają 

reinterpretacji,  ponieważ  opisują  przyjemność  użytkownika  z  faktu  powołania 

operatora. Podmiotem doświadczenia estetycznego jest użytkownik, a ono samo sytuuje 

się  na  granicy  oddziaływania  tekstu-maszyny.  Dzięki  temu  w  ujęciu  Murray, 

w przeciwieństwie do estetyk przedmiotu lub procesu,  doświadczenie estetyczne jest 

autonomiczne  wobec  cybertekstu  i  nie  stanowi  symulacji,  mimo  że  realizuje  się 

w trakcie  procesu  cybertekstualnego.  Teorię  Murray  można  by  nazwać  estetyką 

wcielenia. 

Estetyka wcielenia pozwala na podwójne wartościowanie estetyczne. Pierwszym z nich 

jest wartościowanie aktualnego doświadczenia estetycznego, dokonujące się w trakcie 

interakcji. Gdy użytkownik przestaje odczuwać przyjemność ze swojej roli, po prostu 

odwołuje operatora i  nie powołuje go ponownie.  Na ogół przyjemność użytkownika 

maleje  w toku interakcji,  ponieważ wchodząc w proces cybertekstualny,  poznaje on 

jednocześnie  ograniczenia  operatora.  Tym  samym  symulacja,  sprawczość  oraz 

transformacja,  rozumiane  jako  możliwości,  stają  się  coraz  bardziej  określone 

i konkretne. Poczucie pewnego rodzaju nieokreślonej wolności, wyzwolenia od czasu, 

przestrzeni i tożsamości, wiążące się z powołaniem operatora, może przekształcić się 

w poczucie  zniewolenia,  nudę  i  rutynę.  Wówczas  doświadczenie  estetyczne 

użytkownika dobiega końca.

Nie odbiera to jednak wartości estetycznej samemu przedmiotowi, jakim jest cybertekst. 

Podczas  gdy  doświadczenie  estetyczne  wyczerpuje  się  w  czasie  interakcji, 

192 Tamże, s. 154 i nn.
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wartościowanie cybertekstu jako przedmiotu pozwala na określenie wartości estetycznej 

jako  zdolności  do  wywoływania  doświadczenia  estetycznego,  która  stanowi 

intersubiektywny  wymiar  doświadczenia  estetycznego.  Wartość  przypisana 

cybertekstowi  odnosi  się  zatem  do  ogólnej  oceny  stopnia,  w  jakim  obcowanie 

z cybertekstem  pozwala  doświadczać  immersji  i  sprawczości  oraz  jakie  stwarza 

możliwości transformacji. Jednocześnie — jeżeli wyraża się w paraktekstach, takich jak 

recenzje, wstępy, łącza — stanowi wzmocnienie lub osłabienie obietnicy cybertekstu. 

W estetyce  wcielenia  wartościowanie  estetyczne  cybertekstu  jako  przedmiotu  może 

dokonywać  się  w  trakcie  interakcji,  gdyż  przyjemności  immersji,  sprawczości 

i transformacji  nie  są pragnieniem sterowanym przez cybertekst.  Są one określonym 

stanem użytkownika, nad którym może on podjąć refleksję, niezapośredniczoną przez 

cybertekst.  Odnoszą  się  do  cybertekstu,  ale  proces  cybertekstualny  ich  nie 

reinterpretuje,  gdyż  rodzą  się  wraz  z  powołaniem  operatora  i  umierają  z  jego 

ostatecznym odwołaniem.

Opisane  dwie  estetyki  operatora  (procesu  i  przedmiotu)  oraz  estetyka  wcielenia  nie 

wyczerpują  refleksji  nad  doświadczeniem  estetycznym  w  cybertekście.  Celem 

powyższych rozważań było ich odniesienie  do przedstawionej  koncepcji  cybertekstu 

i wyciągnięcie wniosków, a nie  — sformułowanie opisu doświadczenia estetycznego 

w cybertekście, który to opis pretendowałby do kompletności. Przedstawiona refleksja 

teoretyczna  może  stanowić  przyczynek  do  badań  nad  estetyką  cybertekstu, 

systematyzując  dotychczasowe  osiągnięcia  w  tym  zakresie  i  stawiając  poruszane 

zagadnienia w nowym świetle, otwierając pole dla dalszych badań. Może również dać 

impuls  do  ponownego  przemyślenia  zagadnień  estetycznych,  dotyczących  tekstu 

literackiego, zwłaszcza tekstu narracyjnego, gdzie doświadczenie estetyczne rozwija się 

w czasie, a odbiorca narracji pełni funkcję operatora.

W powyższym wywodzie,  dotyczącym estetyki  cybertekstu,  nie  zostały  przez  mnie 

poruszone  zagadnienia  związane  z  estetyką  części  składowych cybertekstu:  tekstów, 

obrazów  i  dźwięków  ujawnianych  jednorazowo  w  toku  procesu  cybertekstualnego, 

które również składają się na doświadczenie estetyczne cybertekstu. Elementy te będą 

jednak  obecne  w  dalszych  rozważaniach,  dotyczących  konkretnych  rodzajów  lub 

przykładów cybertekstów. Różnorodność możliwych części składowych cybertekstu jest 
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bowiem tak ogromna, że ich opis wykracza poza ramy teorii cybertekstu, która powinna 

zająć  się  jedynie  tymi  ich  aspektami,  które  bezpośrednio  wiążą  się  z  cybertekstem 

i wynikają z działania znaku. Estetyka tekstu, obrazu, przestrzeni, dźwięku, interfejsu 

czy  kodu  stanowią  raczej  domenę  nauk  szczegółowych,  takich  jak  filologia,  nauka 

o obrazie, architektura, muzykologia, nauki o komunikacji, informatyka. Ogólną teorię 

cybertekstu, z uwagi na jej interdyscyplinarność, należałoby na razie umieścić raczej 

w dziedzinie  filozofii,  ponieważ  daje  ona  narzędzia,  które  mają  być  przydatne  dla 

innych  nauk,  stanowiąc  interdyscyplinarną  podstawę  ich  dalszego  rozwoju  oraz 

otwierając  pole  do  wydzielenia  ewentualnych  nowych  gałęzi  wiedzy,  które 

zajmowałyby się  badaniem cybertekstu  (w ten  sposób powstała  już  ludologia,  czyli 

nauka o grach193).

Klasyfikacja gatunkowa

Na  styku  cybertekstu  i  literatury  rodzi  się  pytanie  o  zależność  między  mechaniką 

cybertekstu  a  jego  literackim  interpretantem  oraz  o  możliwość  i  zasadność  takiej 

klasyfikacji  gatunkowej,  która  jednocześnie  uwzględniałaby  własności  mechaniczne 

tekstów-maszyn oraz ich odniesienia do literatury.  Aarseth wymienia kilka rodzajów 

cybertekstu,  którymi  następnie  zajmuje  się  bliżej:  powieść  hipertekstową,  grę 

przygodową,  generator  literatury  i  MUD  (Multi-User  Dungeon).  Każdy  z  tych 

gatunków łączy konkretną mechanikę z określonym typem interpretanta.  Aarseth nie 

stawia  jednak tezy,  że  niektóre  mechanizmy są  bardziej  odpowiednie  do  połączenia 

z danymi formami literackimi niż inne. W jego koncepcji porządek mechaniczny łączy 

się  z  literackim dopiero  na  poziomie  estetycznym,  poprzez  aporię  i  epifanię,  które 

dokonują  się  w  obecności  i  za  sprawą  operatora.  Podobny  wniosek  wyłania  się 

z koncepcji  obietnicy  literackiej  złożonej  przez  dzieło  oraz  odpowiadającego  jej 

pragnienia. Realizacja tego pragnienia może być wpisana w bardzo różnie działające 

systemy cybernetyczne.

Klasyfikacja cybertekstów z uwagi na ich właściwości mechaniczne może być oparta na 

takich cechach, jak:

193 Por.  Gonzalo  Frasca:  Ludology  Meets  Narratology:  Similitude  and  Differences  Between  
(Video)games  and  Narrative [w:]  "Parnasso"  #3,  Helsinki  1999, 
http://www.ludology.org/articles/ludology.htm,  marzec 2009, a  także np.  Espen Aarseth:  Computer  
Game  Studies,  Year  One [w:]  "Game  Studies",  Volume  1,  Issue  1,  July  2001, 
http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html.
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• dynamika  (wpływ  użytkownika  na  kształt  i  układ/kolejność  prezentowanych 

sekwencji znaków słownych),

• determinizm  (możliwość  dokładnego  powtórzenia  procesu  cybertekstualnego 

przy założeniu, że operator zachowuje się dokładnie tak samo) ,

• przelotność  (samoistne  ukazywanie  się  nowych  znaków  bez  ingerencji 

użytkownika),

• dostępność  (możliwość  natychmiastowego  dostępu  do  dowolnej  części 

cybertekstu), 

• sposób łączenia (obecność łączy lub łączy warunkowych)194,

• interaktywność (częstotliwość interakcji, zakres możliwych do wpisania znaków 

i ich wpływ na dalszy rozwój procesu cybertekstowego)195.

Za  pomocą  wymienionych  kategorii  można  zdefiniować  m.in.  tekst  ciągły,  kilka 

rodzajów hipertekstu, interaktywny lub nieinteraktywny generator utworów literackich 

oraz  strukturę  gry  (przy  czym  motywacja,  fabuła  oraz  informacja  o  wygranej  lub 

przegranej leży już poza typologią mechaniczną i zależy od tekstów wpisanych w tę 

strukturę). 

Typologia czysto literacka dzieli cyberteksty przede wszystkim z uwagi na gatunkową 

przynależność powoływanego przez nie interpretanta literackiego,  który odnosi dany 

cybertekst do tradycji literackiej, włączając go tym samym w system literatury. Można 

zatem  wyróżnić  prozę  cybertekstową,  w  szczególności:  powieści,  powieści 

przygodowe, powieści detektywistyczne, opowiadania i baśnie, a także cybertekstową 

poezję  i dramat.  W  wyniku  połączenia  tak  rozumianej  typologii  literackiej  z 

mechaniczną  powstał  szereg  rozpowszechnionych  nazw  gatunkowych  cybertekstów, 

m.in. powieść hipertekstowa (ang. hyperfiction), gra przygodowa (ang. adventure game) 

lub interaktywny dramat (ang.  interactive drama). W domenie klasyfikacji literackiej 

mieści się również zaproponowany przez Melę Kocher podział cybertekstów z uwagi na 

194 Powyższych  pięć  kategorii  stworzonych  zostało  przez  Aarsetha,  zob.  Espen  Aarseth,  dz.  cyt., 
s. 63―65.

195 Tak  sformułowaną  definicję  interaktywności  wprowadziła  Brenda  Laurel,  zob.  Brenda  Laurel: 
Interface  as  Mimesis  [w:]  User Centered System Design.  New Perspectives  on Human-Computer  
Interaction [red:] Stephen Draper, Donald Norman, Hillsdale 1986, s. 67―85. Zreferowano za: Mela 
Kocher:  Der  ludoliterarische  Typenkreis.  Analyse  und  Kategorisierung  von  Cybertexten [w:] 
„Dichtung Digital” Nr 1/2005, http://www.dichtung-digital.de/2005/1/Kocher/index.htm.

 109



diegetyczny  lub  mimetyczny  tryb  przedstawienia196,  który  dotyczy  cybertekstów 

narracyjnych.

Istnieją  również  klasyfikacje  cybertekstu,  które  łączą  porządek  mechaniczny 

z porządkiem  literackim.  Zwykle  określają  one  funkcję  operatora  lub  mechanizmu 

z punktu  widzenia  cybertekstu  jako  utworu  literackiego.  Należą  do  nich  typologie 

cybertekstu oparte o następujące cechy:

• perspektywa  (umiejscowienie  użytkownika  wobec  świata  przedstawionego: 

wewnątrz lub na zewnątrz)197,

• rola  użytkownika  w  odniesieniu  do  tekstu  (rodzaje  podejmowanych  przez 

użytkownika  czynności:  eksploracja,  konfiguracja  i  interpretacja  skryptonów, 

tworzenie nowych tekstonów)198,

• rola  użytkownika  w  odniesieniu  do  przedstawionej  historii  (możliwość 

poznawania wydarzeń lub decydowania ich przebiegu)199.

Typologie te nie mogą być zastosowane do cybertekstu bez osadzenia go w kontekście 

literackim. Powołanie literatury na interpretanta cybertekstu jest zatem pierwotne wobec 

proponowanych rozróżnień strukturalnych, o ile te ostatnie mają wykraczać poza proste 

stwierdzenia  opisowe dotyczące mechaniki  i  nie  niosące implikacji  co do jej  sensu. 

Niemożliwa jest typologia, która nawiązywałaby do budowy cybertekstu i dopiero z niej 

wyprowadzała odniesienie do gatunków literackich. Proces jest odwrotny: to spojrzenie 

na mechanikę w świetle gatunku pozwala ujrzeć pogłębiony jej obraz i opisać wzajemną 

zależność.

Wydaje  się  zatem,  że  jedynym  możliwym  podejściem  do  typologii  mechaniczno-

literackiej  jest  metoda  zastosowana  przez  Aarsetha:  opis  klasy  cybertekstów 

196 Mela  Kocher,  dz.  cyt.  Tryb  diegetyczny  (niem.  diegetisch)  odnosi  się  do ekstensywnego, 
epizodycznego, nieprzezroczystego sposobu przedstawiania, gdzie czas narracji pozostaje niezależny 
od  czasu  wydarzeń.  Tryb  mimetyczny  (niem.  mimetisch)  określa  przedstawienia  intensywne 
z elementami improwizacji,  gdzie obecność narratora jest niezauważalna,  a czas lektury jest  silnie 
związany z czasem wydarzeń.

197 Tamże,  a także (niezależnie)  u  Marie-Laure Ryan:  Beyond Myth and Metaphor  — The Case of  
Narrative in Digital Media [w:] "Game Studies", Vol. 1, Issue 1, 2001.

198 Espen  Aarseth,  dz.  cyt.,  s.  64.  Klasyfikacja  względem tego  parametru  mogłaby  również  zostać 
potraktowana  jako  typologia  mechaniczna.  Jednakże  odpowiedź  na  pytanie,  czy  dane  działanie 
użytkownika jest konfiguracją czy eksploracją, może nie być możliwe do udzielenia bez interpretanta 
literackiego, który określa granice pojedynczego skryptonu.

199 Marie-Laure  Ryan,  dz.  cyt.;  zgodnie  z  terminologią  Ryan  możliwość  decydowania  o  przebiegu 
wydarzeń to rola ontologiczna, zaś możliwość poznawania historii to rola eksploracyjna.
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o określonej  mechanice,  interpretowanych  przez  pryzmat  określonego  gatunku 

literackiego  lub  artystycznego.  Pozwala  to  uszczegółowić  rozważania  nad  budową, 

odbiorem, znaczeniem i estetyką dla rozważanej kategorii cybertekstu, a jednocześnie 

nie  wyklucza  połączenia  tych  samych  właściwości  mechanicznych  z  innym 

interpretantem literackim lub tego samego interpretanta z inną mechaniką. Pole pokryte 

przez analizę nie jest  pełne,  ale pozwala uchwycić zjawiska najbardziej  typowe, nie 

odmawiając racji istnienia ani wartości pozostałym cybertekstom literackim.

Na  tej  zasadzie  będą  prowadzone  rozważania  nad  literaturą  cybertekstową:  w  ich 

centrum  znajdą  się  określone  klasy  cybertekstów,  określone  z  uwagi  na  obietnicę 

i realizujące  ją  z  wykorzystaniem  określonych  mechanizmów.  Podstawowymi 

wyróżnionymi  rodzajami  cybertekstu  literackiego będą:  proza  cybertekstowa,  poezja 

cybertekstowa  oraz  cybertekst  sytuacyjny.  Kluczowym zagadnieniem będzie  pytanie 

o to,  w jaki sposób powołanie interpretanta  wpływa na sens mechanizmu i  przebieg 

interakcji oraz jak rodzi się w tym kontekście interpretacja cybertekstu jako całości. 

W oparciu o te ustalenia zostaną zaproponowane interpretacje wybranych cybertekstów. 

Proza cybertekstowa powołuje interpretanta w postaci utworu narracyjnego. Potwierdza 

to poprzez ujawnianie na wyjściu fragmentów prozatorskich, które w większości nie są 

dodatkowo delimitowane. Granice widoczne na ekranie lub kartce ograniczają się do 

elementów typowych dla tekstu narracyjnego (interpunkcja, pauzy między wyrazami, 

wyodrębnienie  akapitów  itp.)  oraz  dodatkowo  obejmują  sygnały  wskazujące  na 

działające znaki (łącza, menu itp.) Proza może być wzbogacona przez efekty wizualne 

(np.  ilustracje)  lub  typograficzne.  W  prozie  na  ogół  czytelnik  poszukuje  jedności 

fabularnej  i  tematycznej,  która  łączyłaby  poszczególne  fragmenty,  oraz  próbuje 

zrekonstruować  narrację.  Jego  funkcja  jest  zatem  przede  wszystkim  tekstotwórcza, 

polega  na  wydobyciu  i  scaleniu  dostępnej  jedynie  we  fragmentach  opowieści. 

Najczęściej wykorzystywanym mechanizmem do tworzenia prozy cybertekstowej jest 

hipertekst.

Drugą  kategorię  utworów  cybertekstowych  stanowią  te,  które  powołują  na  swego 

interpretanta poezję. Najczęściej potwierdzają one ten fakt poprzez wyświetlanie tekstu 

delimitowanego. Granice wewnątrztekstowe mogą być z góry narzucone (np. w poezji 

hipertekstowej,  gdzie  na  ekranie  pojawiają  się  fragmenty  tekstu  o  charakterze 
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poetyckim) lub też mogą być dynamiczne, a nawet stanowić przedmiot manipulacji ze 

strony czytelnika.  Ujawniany  tekst  poetycki  niekoniecznie  musi  być  podzielony  na 

wersy, lecz jego układ może mieć charakter przestrzenny. Słowa i całe fragmenty mogą 

się  także  poruszać,  pojawiać  i  znikać,  zależnie  bądź  niezależnie  od  czynności 

użytkownika. 

Najmniej  cybertekstowy charakter  ma poezja  hipertekstowa,  która zwykle przyjmuje 

charakter  tradycyjnego  cyklu  poetyckiego,  a  efekty hipertekstowe  służą  głównie  do 

powiązania  ze  sobą  poszczególnych  wierszy.  Na  przeciwnym biegunie  znajduje  się 

kinetyczna poezja cybertekstowa, pełna niespodzianek i mająca bardzo często charakter 

zabawy ze  słowem lub  literami.  Jej  istotą  jest  nietrwałość  i  ulotność  powstających 

połączeń  znaków.  Bardzo  często  spotyka  się  również  poezję  multimedialną, 

korzystającą z efektów graficznych i dźwiękowych połączonych ze słowem. Odwołuje 

się ona do interpretanta poetyckiego rozumianego nie tyle jako określona forma tekstu, 

lecz jako całość bodźców, zdolna do odtwarzania i wywoływania wrażeń oraz odczuć 

poprzez rytmiczne następstwo obrazów, zastosowanie metafor i innych środków wyrazu 

charakterystycznych dla poezji. 

Poezja cybertekstowa jest  bardzo zróżnicowana pod względem kreowanych obietnic. 

Nie  istnieje  bowiem  jeden  uniwersalny  wyznacznik  poetyckości,  który  byłby 

porównywalny z prozatorską kategorią narracji i  mógł stać się przedmiotem dążenia 

użytkownika.  Poglądów na  rolę  oraz  istotę  poezji  jest  mnóstwo,  a  delimitacja  jako 

kryterium formalne to zbyt mało, by wzbudzić zainteresowanie czytelnika. Omówienie 

poezji cybertekstowej będzie zatem koncentrowało się na poszczególnych poetyckich 

obietnicach i sposobach ich realizacji.

Trzecim rodzajem literatury cybertekstowej są utwory sytuacyjne. Są to programy, które 

powołują  na  interpretanta,  a  następnie  symulują  określoną  sytuację,  narzucając 

użytkownikowi określoną tożsamość i rolę w tej sytuacji poprzez sprzężenie zwrotne. 

Dominuje  tutaj  przedmiototwórczy sens  interakcji,  a  wyświetlane  na  wyjściu  teksty 

często  posługują  się  formami  pierwszo-  lub  drugoosobowymi,  czasem  trybem 

rozkazującym, zwracając się do skonstruowanego przez siebie operatora. Użytkownik, 

którego  cyberteksty  narracyjne  lub  poetyckie  kreują  na  operatora-czytelnika, 

w utworach  sytuacyjnych  staje  się  operatorem-awatarem.  Czas  interakcji,  określany 
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przez  rytm pojawiania  się  znaków,  jest  symulacją  upływu czasu  w obrębie  sytuacji 

przedstawionej, a nie tylko czasem obcowania operatora ze słowem.

Cyberteksty  sytuacyjne  nie  zawsze  są  literaturą:  zależy  to  od  interpretanta. 

Z interpretantem  literackim  mamy  do  czynienia  w  przypadku  cyberdramatów  (np. 

Façade200),  cybertekstów  sytuacyjnych  opartych  na  motywach  literackich  (np. 

Galatea201)  lub  niektórych  gier  komputerowych,  odwołujących  się  do  tradycji 

literackich lub filmowych (np.  Deadline202 jako interaktywny kryminał  czy gry typu 

dungeons  &  dragons,  nawiązujące  do  baśni).  Ponadto  niezwykle  często  elementy 

sytuacyjne  są  włączane  do  poezji  i  prozy  hipertekstowej,  gdzie  operator  chwilami 

uzyskuje  status  osoby,  wywołującej  opowieści  lub  doświadczenia  poetyckie  (np. 

w Bloku203,  gdy czytelnik ogląda spis lokatorów i  wchodzi do bloku lub — bardziej 

subtelnie — w  Pushkin Translation204, gdzie czytelnik steruje tłumaczeniem na język 

angielski i głośną lekturą tekstu Puszkina po rosyjsku).

Nie należy zapominać o osobnej grupie cybertekstów sytuacyjnych, które nie wywołują 

od razu interpretanta literackiego,  ale mimo to należy je rozpatrywać w kategoriach 

artystycznych.  Właściwym  kontekstem  estetycznym  dla  nich  jest  dramat  oparty  na 

zasadzie  happeningu:  utwory te  mają dostarczyć  przeżycia,  symulując rzeczywistość 

tak, by widz-uczestnik nie zdawał sobie sprawy z fikcyjności odgrywanych wydarzeń. 

Przykładami są chatterboty (Eliza205,  Julia206,  Catty207),  symulacje e-mailowe (Online 

Caroline208) czy strony internetowe odzwierciedlające fikcyjne osoby i wydarzenia (The 

Fall of the Site of Marsha209).

200Michael Mateas, Andrew Stern z zespołem: Façade, www.interactivestory.net, 2005―2006.
201 Emily Short:  Galatea,  2000 [w:]  Electronic Literature Collection Volume 1,  Electronic Literature 

Organization, http://collection.eliterature.org/, 2006.
202 Deadline, Infocom, 1982.
203 Sławomir Shuty: dz. cyt.
204 Megan  Sapnar:  Pushkin  Translation,  "Poems  That  Go",  http://www.poemsthatgo.com,  2000, 

http://www.poemsthatgo.com/gallery/fall2000/pushkin/.
205 Joseph Weizenbaum: Eliza, 1966 (wtedy pojawił się pierwszy artykuł Weizenbauma nt. Elizy).
206 Za Sherry Turkle, dz. cyt.,  s. 88. Jak pisze Turkle,  Julia pojawiła się w MUD-ach w 1990 roku 

i została opisana po raz pierwszy przez Mauldina w 1993 roku (niepublikowana praca magisterska).
207 Michał Zalewski: Catty, http://lcamtuf.coredump.cx/catty.shtml, 2001―2004.
208 Patrz: Jill Walker:  How I was Played by Online Caroline  [w:]  First Person. New Media as Story,  

Performance  and Game [red.:]  P.  Harrigan,  N.  Wardip-Fruin,  MIT Press,  Cambridge,  MA, 2004, 
s. 302―309.

209 Rob Wittig:  The Fall of the Site of Marsha,  1999 [w:]  Electronic Literature Collection Volume 1, 
Electronic Literature Organisation, 2006, http://collection.eliterature.org/1/works/wittig__the_fall_of_ 
the_site_of_ marsha.html.
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PROZA HIPERTEKSTOWA



Wprowadzenie

Proza  hipertekstowa  obejmuje  utwory  hipertekstowe,  które  powołują  na  swojego 

interpretanta gatunki prozatorskie, najczęściej powieść lub opowiadanie. Jej początków 

należy upatrywać w twórczości  lat  80.  i  są one ściśle  związane z rozwojem dwóch 

programów komputerowych używanych do pisania i publikowania utworów literackich: 

HyperCard,  wydanego w 1987 r.  przez Apple,  oraz Storyspace,  wydanego oficjalnie 

w 1990  r.  przez  Eastgate  Systems.  Mimo,  że  początkowo HyperCard  było  bardziej 

popularne, to właśnie w środowisku Storyspace powstały najbardziej znane utwory lat 

80. i początku 90., takie jak: afternoon Michaela Joyce'a (1986), Patchwork Girl Mary 

Shelley (1996), Victory Garden Stuarta Moulthropa (1991)210. Nie bez znaczenia jest tu 

fakt,  że  rozwój  HyperCard  został  zarzucony  przez  firmę  Apple  w  1998  roku;  nie 

wydano  też  nigdy  wersji  na  Windows.  Stało  się  to  barierą  dla  rozpowszechniania 

utworów opartych  o  system Apple'a.  Warto  jeszcze  wspomnieć,  że  pierwszy utwór, 

który można  zaliczyć  do  prozy hipertekstowej,  choć  mówi  się  o  nim również  jako 

o grze,  to  cyberpunkowy  Portal Roba  Swigarta,  który  powstał  w  1986  r.  bez 

wykorzystania  środowisk  przeznaczonych  do  twórczości  literackiej.  Został  potem 

dwukrotnie adaptowany: na HyperCard oraz na HTML, nie licząc papierowej książki, 

która powstała na jego podstawie. Proza hipertekstowa lat 80. oraz wczesnych lat 90. 

210 Szersza  lista  najważniejszych  publikacji  hipertekstowych,  zaproponowana  przez  Moulthropa, 
znajduje  się  na  stronie  internetowej  http://iat.ubalt.edu/moulthrop/chrono.html,  luty  2008.  Trzy 
wskazane tutaj utwory doczekały się stosunkowo bogatej bibliografii przedmiotowej i są dostępne w 
wersjach na wiele platform systemowych. Dla niektórych hipertekstów, takich jak np.  Twilight.  A 
Symphony Joyce'a  barierą  ograniczającą  popularność  jest  brak  wersji  przeznaczonych  na  różne 
systemy operacyjne. Adresy bibliograficzne wymienianych tutaj utworów znajdują się na końcu pracy, 
w bibliografii.
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była  wydawana  na  dyskietkach  i  czytana  na  monochromatycznych  terminalach 

tekstowych przez pojedynczych użytkowników.

Druga fala prozy hipertekstowej wiąże się z rozwojem i popularyzacją Internetu oraz 

przeglądarek, takich jak Mosaic oraz jej następcy211. Dzięki temu utwory literackie stały 

się  multimedialne:  wykorzystują  kolorowy  tekst  i  obraz,  często  również  w  celach 

nawigacyjnych  (np.  Sunshine  69,  Reagan  Library Stuarta  Moulthropa),  ponadto 

niekiedy posługują się dźwiękiem (np. Clues Roberta Kendalla). Znacznie bogatsza jest 

także ich mechanika: hiperteksty "drugiej generacji" mogą odwoływać się do poleceń 

dla  przeglądarki  przewidzianych  w  HTML,  takich  jak  odświeżanie  strony  (np. 

Hegirascope Stuarta Moulthropa), używać skryptów (np. Grammatron Marka Ameriki), 

lub języka Flash (np. The Jew's Daughter Judda Morrisseya), co pozwala na praktycznie 

dowolne zaprogramowanie prezentacji. Charakterystycznym zjawiskiem jest zacieranie 

się  granicy między prozą  a  poezją  hipertekstową (np.  Frequency Scotta  Rettberga). 

Pojawia się też możliwość bieżącego dokonywania zmian w hipertekście i włączenia 

użytkowników  w  proces  tworzenia.  Mimo  to  wciąż  powstaje  sporo  klasycznych 

hipertekstów,  które  jawnie  odwołują  się  do  gatunków prozatorskich  (np.  The  Heist 

Waltera Sorrelsa212,  Blok Sławomira Shuty,  Charmin' Cleary Edwarda Falco, czy  The 

Glass  Snail Milorada  Pavicia).  Pisane  są  one  często  przez  autorów  powieści  lub 

opowiadań,  którzy  chcą  spróbować  sił  w  "nowym  medium".  Świadczy  to  o  sile, 

swoistej odrębności i rozpoznawalności gatunku, jakim jest proza hipertekstowa, mimo 

że różnorodne eksperymenty powodują, iż jego granice są płynne.

211 Por. Gary Wolfe: The (Second Phase of the) Revolution Has Begun [w:] "Wired" Nr 2.10, październik 
1994, http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mosaic.html, marzec 2009.

212 Walter Sorrels: The Heist, http://www.waltersorrells.com/34.html, 1995, kwiecień 2009.
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Hipertekst jako sposób pisania, 
środowisko i utwór

Cybertekst, jak również hipertekst, to pojęcia, które mogą być przedmiotem rozważań 

na  kilku  współzależnych  poziomach.  W najbardziej  ogólnym  ujęciu  cybertekst  jest 

modelem, ramową ideą, algorytmem, który określa pewien sposób pisania i czytania 

(np. sekwencyjny). Może on być realizowany w wielu różnych mediach. Na kolejnym 

poziomie znajduje się implementacja tej idei w postaci uniwersalnej maszyny do pisania 

i czytania, działającej w określonym medium. Maszyna ta, zwana środowiskiem, może 

być przeznaczona dla całej grupy potencjalnych cybertekstów, które mają być pisane 

i czytane na tych samych zasadach. Trzecim poziomem jest pojedynczy cybertekst ze 

swoim własnym mechanizmem działania,  który może wykorzystywać wszystkie  lub 

tylko niektóre możliwości środowiska, a niekiedy nawet poza nie wykraczać. Poprzez 

działanie znaków mechanizm indywidualnego cybertekstu jest ściśle związany z jego 

treścią, od której nie pozwala się oddzielić.

Zarówno  ogólny  model  hipertekstu,  jak  i  środowiska  hipertekstowe,  niosą  ze  sobą 

istotne implikacje dla klasy utworów, których podstawę stanowią. Dlatego też, zanim 

przejdę  do  omawiania  powiązań  z  literaturą  w  konkretnych  utworach,  przedstawię 

pokrótce  najważniejsze  cechy hipertekstu  jako  sposobu pisania  i  czytania  oraz  jako 

maszyny do tworzenia i lektury. Hipertekst zostanie skontrastowany z tekstem ciągłym, 

który dotychczas określał model lektury dla prozy, oraz książką drukowaną, która była 

jej środowiskiem.

 117



Hipertekst jako sposób pisania i czytania

Model hipertekstu według Theodora Nelsona

Pojęcie hipertekstu zostało po raz pierwszy przedstawione w 1965 roku na konferencji 

Association  of  Computing  Machinery213 przez  Theodora  Nelsona.  Ów  absolwent 

filozofii, który zetknął się z komputerami w trakcie studiów, dostrzegł w nich ogromny 

potencjał,  znacznie  wykraczający  poza  ich  ówczesne  zastosowania  (w  latach  60. 

komputery  służyły  głównie  do  celów  wojskowych  oraz  do  obliczeń  w  wielkich 

korporacjach; dopiero w następnym dziesięcioleciu pojawiły się pierwsze modele do 

użytku  osobistego214).  Fascynacja  Nelsona  zaowocowała  wydrukowaną  własnym 

sumptem książką Computer Lib/Dream Machines215. Publikacja ta, z pozoru nastawiona 

jedynie  na  popularyzację  komputerów  oraz  wyjaśnienie  ich  działania  i  możliwości 

przeciętnemu człowiekowi,  w istocie  proponowała  szereg  innowacyjnych  rozwiązań 

technologicznych i  funkcjonalnych. Najważniejsze pomysły Nelsona, które zaważyły 

między innymi na powstaniu Internetu w jego współczesnym kształcie, dotyczą pisania 

i prezentowania treści z wykorzystaniem komputera.

Jednym  z  takich  projektów  jest  właśnie  hipertekst,  określony  jako  "pismo 

niesekwencyjne"  (ang.  non-sequential writing) przeznaczone do reprezentacji wiedzy, 

ujmowanej jako sieć powiązanych ze sobą w różny sposób idei. Tym samym hipertekst 

postrzegany jest jako doskonalszy następca tekstu, próbujący nieudolnie wymknąć się 

ograniczeniom sekwencyjności. Nelson twierdzi, iż "używaliśmy hipertekstu całe życie, 

nie wiedząc o tym"216, stosując przypisy, spisy treści i indeksy. Hipertekst jako sposób 

pisania  i  czytania  nie  jest  zatem  zjawiskiem,  które  ograniczałoby  się  do  "nowych 

mediów",  ale  komputer  stanowi  szansę  na  ogromny  przełom  technologiczny, 

pozwalając na stworzenie i wykorzystanie znacznie bardziej złożonych form hipertekstu 

niż dotychczas.

213 Za źródło samej idei uważa się artykuł Vannevara Busha As We May Think z 1945 roku, w którym 
opisany  jest  projekt  urządzenia  hipertekstowego  o  nazwie  Memex,  mającego  służyć  do 
przechowywania i udostępniania informacji naukowej. Patrz: Vannevar Bush: As We May Think [w:] 
„The Atlantic Monthly”, July 1945, http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush, kwiecień 2009.

214 Por. Charlie Gere: Digital Culture, Reaktion Books, London 2002, s. 129―137.
215 Por. Theodor Nelson, Computer Lib/Dream Machines, wydanie własne, South Bend, 1974.
216 Tamże,  Dream Machines,  s.  44,  tłum.  moje.  Niesekwencyjne  formy pisania  w  wydawnictwach 

papierowych czasem nazywane są są protohipertekstem. Por. Mariusz Pisarski: Protohiperteksty [w:] 
„Techsty”, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/protohiperteksty.htm, kwiecień 2009.
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W swojej  książce  Nelson  proponuje  trzy  typy  hipertekstu,  możliwe  do  stworzenia 

w oparciu o komputer osobisty:

1. Hipertekst  podstawowy,  albo  inaczej  — oparty  na  kawałkach  (ang.  chunk 

hypertext).  Nazwę  go  po  polsku  hipertekstem  leksyjnym.  Składa  się  on 

z odrębnych  fragmentów  tekstu  (obecnie  przyjęło  się  nazywać  je  właśnie 

leksjami217) powiązanych poprzez łącza (ang. links). Łącza to niewielkie kawałki 

tekstu  opatrzone  etykietami,  umożliwiające  wybór  ścieżki  dalszej  lektury. 

Wskazanie łącza powoduje wyświetlenie na ekranie miejsca (bądź w tej samej, 

bądź w innej leksji), do którego ono prowadzi. W zamyśle Nelsona hipertekst 

podstawowy  miałby  służyć  do  reprezentacji  niesekwencyjnej  (grafowej) 

struktury  wiedzy.  Właśnie  hipertekst  leksyjny,  zaimplementowany  w  postaci 

języka HTML, jest obecnie najpopularniejszą formą publikacji w Internecie. 

2. Hipertekst  równoległy  (ang.  collateral  hipertext).  Ten  typ  hipertekstu 

charakteryzuje  się  złożonymi  adnotacjami  lub  wręcz  istnieniem  tekstów 

równoległych.  Według  Nelsona  ta  forma  hipertekstu  jest  odpowiednia  dla 

przedstawienia wielu równorzędnych spojrzeń na rzeczywistość.

3. Stretchtext218.  Jest  to sekwencyjny tekst  pozbawiony łączy,  który na życzenie 

czytelnika  staje  się  krótszy  lub  dłuższy.  Wydłużenie  następuje  poprzez 

pojawienie  się  w  tekście  dodatkowych  słów,  zdań,  akapitów,  rozdziałów, 

a skrócenie tekstu — poprzez wycięcie niektórych fragmentów. Zarówno treść, 

jak i struktura tekstu są w całości określane przez autora: czytelnik ma jedynie 

możliwość wyboru, które spośród wyznaczonych miejsc w tekście chce widzieć 

w  wersji  pełnej,  a  które  — w  skróconej.  Według  Nelsona  stretchtext  jest 

odpowiedni  dla  utworów  dygresyjnych  i  luźno  ustrukturowanych,  np.  dla 

narracji historycznej219.

Pomysły  Nelsona  na  pisanie  niesekwencyjne  zostały  urzeczywistnione.  Hipertekst 

zaimplementowano  w  wielu  wariantach.  W  latach  60.  i  70.  powstało  kilka 

217 Por. George Landow: Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, 
Baltimore 1992, s. 4.

218 Dosłowne tłumaczenie to "tekst rozciągliwy", co brzmi niezręcznie, toteż pozostanę przy angielskiej 
wersji terminu.

219 Theodor Nelson, dz. cyt., Dream Machines, s. 45.
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eksperymentalnych środowisk hipertekstowych: m.in NLS (oN-Line System)220, projekt 

Xanadu221, HES (HyperText Editing System)222 ZOG223, Electronic Document System224. 

Później,  w  latach  80.,  pojawiły  się  m.in.:  NoteCards225,  Guide226,  HyperCard227, 

Intermedia228 i  Storyspace229,  a  także  sieć  WWW wraz  z  językiem HTML,  którego 

specyfikacja została opublikowana po raz pierwszy przez Tima Berners-Lee (CERN) 

oraz Daniela Connolly (Atrium) w 1993 roku.

Narzędzia te skonkretyzowały pojęcie hipertekstu. Z jednej strony dołożyły do niego 

szereg  dodatkowych  funkcji,  a  z  drugiej  —  ograniczyły  nieco  jego  strukturalną 

różnorodność, stawiając w centrum jego podstawową wersję, obecną praktycznie we 

wszystkich implementacjach — hipertekst leksyjny.

Koncepcja hipertekstu jako sposobu pisania przedstawiona przez Nelsona wiąże się ze 

pewną utopią antropologiczno-filozoficzną. Otóż według autora  Computer Lib/Dream 

Machines  struktura  hipertekstu  odpowiada  strukturze  wiedzy,  tak  jak  istnieje  ona 

w danym  momencie  w  świadomości.  Jednocześnie  właśnie  ta  struktura  jest 

kształtowana przez hipertekst. Można powiedzieć, że hipermedia skracają drogę między 

zewnętrzną wiedzą a świadomością i pozwalają pominąć zapośredniczenie, jakim jest 

sekwencyjny  tekst.  Prawdziwa  treść  świadomości  jest  utożsamiona  z  zewnętrznym, 

obiektywnie  istniejącym  hipertekstem,  który  jest  jednocześnie  jej  odwzorowaniem 

i częścią:

220 Douglas Engelbart  z zespołem, Stanford Research Institute (SRI),  lata 60.;  opisywany w książce 
Nelsona jako już istniejący, przykładowy system hipertekstowy.

221 Projekt rozpoczęty przez Nelsona w 1960 roku, ale nigdy w pełni nie ukończony, implementujący 
m.in. wersjonowanie, opłaty za korzystanie z praw autorskich i stretchtext.

222 Andries  Van  Dam  z  zespołem,  Uniwersytet  Browna,  1967―69,  potem  projekt  zaniechany 
i kontynuowany przez FRESS.

223 Donald McCracken i Robert Akscyn, Carnegie Mellon University, lata 70.
224 Steven Feiner,  Sandor Nagy i  Andries  van Dam, Brown University,  1978―81; środowisko EDS 

przypisywało do każdej strony hipertekstu zmienną stanu, co pozwalało na zapisywanie informacji o 
odwiedzonych łączach.

225 Randall Trigg, Frank Halasz and Thomas Moran, Xerox PARC, 1984.
226 Peter Brown, University of Kent, 1982; Guide był jednym z nielicznych środowisk hipertekstowych, 

implementujących stretchtext.
227 Wydany przez Apple Computers w 1987 roku.
228 Institute for Research in Information and Scholarship,  Brown University,  okres trwania projektu: 

1985―91.
229 Wydany w połowie lat 80. przez Eastgate Systems, Cambridge MA, stworzony przez Jaya Davida 

Boltera,  Michaela  Joyce'a  i  Johna  B.  Smitha;  Storyspace  przeznaczony jest  do  pisania  utworów 
literackich w oparciu o hipertekst, pozwala tworzenie łącz warunkowych poprzez przechowywanie 
zmiennych stanu.
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"Kontrola  jest  poza  ciałem,  stając  się  częścią  technologii,  która  jest 
połączona  z  ciałem.  Będąc  częścią  człowieka-maszyny można  poszerzyć 
swoje procesy mentalne, lub — na życzenie — po prostu bawić się panelem 
kontrolnym (..) Rzeczywistość jest przestarzała."230

Właśnie z uwagi na swoją utopijność pomysł Nelsona nie przystaje do proponowanej 

w poprzednim  rozdziale  cybertekstowej  teorii  znaku.  Nelson  postrzega  bowiem 

przekształcenie człowieka w operatora jako całkowite i nieodwołalne zespolenie między 

porządkiem materialnym i duchowym. Prawdziwy tekst to dla Nelsona tekst-sieć, który 

jednocześnie  jest  bytem w świadomości  oraz  obiektywnie  istniejącym hipertekstem. 

Jego  ontologia  ugruntowana  jest  jednocześnie  w  połączeniach  nerwowych  mózgu 

i w fizycznym  kształcie  hipertekstu  jako  struktury  powiązań.  Lektura  jest  tożsama 

z przenoszeniem  zawartości  świadomości:  adaptowaniem  hipertekstu  do  własnej 

świadomości oraz własnej świadomości do hipertekstu. Komunikacja polega zatem na 

negocjowaniu wspólnego tekstu-sieci, wspólnej wiedzy i układu łączy. Tekst ciągły to 

jedynie niedoskonałe odwzorowanie tekstu-sieci, przestarzały interfejs do komunikacji 

między  hipertekstowymi  świadomościami.  Interakcja  z  hipertekstem  nie  jest  zatem 

oparta  na  pragnieniu  tekstu,  lecz  na  pragnieniu  bezpośredniej  komunikacji  między 

świadomościami, uzgodnienia i ujednolicenia ich zawartości. Interpretacja jest wówczas 

równocześnie procesem mentalnym i fizycznym, opartym na działaniu znaku-łącza.

Całkowite utożsamienie dwóch porządków, tekstowego i  umysłowego,  powoduje,  że 

w obrębie hipertekstu nie mają prawa zaistnieć jakiekolwiek niespójności, które byłyby 

niemożliwe w świadomości. To właśnie ten moment przesądza o utopijności projektu 

Nelsona, a jednocześnie — o jego zakorzenieniu w tradycyjnym pojmowaniu tekstu, 

jako  pewnego  istniejącego  obiektywnie,  spójnego  bytu,  odzwierciedlającego 

rzeczywistość,  tutaj  —  rzeczywistość  umysłu.  Zatem  spośród  zaproponowanych 

w poprzednim  rozdziale  aspektów  cybertekstowej  teorii  znaku  koncepcja  Nelsona 

wprowadza jedynie działanie znaku. Jest ono jednak ściśle podporządkowane procesom 

mentalnym: odzwierciedla działanie umysłu.

230 Theodor Nelson, dz. cyt., Dream Machines, s. 44, tłum. moje.
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Porównanie hipertekstu z tekstem ciągłym231

Analiza  hipertekstu  na  poziomie  sposobu  pisania  i  czytania  pozwala  na  podejście 

transmedialne.  Aby  zobaczyć,  w  jaki  sposób  hipertekst  różni  się  od  tradycyjnej 

literatury,  należy przyjrzeć mu się właśnie na tym poziomie i zestawić go z tekstem 

ciągłym.  Pozwoli  to  jednocześnie  zidentyfikować  zjawiska  nie  przynależące  do 

literatury elektronicznej, które mimo to stanowią realizację niektórych cech hipertekstu.

Strukturę  hipertekstu  najlepiej  pokazać  na  rysunku,  podobnie,  jak  zrobił  to  Nelson 

(rysunek 7)232.

231 Nelson  nie  posługuje  się  pojęciem "tekstu  ciągłego".  Wprowadzam  je  dla  większej  czytelności 
wywodu, jako nazwę sposobu pisania

232 Theodor Nelson, dz. cyt., Dream Machines, s. 47.
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Rysunek 7: Struktura hipertekstu według Theodora Nelsona



Na  powyższym  rysunku  prostokąty  odpowiadają  leksjom,  wypełnionym  tekstem 

ciągłym,  natomiast  strzałki  symbolizują  łącza,  umożliwiające  przejście  do  innego 

miejsca w hipertekście. W tej samej konwencji tekst należałoby narysować następująco:

Istnieją  zatem  dwie  różnice  strukturalne  między  tekstem  ciągłym  a  hipertekstem: 

podział na leksje oraz wykorzystanie łączy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że 

leksje są ekwiwalentem książkowych stron. Jeśli patrzeć na tradycyjną książkę jako na 

przedmiot, rzeczywiście tak jest, ale pod względem sposobu pisania i czytania różnica 

jest znaczna. W tekście ciągłym podział na strony jest całkowicie arbitralny i nie ma 

żadnego  przełożenia  na  sens  ani  na  wewnętrzną  sieć  powiązań  znaczeniowych 

wewnątrz  tekstu.  Nie  przynależy  więc  do  technologii  pisania,  jaką  jest  tekst,  lecz 

stanowi  nieistotną  dla  tekstu  własność  medium.  Natomiast  w hipertekście  leksje  są 

wydzielonymi  mini-tekstami,  które  powinny  być  skonstruowane  tak,  by  stanowiły 

spójną i względnie niezależną całość.

W książce  funkcję  quasi-niezależnych  części  pełnią  czasem  rozdziały.  Gdy  jednak 

przypatrzymy się bliżej strukturze tekstu — akapitom i zdaniom, okazuje się, że one też 

są niezależne. Czytając, na ogół posuwamy się stopniowo od słów, poprzez zdania, do 

akapitów  i  rozdziałów,  przy  czym  każdy  kolejny  poziom  wiąże  się  z  większą 

niezależnością znaczeniową i strukturalną poszczególnych elementów i coraz luźniejszą 

spójnością wewnętrzną. Natomiast w hipertekście owa hierarchiczna spójność właściwa 

dla ciągłego tekstu krzyżuje się z podziałem na leksje, który kreuje wyrwy w tekście na 

dowolnym poziomie — od liter, aż do akapitów bądź rozdziałów. 
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Rysunek 8: Struktura tekstu (w porównaniu z hipertekstem)



Jeśli  chodzi  o  łącza,  różnicę  między tekstem a  hipertekstem można  opisać  również 

w kategoriach wprowadzonych przez Aarsetha, który klasyfikuje cyberteksty z uwagi na 

wykorzystanie  łączy233.  Wyróżnia  on  cyberteksty  nie  posługujące  się  łączami, 

cyberteksty zawierające łącza jawne oraz cyberteksty wykorzystujące łącza warunkowe. 

Nelsonowska  opozycja  między  tekstem  a  hipertekstem  sprowadzałaby  się  więc  do 

opozycji  między brakiem łączy a  wykorzystaniem łączy jawnych234.  Aarseth  stosuje 

jednak pojęcie łącza do tak szerokiej kategorii utworów (w tym gier komputerowych, 

chatterbotów,  MUD-ów),  że  trudno  wywnioskować,  jaka  jest  jego  definicja  łącza. 

Dlatego  łatwiej  będzie  przyjąć  za  Nelsonem,  że  łącze  występuje  wyłącznie 

w hipertekście,  papierowym bądź  elektronicznym.  Należy  je  wówczas  określić  jako 

jednokierunkową relację, wiążącą wyróżnione słowo, znak lub krótki fragment tekstu 

z pewnym odrębnym punktem w tekście, a właściwie — całostką tekstową wyznaczaną 

przez ten punkt. W wypadku hipertekstu elektronicznego powiązanie to będzie biegło 

do  określonego  miejsca  w  dowolnej  leksji  (najczęściej  do  początku  innej  leksji), 

natomiast w wypadku książki drukowanej np. do przypisu dolnego lub wskazanej strony 

(oznaczonych odpowiednim numerem). Elementy po obu stronach łącza z natury nie są 

symetryczne:  funkcją  łącza  jest  powiązanie  pojedynczego słowa,  znaku  lub  krótkiej 

frazy z większą całostką tekstową zlokalizowaną w innej części hipertekstu.

Drugim aspektem, w którym hipertekst  różni się od tekstu,  jest  sposób jego obsługi 

przez czytelnika i wynikający stąd tryb lektury. Chodzi nie tyle o faktyczny przebieg 

procesu  czytania,  lecz  o  jego  projekt  wpisany  w  tekst  ciągły  lub  hipertekst 

i ugruntowany w ich strukturze. 

Podstawowym  trybem  poruszania  się  po  tekście  ciągłym  jest  lektura  sekwencyjna, 

postępująca  według  jednoznacznego  uporządkowania  zdań,  akapitów  i  rozdziałów. 

Lekturę taką wymusza fakt, że tekst ciągły wykorzystuje w swojej strukturze elementy, 

które  stają  się  sensowne  tylko  w  kontekście  zdań  poprzedzających.  Dodatkowo, 

sekwencyjna  lektura  tekstu  konstytuuje  relacje  następstwa  i  wynikania.  Dostęp 

swobodny  do  tekstu,  jaki  oferuje  forma  książkowa,  nie  jest  więc  konstytutywnym 

elementem  tekstu  ciągłego;  można  raczej  powiedzieć,  że  lektura  tekstu  ciągłego 

w swojej istocie jest sekwencyjna mimo, że dostęp do tekstu jest swobodny.

233 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 63―64.
234 Należy pamiętać, że z punktu widzenia Nelsona łączami są również przypisy w książce drukowanej. 

Łącza warunkowe w ogóle nie występują w jego koncepcji hipertekstu.
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Natomiast w hipertekście tryb poruszania się po tekście jest dwojaki. W obrębie leksji 

panuje porządek sekwencyjny. Jednocześnie w ruchu pomiędzy leksjami dochodzi do 

złamania owego porządku, gdyż droga ku następnej odsłonie rozpoczyna się od środka 

leksji  i  wiedzie  w  zupełnie  nowy  obszar.  Czytelnik  zmuszony  jest  przy  tym  do 

dokonania wyboru łącza, które wyznaczy jego dalszą drogę. Wybór ten może zostać 

dokonany albo zamiast lektury sekwencyjnej (zaraz po spojrzeniu na leksję i dostępne 

łącza), albo w trakcie lektury sekwencyjnej (gdy czytelnik podąży za danym łączem po 

dojściu  do  niego  w  trakcie  lektury  sekwencyjnej),  albo  po  zakończeniu  lektury 

sekwencyjnej.  Ciekawość  pchająca  czytelnika  do  dalszej  lektury  danej  leksji 

współzawodniczy  z  zainteresowaniem  łączami,  obiecującymi  przeniesienie  do 

nieznanych  obszarów235.  Tryb  lektury,  w  którym  czytelnik  przemieszcza  się  do 

wybranych  przez  siebie,  mgliście  zapowiedzianych  przez  łącza,  leksji,  nazwiemy 

lekturą wyboru i przeciwstawimy ją lekturze sekwencyjnej. Lektura wyboru angażuje 

czytelnika jako osobę, świadomą własnego "tu i teraz". To jego wewnętrzne emocje, 

skojarzenia i nastrój, a także indywidualny sposób rozumienia wcześniejszych leksji są 

czynnikami  decydującymi  o  tym,  kiedy  i  które  łącze  zostanie  wybrane.  By 

zadecydować  o  dalszej  drodze,  czytelnik  musi  więc  "powrócić  do  siebie"  z  krainy 

tekstu. W dodatku, by zorientować się w przestrzeni i wytyczyć dalszą drogę, zmuszony 

jest do popatrzenia na tekst z boku, do zapamiętywania nie tylko przeczytanej treści, ale 

również przebytych i pominiętych łączy oraz struktury powiązań między leksjami. 

Lektura wyboru i lektura sekwencyjna są nie tylko niekompatybilne, a wręcz sprzeczne. 

Czytelnik tekstu ciągłego w pewnym sensie wyrzeka się siebie, ale dzięki temu porusza 

się  po  tekście  płynnie,  wtapiając  się  w  jego  rytm  i  logikę.  Natomiast  czytelnik 

hipertekstu co chwila jest "wyrzucany" z tekstu przez konieczność decyzji, a czasem 

w ogóle  nie  angażuje  się  w  lekturę  sekwencyjną  (na  przykład  gdy  rozpoznaje  już 

wcześniej  czytaną  leksję).  Owo  rozdarcie  czytelnika  może  zostać  częściowo 

przezwyciężone poprzez działanie  znakówl,  co nadaje  jego czynnościom i  wyborom 

dodatkowe znaczenia, ściśle powiązane z sensem hipertekstu.

235 Marie-Laure  Ryan  określa  to  zjawisko  jako  recentering —  prześrodkowanie  (tłum.  moje)  — 
przeniesienie do innego możliwego, wirtualnego świata. Por. Marie-Laure Ryan: Narrative as Virtual  
Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore 2001, s. 103 i in. 
Jane  Yellowlees  Douglas  zauważa  analogię między „skokiem” do kolejnej  leksji  a  zmianą ujęcia 
w kinematografii,  podkreślając  element  szoku  związany  z  przejściem  dalej  oraz  doświadczenie 
całkowitego zastąpienia dotychczasowej treści nową. Por. Jane Yellowlees Douglas, The End of Books  
– Or Books without End. Reading Interactive Narratives, Michigan 2001, s. 63.
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Konteksty literackie hipertekstu

Podział  na  samodzielne  leksje,  zjawisko  wyrwy  oraz  współistnienie  lektury 

sekwencyjnej  i  lektury wyboru  to  charakterystyczne cechy hipertekstu,  które  można 

spotkać również w literaturze tradycyjnej. Przykładami utworów literackich złożonych 

z mniejszych  elementów,  które  mogą  być  czytane  w  wybranej  kolejności,  są  cykle 

opowiadań,  zbiory  anegdot,  aforyzmów,  kroniki,  a  także  poezja  wizualna  i  tomiki 

wierszy. Pewna forma wyrwy występuje natomiast w poezji, która podzielona jest na 

wersy i strofy niezależnie od rozczłonkowania składniowego. Najbardziej wnikliwych 

odpowiedzi na pytanie o zasady interpretacji oraz implikacje wymienionych zjawisk dla 

rozumienia tekstu wydają się dostarczać właśnie teoretyczne analizy dotyczące poezji. 

Opracowaniem,  które  w  interesujący  sposób  analizuje  utwory  złożone  z  tekstów 

podzielonych i nieliniowych jest książka  The Aesthetics of Visual Poetry 1914―1928 

Willarda Bohna (1986),  dotycząca poezji  wizualnej.  Bohn  zadaje pytanie o stosunek 

obrazu  do  tekstu  oraz  o  zależności  między  poszczególnymi  obrazami  i  między 

poszczególnymi tekstami w ramach wiersza, a więc właśnie o możliwość wypełnienia 

wyrw  znaczeniowych,  dzielących  utwór  na  kawałki.  Najważniejszym  punktem 

odniesienia dla Bohna jest poezja Apollinaire'a, o której sam autor pisał:

"Relacje między rysunkami zestawionymi w jednym moim wierszu są tak 
samo  ekspresywne,  jak  słowa,  z  których  te  wiersze  się  składają. 
I przynajmniej to, jak sądzę, jest nowym wynalazkiem"236. 

Jednak  rysunki  te,  w  przeciwieństwie  do  leksji  hipertekstowych,  są  dostępne 

symultanicznie, na jednej płaszczyźnie. 

Na przykładzie poezji futurystów Bohn pokazuje ogólne uwarunkowania lektury poezji 

wizualnej237. Otóż czytelnik najpierw ogrania wzrokiem całość utworu, a potem dopiero 

przechodzi do poszczególnych słów i fragmentów tekstu, które przyciągną jego uwagę. 

O kolejności czytania w dużej mierze decydują kody kulturowe, np. lektura od góry do 

dołu  i  od  lewej  do  prawej,  lektura  największych  lub  najwyraźniejszych  elementów 

w pierwszej kolejności, prawoskrętna lektura elementów koła.  Jest to pierwsze ważne 

z punktu  widzenia  cybertekstu  ustalenie  Bohna.  Zostało  ono  potwierdzone  przez 

badaczy  hipertekstu,  którzy  obserwowali  strategie  czytelników:  okazało  się,  że 

236 Willard Bohn: dz. cyt., s. 53, tłum. moje.
237 Tamże, s. 32.
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początkowo  celem  lektury  jest  na  ogół  zrozumienie  struktury  hipertekstu 

i sformułowanie  pewnych prawidłowości.  Dopiero  na tej  podstawie prowadzona jest 

dalsza interakcja nastawiona na eksplorację nowych przestrzeni. Pokrywa się to również 

z proponowaną teorią cybertekstu, która ujmuje ten proces w kategoriach sprzężenia 

zwrotnego,  warunkującego  przekształcenie  się  użytkownika  w  operatora.  Bohn 

sprowadza  proces  ogólnego  oglądu  przede  wszystkim  do  odnalezienia  konwencji, 

organizujących  strukturę  tekstową  jako  całość,  oraz  orientacji  w  płaszczyźnie 

semantycznej.  W przypadku  cybertekstu  kluczowe jest  natomiast  zrozumienie  zasad 

działania znaków, zarówno w ich aspekcie mechanicznym, jak i semantycznym.

W  każdym  hipertekście  współistnieją  dwa  aspekty  znaku:  znaczenie  i  działanie. 

W poezji wizualnej również pojawia się znak złożony, łączący komponenty tekstowe 

z grafiką.  Według Bohna znak werbalny jako całość stanowi jednocześnie  signifiant 

znaku wizualnego (Bohn powołuje się na ideę podwójnego znaku, wprowadzona przez 

Rolanda Barthesa, w Mitologiach)238. Trudno się jednak zgodzić z tą tezą, ponieważ — 

inaczej niż w przykładach Barthesa — znak wizualny w poezji nie zawsze wymaga 

pełni  znaku  werbalnego,  by  zostać  właściwie  odczytany.  Z  łatwością  można  się 

przekonać, że znajomość języka francuskiego wcale nie jest konieczna do odcyfrowania 

niektórych wizualnych znaków Apollinaire'a, takich jak palma w „A Lou, hommage 

respectueusement passionne”239.

W poezji wizualnej, podobnie jak w cybertekście, dwa oblicza znaku wynikają zatem 

z wykorzystania  dwóch  różnych  aspektów  tego  samego  tworzywa.  Z  werbalnego 

punktu widzenia ważna jest kolejność liter w stosunku do siebie nawzajem, natomiast 

z punktu widzenia obrazu istotne są kształt i rozmiar pola tekstowego, relacja pomiędzy 

przestrzenią  zapisaną  i  niezapisaną.  Powstaje  w  ten  sposób  podwójne  signifiant, 

nierozerwalnie splatające słowny i obrazowy komponent znaku. Zarówno jednak tekst, 

jak i obraz, rozpatrywane osobno, mogą mieć swoje odrębne znaczenie, choć czasem 

zbyt  wieloznaczne  lub  abstrakcyjne,  by dało  się  je  jednoznacznie  określić.  Te  dwa 

znaczenia,  podobnie  jak  działanie  i  znaczenie  w  cybertekście,  stanowią  dla  siebie 

nawzajem kontekst, toteż podlegają uspójnieniu. O ile jest to możliwe, powstaje w ten 

sposób  wspólne,  złożone  znaczenie  całości.  Jest  ono  wynikiem  mediacji  między 

238 Roland Barthes: Mythologies, Seuil, Paryż 1957, s. 222.
239 Przedruk utworu np. w: W. Bohn, dz. cyt., s. 55.
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znakiem werbalnym i wizualnym. Diagram Bohna, przedstawiający budowę złożonego 

znaku w poezji wizualnej, powinien zatem wyglądać następująco240:

Tabela 2: Znak złożony w poezji wizualnej

JĘZYK OBRAZ

tworzywo litery na przestrzeni kartki

znaczące kolejność wygląd i rozmieszczenie

znaczone I znaczenie słów znaczenie obrazu

znaczone II znaczenie złożonego znaku werbalno-wizualnego

Ponadto w wielu utworach zaliczanych do poezji wizualnej, na przykład w kaligramach, 

wkomponowanie  fragmentu  tekstu  w  obraz,  ułożenie  tekstu  w  przestrzeni  bądź 

zastosowanie  wyróżnień  typograficznych  wyodrębnia  i  relatywizuje  ten  fragment 

w stosunku do innych tekstów w danym utworze.  Relacja między tymi fragmentami 

opiera się na wyznacznikach wizualnych, a nie składniowych. W ten sposób powstaje 

"wyrwa", zarówno w składniowej ciągłości tekstu, jak i w jego przestrzeni. Musi ona 

zostać  wypełniona  przez  czytelnika,  który  nada  jej  sens.  Analogiczna  sytuacja 

występuje w hipertekście, gdzie relacja między odrębnymi leksjami konstytuowana jest 

przez działanie łącza.

Właśnie na przykładzie poezji Apollinaire'a Willard Bohn formułuje gramatykę słowa 

i obrazu,  pokazując,  skąd  bierze  się  puste  miejsce  w  tekście  i  jakie  relacje  ono 

ustanawia. Koncepcja ta jest strukturalno-generatywna i pokazuje sposób powstawania 

kaligramu241. U podstawy każdego utworu leży pewien obraz wyrażony wizualnie bądź 

werbalnie,  wokół  którego  generowane  są  poszczególne  elementy  utworu  poprzez 

metaforę  bądź  metonimię.  Metafora  i  metonimia  są  tu  rozumiane  szeroko,  nie  jako 

środki  stylistyczne,  lecz  — za  Romanem Jakobsonem242 — jako  dwie  podstawowe 

240 Tabela  2 to  modyfikacja  diagramu  zaproponowanego  przez  Bohna.  Przedstawia  on  znak  sam 
("znaczące") i  interpretant ("znaczone"). Zgodnie z terminologią Peirca należałoby jeszcze dopisać 
przedmiot,  ale  pozostanę  maksymalnie  wierna  oryginałowi,  który  go  w  tym  ujęciu  pomija. 
Interpretant  rozbity jest  na  dwa poziomy:  "znaczone I" i  "znaczone II",  co  odzwierciedla  proces 
mediacji oraz integrację obrazu i tekstu z uwagi na jedność przedmiotu. Warto porównać tabelę  2 
z tabelą 3, ponieważ budowa złożonego znaku w cybertekście i w poezji wizualnej jest analogiczna. 
W poezji wizualnej niewerbalnym elementem znaku jest obraz, zaś w cybertekście — działanie.

241 Tamże, s. 70 i nn.
242 Roman Jakobson: Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, [tłum.] L. Zawadowski, [w:] 

Tegoż: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, [red.] M. Mayenowa, T. 1, PWN, Warszawa 1989, 
s. 150―175.
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relacje rządzące dyskursem, polegające na podobieństwie i przyległości. Interpretując 

kaligramy,  Bohn tropi  właśnie  metafory i  metonimie,  łączące  tekst  z  tekstem,  tekst 

z obrazem i  obraz  z  obrazem.  Zatem,  według  Bohna,  owa wyrwa  w tekście  to  nic 

innego, jak stosunek metaforyczny bądź metonimiczny między dwoma jej  członami. 

Czytając, niejako dopisujemy w myśli między poszczególnymi elementami tekstu lub 

obrazami odpowiednie zależności, np.: "obok", "nad", "i", "jak", "podobnie". Przy tym 

utwór jako całość  składa się  na  ów podstawowy obraz,  np.  stanowi  martwą naturę, 

portret, opis.

Na lekturę poezji wizualnej można również popatrzeć jak na lekturę cybertekstu, opartą 

na pragnieniu jedności tekstu lub obrazu. To właśnie pragnienie powoduje, że czytelnik 

wypełnia  wyrwy,  ustanawiając  relację  metaforyczną  lub  metonimiczną  między 

elementami kaligramu tak, aby widzieć spójną całość. W poezji wizualnej proces ten 

jest  jednak  znacznie  prostszy  niż  w  przypadku  hipertekstu,  ponieważ  wszystkie 

elementy stosunkowo krótkiego utworu dostępne są jednocześnie, zatem interpretacja 

nie rozciąga się aż tak bardzo w czasie.  W hipertekście natomiast  trzeba znacznego 

wysiłku pamięci, by zapamiętać poprzednie leksje oraz łącza i powiązać je z aktualną 

całością  lub  zreinterpretować.  Ogólna  struktura  całości,  odkrywana  na  początku, 

również może ulec pewnym zmianom, ponieważ zasłonięta część hipertekstu zawsze 

może nieść ze sobą niespodzianki.

Opracowanie Willarda Bohna dotyczące poezji wizualnej pozwala wyciągnąć wniosek, 

że jej struktura i odbiór przypomina strukturę i odbiór cybertekstu. Do hipertekstu może 

zatem  mieć  zastosowanie  teoria,  mówiąca  o  tym,  iż  wyrwy  w  tekście  są 

konceptualizowane  jako  przyległość  lub  podobieństwo  między  rozdzielonymi 

elementami. Dotyczy to zarówno relacji między kotwicą łącza i leksją docelową (do 

której  łącze  prowadzi),  jak  i  między leksją  źródłową (zawierającą  kotwicę  łącza)  a 

leksją docelową. Jeżeli  uogólnić wnioski na cybertekst,  chodziłoby o relację między 

dwoma ciągami znaków (tekstami pojawiającymi się bezpośrednio przed czytelnikiem), 

które następują po sobie, ale nie są powiązane składniowo. Wypełnianie wyrw pozwala 
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skonstruować  teksty  wyobrażone243,  które  istnieją  potencjalnie  i  odnoszą  się  do 

podstawowego pragnienia, napędzającego proces cybertekstualny.

Innym  gatunkiem  literackim,  który  warto  przywołać  przy  analizie  hipertekstu,  jest 

wiersz wolny, w szczególności — wiersz wolny askładniowy. Posłużymy się rozprawą 

Doroty  Urbańskiej  Wiersz  wolny.  Próba  charakterystyki  systemowej  (1995)244. 

Opracowanie  to  zawiera  szereg  spostrzeżeń,  które  mogą  stanowić  przyczynek  do 

zagadnień  delimitacji  w  hipertekście.  Sam  hipertekst  ze  swojej  natury  nie  jest 

wprawdzie ani poezją,  ani prozą,  ale pod względem strukturalnym podział  na leksje 

można zestawić z delimitacją wiersza. Jest to dopuszczalne, ponieważ Urbańska stawia 

tezę o prymacie odbioru wizualnego nad odbiorem akustycznym, który w przypadku 

poezji współczesnej jest wtórny245. Definicja wierszowości proponowana przez autorkę, 

określająca  wiersz  jako  "tekst  delimitowany podwójnie  na  równoważne  pod  jakimś 

względem odcinki"246 znakomicie przystaje do cybertekstu oraz do jego szczególnego 

przypadku,  jakim  jest  hipertekst.  Różnica  polega  na  tym,  że  człony  tekstu  nie  są 

wyodrębnione na przestrzeni kartki, lecz w czasie. Rzutowanie ich na przestrzeń jest 

wtórne i dokonuje się w świadomości czytającego. Dodatkowo hipertekst cechuje się 

wielosekwencyjnością  (ang.  multilinearity):  podobnie  jak  w  poezji  wizualnej, 

uporządkowanie elementów hipertekstu nie jest jednoznaczne.

Urbańska pokazuje dwa warianty delimitacji: składniową (granice wersów pokrywają 

się  z granicami składniowymi)  i  antyskładniową (granice wersów nie  pokrywają się 

z granicami  składniowymi)247.  W  hipertekście  delimitacja  składniowa  pomiędzy 

kolejnymi  leksjami  na  ogół  współistnieje  z  delimitacją  antyskładniową,  pomiędzy 

kotwicą łącza a  leksją  docelową. Dwa poziomy delimitacji  występują równocześnie, 

gdyż leksja docelowa jest i kontynuacją leksji źródłowej, i rozwinięciem kotwicy łącza. 

243 Por. Philippe Bootz: The Problematic Of Form. Transitoire Observable, A Laboratory For Emergent  
Programmed  Art [w:]  "Dichtung  Digital"  1/2005;  http://www.brown.edu/Research/dichtung-
digital/2005/1/Bootz/index.htm oraz Tegoż:  Reader/Readers [w:]  P0es1s. The Aesthetics of Digital  
Poetry, [red.] F. Block, Ch. Heibach, K. Wenz, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit 2004, s. 103 i nn. 
http://www.p0es1s.net/poetics/symposion2001/bootz.pdf,  kwiecień  2009.  Według  Bootza  na 
podstawie  interakcji  z  cybertekstem  czytelnik  tworzy  mentalną  reprezentację,  zwaną  tekstem-
przeczytanym  (fr.  texte-lu, ang.  text-as-read),  która  reorganizuje  otrzymane  komunikaty,  by  ich 
całościowa lektura stała się możliwa. Reprezentacja ta nie jest wprawdzie przez Bootza jednoznacznie 
utożsamiona z klasycznie rozumianym tekstem, ale utożsamienie takie jest możliwe.

244 Dorota Urbańska:  Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Instytut Badań Literackich — 
Wydawnictwo, Warszawa 1995.
245 Tamże, s. 31 i nn.
246 Tamże, s. 15.
247 Tamże, s. 37, 89.
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Należy  podkreślić,  że  ponieważ  istnieje  szereg  możliwych  dalszych  ciągów  leksji, 

dostępnych  przez  poszczególne  łącza,  określenie  "delimitacja"  musi  być  rozumiane 

szczególnie. Doświadczenie delimitacji, podobnie jak w poezji, składa się z poczucia 

urwania  tekstu,  a  następnie  — poczucia  jego  kontynuacji  po  pokonaniu  pustki, 

zaprojektowanej przez tekst. Jednakże spostrzeżenia dotyczące delimitacji mogą zostać 

uogólnione i odniesione do właściwości cybertekstu jako takiego. Wtedy będzie to już 

delimitacja  strukturalna:  wielokierunkowa,  uwzględniająca  rozgałęzienia  i  sieciową 

strukturę tekstu-maszyny. W przypadku poezji nie ma potrzeby rozdzielania delimitacji 

strukturalnej  od  doświadczanej,  ponieważ  doświadczenie  lektury  postępuje  zgodnie 

z liniową strukturą utworu (poezją wizualną Urbańska się nie zajmuje).

W cybertekstach może wystąpić jeszcze jeden rodzaj delimitacji.  Otóż spojrzenie na 

interakcję z perspektywy może wskazać nowe granice delimitacyjne, wyznaczone przez 

powtarzalność. Ta delimitacja nie jest doświadczana w trakcie interakcji jako wyrwa, 

lecz  jest  delimitacją czysto  strukturalną.  Chodzi  o  powtarzanie  w  ramach 

wyświetlanych tekstów określonej frazy, będącej integralną częścią tekstu. Na przykład 

w MUD może to być fragment zdania "wchodzi do pokoju", dotyczący kolejno różnych 

osób.  Użytkownik  postrzega  ów  ciąg  znaków  jako  element  mechaniki  cybertekstu, 

stanowiący  podstawową  niepodzielną  jednostkę  wypowiedzi  (stąd  Aarsethowski 

tekston). Jej wyodrębnienie odseparowuje ją semantycznie od pozostałej części tekstu 

i zwiększa jej  wewnętrzną spójność. Jest to delimitacja wtórna,  ponieważ wynika ze 

spojrzenia na cybertekst a posteriori i nie kształtuje się w bezpośrednim doświadczeniu 

wyrwy, lecz w interpretacji skierowanej ku temu, co było. Może również wynikać ze 

studiowania kodu programu.

Urbańska  sporo  uwagi  poświęca  efektom i  funkcjom delimitacji248.  Niektóre  z  nich 

dadzą  się  z  powodzeniem  odnieść  do  hipertekstu.  W  wierszu  składniowym 

skupieniowym  najistotniejszą  funkcją  pauzy  wersyfikacyjnej  jest  wyodrębnienie 

syntagm  (całości  semantyczno-składniowych).  Może  to  uwypuklać  określone  więzi 

syntagmatyczne lub je tworzyć, np. odrywając wyraz od zwartej grupy składniowej, co 

skutkuje  dodatkowym  obciążeniem  semantycznym  i  ekspresywnym  wyrazu.  W ten 

sposób określony obraz lub myśl zostają wyizolowane i podkreślone, a przedmioty lub 

zjawiska  — przybliżone  i  ukazane  w  swojej  odrębności  i  jednostkowości.  Czasem 

248 Tamże, s. 37―125.
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rezultatem takich  zabiegów  bywa  wieloznaczność  semantyczna  wynikająca  stąd,  że 

wers  może być  wiązany składniowo albo  z  poprzednim,  albo  z  następnym wersem. 

Może zmienić się również struktura tematyczno-rematyczna: określona grupa zostaje 

początkowo odczytana jako autonomiczna całość, zaś po chwili okazuje się, że jest ona 

również  tematem  dla  następnego  wersu.  Innymi  efektami  delimitacji  wiersza 

składniowego są rytmizacja lektury oraz izomorfizacja (składniowa lub semantyczna) 

poszczególnych  wersów.  Struktura  wierszowa  może  być  przy  tym  ikoniczna,  np. 

reprezentować upływ czasu.

Funkcje pauzy wersyfikacyjnej w wierszu antyskładniowym obejmują między innymi 

retardację: nagłe przerwanie w obrębie całostki semantyczno-składniowej i zaskakujące 

pod względem znaczeniowym dopełnienie w następnym wersie. Delimitacja może też 

służyć  rozchwianiu  spójności  wypowiedzi  i  wprowadzeniu  wieloznaczności  poprzez 

wymuszenie  reinterpretacji  danego  słowa  z  perspektywy  kolejnego  wersu  (np. 

metaforyzacja). Innym efektem bywa dezautomatyzacja — rozbijanie utartych połączeń 

leksykalno-składniowych. W wierszu antyskładniowym izomorfizacja jest rzadka, ale 

często  wykorzystywane  jest  nacechowanie  początkowego  i  końcowego  miejsca 

w wersie.

Z rozważań Urbańskiej wyłaniają się dwa bardzo istotne dla cybertekstu wnioski. Po 

pierwsze,  wyrwa  w  tekście  powoduje,  że  pojawiają  się  różne  możliwe  całostki 

składniowe i  semantyczne,  które się  na siebie  nakładają.  Dany fragment może mieć 

przez to różne znaczenia, zależne od kontekstu, w jakim jest postrzegany. Jednocześnie 

progresja  czytelnika  wymusza  reinterpretację  wcześniej  zrozumianych  elementów 

tekstu.  W  cybertekście  literackim  występują  zjawiska  analogiczne:  współistnienie 

nakładających  się  fragmentów  tekstowych  o  różnym  stopniu  wyrazistości  oraz 

nieustanne  przekształcanie  się  wyobrażonych  tekstów  powstających  w  umyśle 

czytelnika.

Drugą konkluzją jest to, że regulowany delimitacją tekstu czas lektury jest istotny dla 

warstwy  estetycznej  i  znaczeniowej  tekstu,  którą  kształuje  m.in.  poprzez  efekty 

retardacji, ikoniczności, przesunięć tematyczno-rematycznych oraz rytmu.
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Środowiska hipertekstowe do twórczości literackiej

Drugim poziomem w rozważaniach nad hipertekstem są środowiska do jego tworzenia, 

które:

● uszczegółowiają założenia ogólnego modelu, najczęściej ograniczając niektóre 

funkcjonalności a w zamian dodając nowe,

● bezpośrednio  determinują  mechaniczne  właściwości  utworów  zbudowanych 

w oparciu o dane środowisko, 

● wiążą  hipertekst  z  konkretnym  medium,  jakim  jest  komputer  (urządzenie 

automatycznie  przetwarzające  dane  numeryczne,  wyposażone  w  określone 

urządzenia wejścia oraz ekran).

Ponieważ środowiska nie kontrolują treści łączy ani leksji, pozwalają na eksperymenty 

w zakresie  ich  zastosowania  i  odejście  od  utopijnych  założeń  modelu,  dotyczących 

natury  i  zastosowania  hipertekstu.  Najważniejszymi  środowiskami  do  tworzenia 

literatury  hipertekstowej  są  HyperCard,  Storyspace  oraz  język  HTML.  Omówione 

zostaną jedynie dwa ostatnie, które stanowią podstawę dla opisywanych dalej utworów 

hipertekstowych.

Storyspace

Storyspace,  jak  sama  nazwa  wskazuje,  jest  środowiskiem  hipertekstowym 

zaprojektowanym z myślą o pisaniu i czytaniu utworów narracyjnych. Przez odniesienie 

do kulturowej formy opowiadania, implikującej jednokierunkowy i statyczny charakter 

przekazu,  środowisko  to  sytuuje  się  poza  Nelsonowską  utopią  bezpośredniej 

komunikacji  między  świadomościami.  Jednakże  strukturalnie  oraz  funkcjonalnie 

realizuje ono ideę hipertekstu leksyjnego, wzbogaconego o kilka istotnych właściwości.

Pierwszą z nich jest możliwość zdefiniowania przez autora łączy warunkowych, które 

stają się aktywne dla czytelnika dopiero po odwiedzeniu określonych leksji. Z punktu 

widzenia  czytelnika  można  taki  hipertekst  porównać  do  labiryntu  z  ruchomymi 

ścianami:  kiedy  powraca  się  do  wcześniej  odwiedzonego  miejsca,  ścieżki  stamtąd 

wiodące  mogą  już  być  inne.249 Ów  efekt  labiryntu  jest  dodatkowo  pogłębiony  na 
249Mechanizm łącz warunkowych może być konceptualizowany w ramach utworu. Może więc stanowić 

proceduralną  ikonę  przypominania  sobie  zdarzeń  (poprzez  wydobywanie  z  pamięci  nowych 
powiązań, np. w afternoon), nieodwracalności przemijania czasu lub zagubienia.
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poziomie pojedynczej leksji przez fakt, że w Storyspace wyrazy będące łączami nie są 

wyróżnione w tekście i czytelnik zmuszony jest ich szukać.

Po drugie, Storyspace oferuje kilka narzędzi ułatwiających orientację w tekście. Autor 

może  dać  czytelnikowi  możliwość  ogarnięcia  percepcją  całego  hipertekstu, 

udostępniając mu graficzną mapę powiązań między leksjami (jest tak np. w Patchwork 

Girl Mary  Shelley).  Taka  "mapa  labiryntu"  pozwala  czytelnikowi  porzucić  status 

błądzącego wędrowca i popatrzeć na strukturę tekstu-sieci z zewnątrz. Ponadto menu 

Storyspace pozwala czytelnikowi wrócić do poprzednio odwiedzonej leksji, zobaczyć 

w oddzielnym  oknie  listę  łączy  z  danej  leksji,  a  nawet  przeglądnąć  ułożoną 

alfabetycznie listę wszystkich leksji. Dzięki tej ostatniej można się nawet przedostać do 

wybranej  leksji  "na  skróty"  (dostęp  swobodny).  Taki  "skok"  przypomina  nieco 

wyszukanie wybranych rozdziałów powieści w spisie treści i zaglądnięcie do nich bez 

czytania rozdziałów poprzedzających. Jednakże w Storyspace bezwzględna kolejność 

leksji nie istnieje, a lista leksji w żaden sposób nie oddaje ich związków ani kolejności 

względem siebie nawzajem. Wybierając leksję z listy, nie da się więc w żaden sposób 

określić jej miejsca w stosunku do innych. Narzędzia takie jak mapa hipertekstu, lista 

łączy  i  lista  leksji,  pełniące  funkcję  pomocy  nawigacyjnych,  odzwierciedlają 

jednocześnie świadomość modelowego czytelnika prowadzącego lekturę wyboru, który 

dla  lepszej  orientacji  rekonstruuje  w  pamięci  strukturę  hipertekstu,  ewidencjonując 

przebyte leksje oraz łącza.

Trzeba  dodać,  że  Storyspace  umożliwia  zaprojektowanie  "ścieżki  domyślnej",  którą 

pójdzie  czytelnik  nie  korzystający  z  łącz,  wciskający  po  przeczytaniu  każdej  leksji 

"Enter" lub "Yes". Jest to rodzaj oznakowanego szlaku przez tekst, droga przeznaczona 

dla  kogoś,  który nie  chce  się  angażować w samodzielne  wybory.  Poruszanie  się  tą 

ścieżką przekształca lekturę hipertekstu w lekturę sekwencyjną. Dzięki temu Storyspace 

przewiduje  dwóch  równorzędnych  czytelników  modelowych:  pierwszy  to  czytelnik 

tekstu,  a  drugi  —  czytelnik  hipertekstu.  Rzeczywisty  czytelnik  na  każdym  kroku 

dokonuje wyboru pomiędzy tymi dwoma opcjami.

Lektura sekwencyjna w zamian za utraconą radość aktywnej eksploracji daje przyjemne 

poczucie,  że  ścieżka,  po której  się posuwamy,  została  pieczołowicie  zaprojektowana 

przez  autora  i  gwarantuje  sens.  Natomiast  lektura  wyboru  budzi  strach  przed 
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zagubieniem i niepokój związany z tym, że ta sama leksja może objawić się w innym 

kontekście,  który  zmieni  jej  sens,  a  obraz  świata  przedstawionego  wyłaniający  się 

z różnych odczytań będzie niespójny.  Czytelnik hipertekstowy, "pozostawiony" przez 

autora i osamotniony w swoim poszukiwaniu sensu, ma świadomość, że to on może być 

pierwszą osobą czytającą leksje w tej właśnie konfiguracji i to na nim spoczywa ciężar 

usensownienia lektury oraz ryzyko, że przedsięwzięcie się nie uda.

Charakterystyczną cechą Storyspace jest również możliwość robienia notatek do każdej 

leksji przez czytelnika. Wynika to z koncepcji hipertekstu, która zakłada, że każdy może 

tworzyć nowe łącza do już istniejących leksji. Z racji tego, że Storyspace przeznaczony 

jest  do  użytku  indywidualnego  i  nie  przewiduje  pracy grupowej,  notatki  czytelnika 

pozostają  przypisane  tylko  do  jego  własnego  egzemplarza  utworu.  Funkcja  notatek 

w Storyspace stanowi zatem komputerowy ekwiwalent notatek na marginesie książki 

drukowanej.

Zawarty  w  Storyspace  projekt  zapisania  narracji  w  postaci  sieci  oraz  jego  liczne 

praktyczne  realizacje  w  postaci  powieści  hipertekstowych  w  zasadniczy  sposób 

wykraczają  poza  idee  Nelsona.  Nelson  przewidywał  przekształcenie  opowieści 

w strukturę nieliniową w dwóch ściśle określonych przypadkach: hipertekst równoległy 

miał odzwierciedlać wiele punktów widzenia, zaś stretchtext — służyć wprowadzaniu 

dygresji i  wątków pobocznych. W obydwu sytuacjach opowiadana historia pozostaje 

jedną,  sensowną  i  spójną  całością,  która  jest  zapisana  w  sposób  najlepiej 

odzwierciedlający jej strukturę w świadomości.

Storyspace pozwala to wszystko zrealizować, ale — ponieważ jest tylko narzędziem, 

nie determinującym treści — umożliwia również eksperymenty dotyczące narracji, np. 

tworzenie historii w wielu wersjach, rozwidlających się oraz w formie pętli250. Wiąże się 

to z rozdzieleniem dwóch porządków: porządku świadomości i porządku hipertekstu. 

Możliwość ta, nie przewidziana przez Nelsona, tkwi bowiem w samej strukturze łącza, 

gdzie działanie znaku splata się z jego znaczeniem. Łącze, które miało być obrazem 

i przedłużeniem struktury  mentalnej,  staje  się  w  Storyspace  artystycznym  środkiem 

wyrazu i przygodą podporządkowaną narracji.

250Por.  Gloria  Stern:  Storyspace  for  the  New  Media,  http://www.eastgate.com/storyspace/newmedia/ 
Stern.html, kwiecień 2009 — tekst promujący Storyspace.
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HTML i sieć WWW

Sieć WWW jest najpopularniejszym środowiskiem dla hipertekstu leksyjnego. Nie jest 

ono aż tak "labiryntowe",  jak Storyspace.  Nawigację ułatwia fakt, że nieodwiedzone 

łącza są zwyczajowo wyróżniane podkreśleniem i kolorem niebieskim, a odwiedzone 

— podkreśleniem i kolorem fioletowym. Przez to od razu po wejściu na daną stronę 

czytelnik widzi możliwe kierunki dalszej wędrówki. W świadomości czytelnika nadaje 

to  od  razu  niektórym  wyrazom  podwójną  funkcję  i  uniemożliwia  lekturę  czysto 

sekwencyjną,  zawieszającą  na  chwilę  konieczność  dokonania  wyboru.  Wyróżnienie 

struktury  nawigacyjnej  powoduje,  że  nawet  w  trakcie  próby  lektury  sekwencyjnej 

mimowolnie formułowane są oczekiwania wobec ukrytych za łączami leksji.

W sieci WWW dostęp czytelnika do listy wszystkich leksji czasem jest możliwy, ale nie 

poprzez  zewnętrzne  menu  wbudowane  w  środowisko,  lecz  w  postaci  leksji 

nawigacyjnej  zaprojektowanej  przez  autora.  Nie  da  się  zatem przejść  do  określonej 

leksji z pominięciem łączy skonstruowanych przez autora. Powoduje to, że hipertekst 

całkowicie upodabnia się do przestrzeni, a lektura — do wędrówki. Wszystkie leksje są 

bowiem,  w  przeciwieństwie  do  Storyspace,  jednakowo  dostępne  (brak  łączy 

warunkowych) i można z łatwością wyznaczyć odległości między nimi (przejście do 

każdej z nich wymaga kliknięcia tyle razy,  ile łącz dzieli od niej  czytelnika).  Warto 

dodać, że HTML pozwala również na tworzenie łączy wewnętrznych, wiodących do 

innego miejsca w tej samej leksji.

Publikacja hipertekstu w sieci WWW powoduje, że autor może go zmieniać i czytelnicy 

tracą w ten sposób dostęp do starej  wersji,  o ile nie ściągnęli jej  na swój komputer. 

Dlatego hipertekst może funkcjonować nie jako gotowe dzieło, lecz jako proces, a dla 

czytelnika  —  jako  niepowtarzalne  doświadczenie.  Jednocześnie,  każdy  użytkownik 

sieci  WWW  może  tworzyć  własne  strony  zawierające  łącza  do  dowolnej  leksji 

w dowolnym  hipertekście.  Dzięki  temu  dowolny  hipertekst  może  zostać 

wkomponowany w większą, publicznie dostępną całość.

Podsumowanie

Nie  można  pominąć  jeszcze  jednego  istotnego  elementu,  dotyczącego  zarówno 

Storyspace, jak i języka HTML. Otóż obydwa środowiska dają możliwość edycji tekstu 
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również  od  strony graficznej  (czcionka,  kolor,  efekty),  choć  HTML pozwala  na  to 

w zdecydowanie szerszym zakresie. Otwiera to możliwość pisania wizualnego, gdzie 

wygląd i rozmieszczenie tekstu stanowią istotny element znaczenia. Ponadto w obydwu 

środowiskach można dodawać do tekstu obrazy,  a w nowszych wersjach HTML — 

także  dźwięk  i  multimedia  oraz  skrypty,  wprowadzające  nowe elementy  mechaniki 

i umożliwiające dynamiczne generowanie treści HTML.

Środowiska  i  standardy  technologiczne  służące  do  tworzenia  i  lektury  hipertekstu 

zawierają  pewną  wizję  nowego  sposobu  pisania,  która  może,  ale  nie  musi,  zostać 

wcielona w życie. Narzędzia te stwarzają określone możliwości, które są przez twórców 

hipertekstów  wykorzystywane  w  mniejszym  lub  większym  stopniu.  W  każdym 

środowisku hipertekstowym można umieścić dowolny tekst ciągły, dzieląc go na strony 

i  opierając  nawigację  o  pojedyncze  łącze  "Następna  strona"  umieszczone  w każdej 

leksji.  Nazywa  się  to  zjawisko,  za  Jayem  Davidem  Bolterem,  remediacją,  czyli 

przeniesieniem  struktury  jednego  medium  (tutaj:  książki)  do  innego251. 

Przeciwieństwem remediacji byłoby to, co Marie Laure Ryan nazywa "myśleniem wraz 

z  medium"  ("thinking  with  the  medium")252,  czyli  wykorzystywaniem  cech  danego 

medium (tutaj:  hipertekstu)  do kreacji  znaczenia.  Pomiędzy tymi  dwoma biegunami 

będą się zawierać wszystkie dzieła hipertekstowe.

251 Jay David Bolter, Robert Grusin, dz. cyt.; Jay David Bolter: Writing Space..., s. 23.
252 Marie-Laure Ryan: Narrative and Digitality..., s. 527, tłum. moje.
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Czytanie prozy hipertekstowej

Lektura prozy hipertekstowej dąży do scalania fragmentarycznych tekstów w całość. 

Kluczowym  elementem  procesu  interpretacji  jest  przezwyciężanie  wyrw  w  tekście 

i konstruowanie  powiązań  między  leksjami.  W  wyniku  interpretacji  prozy 

hipertekstowej  powstaje  pewien  wyobrażony  tekst  prozatorski,  który  może  być  na 

przykład  opowiadaniem,  powieścią,  cyklem  opowiadań.  Składa  się  on  z  tekstu 

przeczytanych  przez  operatora  leksji  oraz  powiązań  między  nimi,  istniejących 

w świadomości czytelnika-użytkownika. Powiązania te wynikają z interpretacji wyrw, 

a więc z przełożenia ich na znaki. W ten sposób destrukcyjny potencjał łączy zostaje 

zneutralizowany i znajdują one swoje miejsce w porządku tekstowym.

Łącza,  będące  relacją  między  tekstami,  a  zarazem  działającymi  znakami,  zyskują 

w procesie  lektury  trojaką  funkcję:  składniową  —  jako  system  uporządkowania 

poszczególnych leksji, semantyczną — jako element niosący ze sobą znaczenie, oraz 

estetyczną  — jako  źródło  przyjemności.  Funkcje  te  muszą  być  rozważane  z  trzech 

perspektyw: sensu łącza w leksji źródłowej, jego roli dla interpretacji leksji docelowej 

oraz wyobrażenia hipertekstu jako całości.

Łącze w leksji źródłowej

Postrzeganie łącza w leksji źródłowej zależy w znacznej mierze od tego, czy jest ono 

oznaczone.  W Storyspace  działanie  znaków  jest  niewiadomą,  dopóki  czytelnik  nie 

wywoła  z  menu  funkcji,  pokazującej  wszystkie  łącza  w  danej  leksji.  Jednakże 

wywołanie  tej  funkcji  wcale  nie  jest  koniecznym  warunkiem  dalszej  lektury 

i najczęściej czytelnik świadomie wybiera ścieżkę domyślną (klawiszem „Enter”) lub 
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klika  w wybrany przez  siebie  wyraz,  nie  weryfikując,  czy  jest  on  łączem,  czy  też 

prowadzi również na ścieżkę domyślną. Jeśli nie jest usatysfakcjonowany rezultatem, 

wraca i próbuje ponownie. Podążanie ścieżką domyślną lub wybór łącza zależy od tego, 

która składowa pragnienia jest w danym momencie najsilniejsza. Wśród owych dążeń 

szczegółowych można wyróżnić między innymi:

● dążenie do kompletności lektury — użytkownik pragnie przeczytać wszystkie 

leksje  hipertekstu  i  zbudować  spójny  obraz  materialnej  struktury  tekstowej; 

naczelną zasadą lektury jest eksploracja,

● dążenie  do  koherencji  —  czytelnik  zmierza  do  tego,  by  czytany  tekst  był 

sensowny, a jeśli pojawiają się luki, cofa się lub wybiera łącza, które zdają się 

oferować wyjaśnienie; jest to lektura hermeneutyczna,

● dążenie  do  epifanii  —  użytkownik  poszukuje  rozwiązania  zagadki,  finału 

narracji, ciągu dalszego rozpoczętej historii, ale również — potwierdzenia lub 

zaprzeczenia własnym przypuszczeniom co do zawartości i charakteru następnej 

leksji; lektura epifaniczna uwarunkowana jest napiętym oczekiwaniem, które ma 

zostać wypełnione,

● dążenie do niespodzianki — użytkownik dąży do nowych doznań estetycznych, 

nowych  komplikacji  i  fabuł,  pragnie  być  zaskoczony  przez  tekst;  ten  tryb 

czytania można nazwać lekturą wrażeniową,

● dążenie  uwarunkowane  pozatekstowo  — użytkownik  poszukuje  treści,  które 

odnoszą się do jego uczuć, myśli, problemów i podświadomych lub świadomych 

pragnień  sytuujących  się  poza  tekstem;  może  to  dotyczyć  łamania  zakazów 

i tabu  (np.  przemoc,  seks),  sfery  symbolicznej  (np.  motyw  wody,  ognia, 

określone przedmioty), a także uogólnionych tematów dotyczących różnych sfer 

życia,  które  budzą  emocje  lub  nurtują  użytkownika  (np.  matka,  przyjaźń, 

nienawiść,  komputery,  przyroda);  lektura  taka  to  lektura  uwarunkowana 

podświadomością lub lektura tematyczna.

Dążenia  te,  charakteryzujące  użytkownika  w  roli  operatora,  są  w  znacznej  mierze 

sterowane  przez  proces  aporetyczno-epifaniczny,  rozgrywający  się  z  różną 

intensywnością na wielu płaszczyznach.  W Storyspace na ogół użytkownik najpierw 

czyta leksję, a następnie zadaje sobie pytanie o to, które wyrazy mogą prowadzić dalej 
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i równocześnie  uświadamia  sobie  własne  dążenia.  Jeżeli  interesująca  akcja  zostaje 

przerwana z końcem leksji, czytelnik najczęściej wybiera ścieżkę domyślną, dając się 

ponieść lekturze epifanicznej.  Gdy jednak otwiera tę  samą leksję  po raz drugi,  tryb 

lektury zmienia się na eksploratywny lub wrażeniowy, a lektura sekwencyjna zostaje 

zaniechana  na  rzecz  lektury wyboru.  Niejasne  punkty w narracji  prowokują  lekturę 

hermeneutyczną. Lektura tematyczna jest w największym stopniu uwarunkowana przez 

zewnątrztekstowe cechy użytkownika, ale i ona w wyniku sprzężenia zwrotnego zostaje 

ograniczona  do repertuaru  tematów, które  są  istotne w ramach tekstu  i  umożliwiają 

progresję.

W przypadku hipertekstu napisanego w jezyku HTML fakt wyróżnienia łączy w istotny 

sposób wpływa  na porządek, tempo i strategię lektury leksji źródłowej. W pierwszej 

kolejności czytelnik obejmuje spojrzeniem całość leksji, przy czym jego uwagę od razu 

zwracają  łącza  i  ich  umiejscowienie  w  stosunku  do  tekstu.  Dopiero  po  ogarnięciu 

wzrokiem całości użytkownik podejmuje decyzję o podjęciu lektury sekwencyjnej lub 

o natychmiastowym  wyborze  łącza  i  przejściu  dalej.  Już  przy  owym  pierwszym 

spojrzeniu  na  leksję  czytelnik  na  ogół  potwierdza  lub  rewiduje  swoje  wyobrażenie 

o strukturze  hipertekstu  oraz  formułuje  oczekiwania  i  presupozycje  dotyczące  leksji 

docelowych poszczególnych łącz. Na tym etapie łącza postrzegane są w oderwaniu od 

kontekstu,  jako wyróżnione  samodzielne  teksty,  a  także  jako mechanizm regulujący 

lekturę i niekiedy — jako struktura naddana w obrębie leksji. Czytelnik dostrzega ich 

liczbę,  charakter,  długość,  umiejscowienie  oraz ewentualne prawidłowości,  symetrie, 

a czasem nawet obrazy lub teksty tworzone przez łącza. Natomiast w toku sekwencyjnej 

lektury  leksji  łącza  uwidaczniają  się  w kontekście.  Uwypuklają  wówczas  określone 

aspekty czytanego tekstu, przez co mogą wpływać na kształt wyobrażeń ewokowanych 

przez  leksję,  wprowadzać  dodatkowe  elementy  nastroju  lub  nadawać  wyróżnionym 

elementom wydźwięk symboliczny.

Oznaczenie danego znaku, słowa lub frazy jako kotwicy łącza może pełnić następujące, 

nie wykluczające się nawzajem, funkcje w narracji:

● tematyzacja — wskazanie postaci, miejsca lub motywu jako tematów narracji. 

Dotyczy najczęściej konkretnych postaci, miejsc lub przedmiotów i sugeruje, że 

stanowią  one  istotny,  powracający  element  świata  przedstawionego. 
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Tematyzacja może uwypuklać motyw stanowiący oś konstrukcyjną narracji oraz 

nadawać  określonym  zjawiskom  wymiar  symboliczny. Jest  ona  często 

wykorzystywana w hipertekstowych adaptacjach powieści. Prostym przykładem 

jest internetowa adaptacji Dumy i uprzedzenia Jane Austen253, gdzie wyróżnione 

są  odniesienia  do  poszczególnych  bohaterów,  wydarzeń,  najważniejszych 

motywów (dumy i  uprzedzenia),  wydarzeń.  Tematyzacja  występuje  wyraźnie 

również w  Końcu świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego, gdzie 

łącza  wskazują  na  elementy  świata  przedstawionego  (np.  motyl,  jaszczurka, 

balon), prowadzące narrację o końcu świata254.

● wieloogniskowanie  —  wyznaczenie  konkurujących  ze  sobą,  równorzędnych 

centrów znaczeniowych narracji. Wynika z zamieszczenia wielu łączy na jednej 

stronie i uprzywilejowuje lekturę wyboru. Funkcja ta często łączy się z funkcją 

tematyzacji, chyba że zasadą organizacji dyskursu nie jest logika opowieści, lecz 

drobne szczegóły narracji, np. przypadkowe podobieństwa, powtórzenia i inne 

chwyty. Wieloogniskowanie wskazuje wtedy na asocjacyjność struktury narracji 

oraz  na  zadanie  zebrania  i  scalenia  informacji,  stojące  przed  czytelnikiem. 

Przykładem są  łącza  wewnętrzne  w  Bloku Sławomira  Shuty,  które  sprawiają 

wrażenie przypadkowych. Można o nich myśleć jako o tematyzacji tylko przy 

takiej  ich  interpretacji,  która  traktuje  je  jako  symboliczne  uwypuklenie 

typowych cech, motywów i sytuacji dla przedstawianego świata.

● zbliżenie  —  stworzenie  złudzenia  zbliżenia  się  do  wyróżnionego  zjawiska, 

powiązane  z  aktywizacją  zmysłów  czytelnika.  Przypomina  zbliżenie  kamery 

w filmie,  ale  nie  ogranicza  się  do  zmysłu  wzroku.  Przykładem  może  być 

wyróżnienie  w  narracji  frazy  „skrzypienie  drzwi”,  co  powoduje  niemalże 

usłyszenie  owego  skrzypienia.  Funkcja  zbliżenia  może  również  dotyczyć 

czasownika,  gdy czytelnik  w swojej  wyobraźni  zmysłowo odczuwa przebieg 

sytuacji: np. zatrzymanie wzroku czytelnika na łączu to jednoczesne zawieszenie 

wzroku na sposobie, w jaki porusza się bohater („wlókł się”).
253 Jane Austen: Duma i uprzedzenie (1813) — wydanie hipertekstowe, [sporządził:] Henry Churchyard 

1994―1996, http://www.pemberley.com/janeinfo/pridprej.html, październik 2007.
254 O tematyzacji  mówić  można wtedy,  jeżeli  do danego łącza  teoretycznie mógłby wieść  odsyłacz 

z indeksu najważniejszych postaci, przedmiotów, motywów, symboli itp. Oczywiście gdy patrzymy na 
łącze z perspektywy leksji źródłowej, jego funkcja może zależeć od dotychczasowej ścieżki lektury 
oraz  od  subiektywnej  interpretacji.  Dla  jednego czytelnika  dane  łącze  w  danym punkcie  narracji 
będzie miało funkcję tematyzacji, dla innego nie.
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● rozwidlenie  —  wprowadzanie  alternatywnych  toków  wydarzeń  poprzez 

odpowiedni układ łączy w leksji źródłowej. Nie chodzi tutaj jedynie o zmianę 

kolejności  opowiadania  zdarzeń  (plan  dyskursu),  ale  o  zmianę  kolejności 

samych  wydarzeń,  wynikającą  z  ich  miejsca  na  ścieżce  lektury.  Najczęściej 

rozwidlenie jest oparte o łącza będące czasownikami: jeśli czytelnik przerwie 

lekturę  sekwencyjną  i  podąży za  takim łączem,  to  wydarzenia  i  możliwości 

opisane w obrębie leksji, ale poniżej wybranego łącza, ulegają zawieszeniu, by 

ustąpić miejsca temu, co znajdzie się w innej leksji. Proste i czytelne przykłady 

rozwidlenia  znajdują  się  w  hipertekście  Przystanek.  W  leksji  [wrocic.htm] 

bohater, a z nim i czytelnik, stoi przed prostą alternatywą, wyrażoną przez łącza 

"wracam"  i  "zostaję",  umieszczone  jako  opcje,  poniżej  tekstu.  Czytelnik 

decyduje o tym, co uczyni bohater. Istnieją też łącza rozwidlające, nie będące 

czasownikami.  Na  przykład  w  leksji  [pierwsza.htm]  Przystanku pojawia  się 

pytanie  "Coś  jedzie,  ale  jaki  to  numer?".  Łącze  "numer" prowadzi  do  leksji 

z rozrzuconymi numerami. Czytelnikowi musi wybrać jeden z tych numerów, 

decydując tym samym o dalszym przebiegu wydarzeń.

● antycypacja — sugerowanie ukrytej za danym łączem konkretnej treści zawartej 

w leksji docelowej.  Na przykład łącze "ocean" w afternoon (leksja "anchoring 

devices") każe spodziewać się wspomnień bohatera z pobytu nad oceanem, zaś 

łącze „skrzypienie drzwi” — czyjegoś nadejścia.

● zawieszenie  — tworzenie  napięcia  poprzez przerwanie leksji  i  pozostawienie 

czytelnika w niepewności, co do sposobu kontynuowania narracji. Zawieszenie 

pojawia się między innymi wtedy, gdy kotwicą łącza jest znak interpunkcyjny, 

albo  tam,  gdzie  leksje  są  pojedynczymi  literami  bądź  słowami  (na  przykład 

w afternoon czy Victory Garden).

● efekty  intraleksyjne  —  wszelkiego  rodzaju  efekty  wzbogacające  narrację, 

związane  ze  wzajemnym  oddziaływaniem łączy  w  obrębie  jednej  leksji.  To 

oddziaływanie może się opierać na bardzo różnych zasadach (znaczeniowych – 

np.  paralelizm  czy  opozycja  oraz  formalnych,  takich  jak  aliteracja,  rym, 

homonimia)  i  może  pełnić  różne  funkcje:  kreować  znaczenia  symboliczne, 

uwypuklać  opozycje  bądź  paralelizmy  w  obrębie  narracji,  tworzyć  nastrój. 
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Przykładem jest  intraleksyjne  oddziaływanie  łączy:  „śmierć”  — „ukochana”, 

które — poprzez paralelizm — podkreślają oksymoroniczny związek pragnienia 

miłości i śmierci, stanowiący jedną z symbolicznych osi narracji w  Mnichu255. 

Innym efektem intraleksyjnym jest tworzenie przez dwa kolejne łącza znaczącej 

frazy,  np.  „odwrócić”  i  „twarzą  do  ziemi”.  Ciekawy  efekt  intraleksyjny 

występuje  również  w  drugiej  leksji  Bloku Sławomira  Shutego:  staje  się  ona 

symulacją  listy  lokatorów  między  innymi  dlatego,  że  składa  się  z  szeregu 

paralelnych  względem siebie  łączy,  identyfikujących  pomieszczenia  w bloku 

i ich mieszkańców256.

Samo  kliknięcie,  czyli  dokonanie  wyboru,  stanowi  akceptację,  przyjęcie  do 

wiadomości,  zainteresowanie,  a  zatem  wyznacza  i  potwierdza  określony  kierunek 

pragnienia.  W  stosunku  do  samego  tekstu  może  mieć  wymiar  eksploratywny 

(tekstotwórczy)  lub  konfiguracyjny (przedmiototwórczy).  W przypadku hipertekstów 

sytuacyjnych  akt  ów oznacza  jeszcze  więcej,  ale  o  tym będzie  mowa w odrębnym 

rozdziale, poświęconym sytuacyjności.

Interpretacja leksji docelowej

Kolejnym etapem,  następującym  po  uruchomieniu  łącza,  jest  lektura  i  interpretacja 

leksji  docelowej.  Rozpoczyna się  to  pewnego rodzaju szokiem,  podobnym jak przy 

zmianie ujęcia w filmie: znana treść nagle znika i zastąpiona zostaje nieodwracalnie 

przez nieznaną. Między leksją źródłową a docelową pojawia się wyrwa, która wymaga 

zapełnienia. Ponadto nowa leksja bardzo często stanowi środek jakiegoś tekstu, a opis 

sytuacji,  osób i kontekstu odsyła do wiedzy wcześniej  nabytej.  Wówczas leksja tym 

bardziej wymaga interpretacji w kontekście łącza oraz leksji źródłowej. Nadawany sens 

pozostaje  w  ścisłym  związku  z  wcześniej  doznaną  antycypacją,  często  połączoną 

z zawieszeniem,  rozwidleniem  i  tematyzacją.  Nowa  leksja  może  potwierdzić 

antycypację  (wówczas  rozdzielenie  leksji  stanowi  retardację257),  lub  jej  zaprzeczyć 

(wtedy mamy do czynienia z niespodzianką). Niespodzianka może dotyczyć zarówno 

poziomu fabularnego, jak i sposobu konstrukcji narracji. W tym pierwszym przypadku 

255 Niepublikowana powieść hipertekstowa nadesłana do redakcji "Techstów" w 2005 roku.
256 Sławomir Shuty, dz. cyt., [spis.html].
257 Użycie słowa "retardacja" jest tu niezgodne z typologią Urbańskiej, dotyczącą wiersza. Urbańska nie 

rozróżnia potwierdzonego i zawiedzionego oczekiwania, łącząc retardację z niespodzianką.
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łącze staje się narzędziem zaskoczenia narracyjnego (ang. surprise), zaś drugi można by 

określić mianem zaskoczenia metanarracyjnego.

Rozważając interpretację leksji  docelowej,  należy przyjąć,  że naczelną zasadą,  którą 

kieruje się czytelnik, jest narracyjność. Mówi ona, że czytane leksje powinny tworzyć 

pewną  całość  narracyjną,  na  przykład:  opowiadanie,  powieść,  grupę  narracji 

połączonych  jedną  wspólną  fabułą  lub  siecią  współzależnych  fabuł,  cykl  opowieści 

osnutych wokół jednego miejsca, czasu, tematu. Założenie to wynika to bezpośrednio 

z powołania interpretanta prozatorskiego.

Przyglądając się temu zjawisku, warto przywołać pojęcie deiksy,  posługując się nim 

w podobny sposób, jak czyni  to poetyka kognitywna. Deiksa definiowana jest  przez 

naukę o literaturze jako:

"układ  językowych  wskaźników  semantycznych,  które  w  obrębie 
wypowiedzi określają relacje między sytuacją mówienia a okolicznościami, 
będącymi  przedmiotem  wypowiedzi.  Formy  deiktyczne  to  przede 
wszystkim  zaimki  osobowe,  określające  uczestników  komunikacji  oraz 
przysłówki, wyznaczające dystans czasowy (teraz, dziś, jutro, dawno itp.) 
i dystans przestrzenny (tu,  blisko,  tam itp.).  Orientacyjne centrum układu 
deiktycznego  w  wypowiedzi  stanowi  pozycja  ja  mówiącego,  jego 
usytuowanie czasowe i przestrzenne"258.

Deiksę początkowo wiązano ze ściśle określonym repertuarem form językowych, takich 

jak zaimki, przysłówki, rodzajniki określone. Poetyka kognitywna pozwala rozpatrywać 

ją szerzej i odnosić również do tych elementów wypowiedzi, które pośrednio implikują 

istnienie  centrum  deiktycznego:  do  form  czasownikowych  w  czasie  przeszłym, 

teraźniejszym lub przyszłym, rzeczowników sytuujących postaci w społeczeństwie itp. 

Peter  Stockwell  w  Poetyce  kognitywnej wymienia  sześć  rodzajów  deiksy, 

występujących w tekstach literackich:

● percepcyjną (odnosi się ona do postrzegających uczestników tekstu, obejmuje 

m.in. zaimki osobowe i wskazujące, referencje określone), 

● przestrzenną (sytuuje ona centrum deiktyczne w określonym miejscu),

● czasową (lokuje ona centrum deiktyczne w określonym czasie), 

258 Słownik terminów literackich..., hasło "Deiksa" autorstwa Aleksandry Okopień-Sławińskiej, s. 86.
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● relacyjną  (koduje  ona  perspektywę  społeczną  i  względne  położenie  autorów, 

narratorów,  czytelników,  postaci;  obejmuje  np.  modalność,  punkt  widzenia, 

tytulaturę, wartościowanie), 

● tekstową  (dotyczy  ona  tekstualności;  obejmuje  odniesienia  do  innych  partii 

tekstu, rozdziałów, roszczenia do wiarygodności, nawiązania do aktu tworzenia 

tekstu),

● kompozycyjną (sytuuje ona wypowiedź w ramach gatunku, odnosi do konwencji 

literackich)259.

W tekstach literackich zachodzą w wielu miejscach tzw. przesunięcia deiktyczne, które 

zmieniają  centrum  deiktyczne  (w  jednym  lub  kilku  spośród  sześciu  wymienionych 

aspektów). 

Podobne  funkcjonuje  centrum deiktyczne  w prozie  hipertekstowej.  Powołanie  przez 

cybertekst interpretanta prozatorskiego implikuje jedność kompozycyjną, czyli stałość 

kompozycyjnego  centrum deiktycznego  wszystkich  leksji.  Każe  również  założyć,  iż 

centrum deiktyczne kolejnych czytanych leksji  jest  tożsame pod innymi  względami, 

o ile nie ma wyraźnych przesłanek,  świadczących o przesunięciu deiktycznym. Owo 

założenie, które będę określać mianem zasady narracyjności, wynika z przeświadczenia, 

że kolejne leksje powinny tworzyć ciągłą i spójną narrację,  odnoszącą się do jednej 

historii, podobnie jak w prototypowym prozatorskim tekście literackim.

Zasada narracyjności oddziałuje na interpretację leksji docelowej szczególnie mocno, 

gdy ta nie jest samodzielnym tekstem narracyjnym, lecz umieszcza opowiadaną historię 

w szerszym kontekście za pomocą wyrażeń okazjonalnych ("tam", "później", "on", itp.) 

Czytelnik przyjmuje wówczas, że dwie kolejne leksje, pomimo oddzielającej je wyrwy, 

posiadają  wspólne  centrum  deiktyczne.  Najczęściej  zakłada  się  istnienie  jedności 

perspektywy  narracyjnej,  miejsca,  czasu  i  postaci,  które  nazywam  jednościami 

fabularnymi,  choć  może  pojawić  się  również  jedność  tematyczna,  symboliczna  lub 

formalna,  które  nazywam  jednościami  tekstowymi.  Jedności  fabularne  dotyczą 

spójności historii, natomiast jedności tekstowe dotyczą jedynie spójności dyskursu.

Proponowane  przeze  mnie  tutaj  pojęcie  jedności  odpowiada  brakowi  radykalnego 

przesunięcia  deiktycznego w narracji,  która  rozwija  się  przed  czytelnikiem.  Jedność 

259 Peter  Stockwell:  Poetyka  kognitywna.  Wprowadzenie, [tłum.]  A.  Skucińska,  [red.  nauk.]  A. 
Tabakowska, Universitas, Kraków 2002, s. 68―69.
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perspektywy narracyjnej260, koresponduje z relacyjnym centrum deiktycznym i oznacza, 

że  w kolejnych leksjach występuje  ten sam narrator.  Jedność miejsca to  możliwość 

połączenia  odniesień  do  miejsca  w  obydwu  leksjach  w  spójny  obraz,  stanowiący 

wspólne tło dla opisywanych wydarzeń. By można było mówić o jedności czasu, czas 

przedstawiony  nie  może  gwałtownie  "skoczyć  do  przodu"  ani  się  cofnąć  na  styku 

dwóch  leksji.  Natomiast  jedność  postaci,  związana  z  percepcyjnym  centrum 

deiktycznym,  polega  na  odwoływaniu  się  do  co  najmniej  jednej  wspólnej  postaci 

w warstwie fabularnej jednej i drugiej leksji. Może również polegać na nadaniu funkcji 

narratora postaci z poprzedniej leksji lub na przywołaniu narratora poprzedniej leksji 

jako  postaci.  Jedności  symboliczna,  formalna  i  tematyczna  wiążą  się  natomiast 

z tekstowym centrum deiktycznym i powodują, że poszczególne leksje są postrzegane 

jako przynależące do jednego, spójnego uniwersum tekstowego, jakim jest hipertekst.

Warto zauważyć, że wskazane wyżej jedności są również charakterystyczne dla kina 

i tam stanowią świadomy zabieg reżysera. U początków kina zmiana ujęć nie mogła być 

zbyt radykalna: niedopuszczalne było na przykład pokazanie bohatera w innym mieście, 

jeśli nie pokazano w międzyczasie jego podróży koleją żelazną. Później jednak zaczęto 

stosować  coraz  śmielsze  cięcia,  pozostawiając  ich  interpretację  widzowi.  Podobnej 

aktywności oczekuje się od czytelnika prozy hipertekstowej, choć oczywiście sposób 

konstruowania jedności  leksji  odbiega zarówno od technik kinematograficznych,  jak 

i powieściowych.

Przesłanki  do  konstruowania  przez  czytelnika  jedności  między  leksjami  pozwalają 

wprowadzić następującą typologię jedności fabularnych:

● Jedność eksplicytna polega na wskazaniu wprost perspektywy, postaci, czasu lub 

miejsca w tekście każdej z rozważanych leksji (np. w dialogu między Peterem 

a Wertem w afternoon).

260 Por. Stanisław Eile: Światopogląd powieści, Ossolineum 1973.
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● Jedność implicytna261,  pozwala domyśleć się na podstawie treści  narracji  (np. 

cech  osób,  miejsc,  sytuacji,  wydarzeń),  jaka  jest  relacja  pomiędzy 

perspektywami narracyjnymi, osobami, miejscem i czasem w obydwu leksjach. 

● Jedność indeksalna (dotycząca tylko dwóch leksji powiązanych poprzez łącze), 

polega na kształtowaniu relacji między leksjami przez odsyłacz. Może nim być 

m.in. występujący w leksji docelowej i odsyłający poza nią zaimek (np. "on", 

"tam",  "wtedy"),  przysłówek  określający  względny  czas  wydarzeń  (np. 

"następnie",  "potem") lub podmiot domyślny.  Funkcję odsyłacza może pełnić 

również  kotwica  łącza  w  leksji  źródłowej,  jeżeli  określa  perspektywę,  czas, 

miejsce, postać bądź sytuację, które są niedookreślone w leksji docelowej. Na 

przykład  łącze  o  treści  "wtedy",  "dwudziestego  lutego",  "tam",  "spojrzał", 

"chłopca"  może  uściślać  perspektywę,  czas,  miejsce  lub  postać  w  leksji 

docelowej.

Jeżeli narracja nie da się w prosty sposób uspójnić pod względem czasu, przestrzeni, 

perspektywy lub postaci, zachodzi jeden z dwóch przypadków:

● łącze staje się reprezentacją zdarzeń i oznacza np. pojawienie się nowej postaci, 

upływ  czasu,  wędrówkę  i  można  go  zastąpić  fragmentem  narracji,  np.  "do 

pokoju wszedł X", "Y usiadł na fotelu", "minęło 10 lat", "odezwał się B".

● łącze interpretowane jest jako pauza w narracji, mająca względem niej funkcję 

delimitacyjną,  mogąca  wydzielać  np.  retrospekcję,  wypowiedź  o  innej  ramie 

modalnej  (alternatywną wersję  wydarzeń,  sen,  myśli  itp.)  lub  opis  wydarzeń 

rozgrywających  się  równolegle.  Łącze  może  być  wówczas  zastąpione 

elementami  metanarracyjnymi:  "Pamiętam,  że  wcześniej...",  "Mogło  być 

również tak:...", "X twierdzi, że ...", "Bohaterowi śni się, że...", "Tymczasem...", 

"Kojarzy mi się to z ...", a także spójnikami.

Przykładem współistnienia  obu  przypadków  w jednej  leksji  jest  scena  [47]  w  The 

Heist262. Kiedy Regina wychodzi z domu, przez okno jej domu zaczyna wdzierać się 

261 Por.  Jill  Walker:  Piecing  Together  and  Tearing  Apart:  Finding  the  Story  in  <afternoon> [w:] 
Proceedings of the tenth ACM Conference on Hypertext and hypermedia : returning to our diverse  
roots:  returning  to  our  diverse  roots,  ACM,  Darmstad  1999,  http://portal.acm.org/citation.cfm?
id=294496. Walker nazywa sygnały jedności  eksplicytnej  i  implicytnej  znacznikami (ang.  marker) 
i podaje ich przykłady. Nie posługuje się jednak pojęciem jedności tak, jak zostało ono przedstawione 
tutaj.

262 Walter Sorrels, dz. cyt., [47].
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dym. W leksji znajdują się dwa łącza: "get to the bank" i "smoke". Pierwsze z nich 

przenosi  akcję  pod  bank,  powodując  zmianę  czasu  i  miejsca  —  zastępuje  zatem 

i reprezentuje  wędrówkę Reginy do banku, której  domyślamy się "w międzyczasie". 

Natomiast łącze "smoke" wywołuje relację z miejsca, skąd pochodzi dym. Zważywszy, 

że narrator jest trzecioosobowy, wszechwiedzący i stoi poza światem przedstawionym, 

łącze  to  nie  ma  charakteru  reprezentacji.  Wyodrębnia  jedynie  dwa  człony  narracji, 

powiązane  fabularnie  i  czasowo,  ale  odnoszące  się  do  różnych  miejsc  i  różnych 

bohaterów.  Gdyby  natomiast  narrator  był  uczestnikiem  wydarzeń,  można  by 

interpretować wyrwę w tekście jako jego fizyczne przemieszczenie się w inne miejsce.

W  The  Heist nie  występują  wieloznaczności,  które  utrudniałyby  interpretację. 

Konstrukcja łączy i rozwidlanie się narracji powoduje jedynie, że czytelnik patrzy na 

złożoną sieć fabularną z perspektywy danej postaci. Dlatego następstwo wydarzeń jest 

dlań niekiedy niezrozumiałe: między leksjami pojawiają się luki fabularne, których nie 

da  się  jednoznacznie  wypełnić.  Znając  jednak  zasady rządzące  powieścią,  czytelnik 

zawiesza wówczas interpretację lub przyjmuje hipotezę roboczą, zgadując, co mogło się 

wydarzyć, a po zakończeniu lektury wraca do hipertekstu, by prześledzić wydarzenia 

z perspektywy  innego  bohatera.  Po  przeczytaniu  wszystkich  leksji  fabuła  staje  się 

spójna i kompletna. Jest to zjawisko narracyjne zwane zawieszeniem (suspensją), które 

tutaj realizowane jest nie poprzez sekwencję wydarzeń, która na końcu retrospektywnie 

ujawnia pewne fakty (np. odkrywa pochodzenie bohatera), lecz poprzez sieć. W tym 

modelu każda ścieżka lekturowa rodzi niejasności fabularne, rozwiązywane w innych 

odczytaniach. Aby odnaleźć odpowiedź na swoje pytania, czytelnik musi powrócić do 

hipertekstu i zbadać ścieżki alternatywne.

Nie w każdym jednak hipertekście jednoznaczna rekonstrukcja związków narracyjnych 

jest możliwa. W wielu utworach zdarzają się momenty, w których powiązanie dwóch 

leksji może być interpretowane różnie. Nie da się wówczas określić, czy dwie leksje są 

powiązane przez następstwo w czasie, podobieństwo, związek przyczynowo-skutkowy, 

czy wyrwa wprowadza  nową ramę  modalną,  a  nawet  — czy narrator  jest  ten  sam. 

Wynika to z właściwości języka: sama relacja następstwa między tekstami lub słowami 

nie  ma przypisanego jednego,  określonego znaczenia.  Jeśli  nie  jest  ono dookreślone 

przez treść, wówczas pojawia się szereg możliwych hipotez tekstowych. 
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Gdy  niedopowiedzenia  lub  wieloznaczności,  występujące  na  styku  leksji,  nie  są 

umotywowane  ograniczoną  perspektywą  bohatera  lub  koncentracją  na  określonym 

wątku, jak w The Heist, jedynym ich usprawiedliwieniem staje się świadomie przyjęta 

technika  narracyjna.  Rozchwianie  spójności  narracji  może  na  przykład  być 

odzwierciedleniem stanu  umysłu  bohatera  lub  narratora  (np.  w  afternoon Michaela 

Joyce'a),  służyć  zaakcentowaniu  relacji  symbolicznych  i  tematycznych  kosztem 

związków fabularnych (np. w  Twelve Blue Michaela Joyce'a) lub stanowić realizację 

polifoniczności  utworów  prozatorskich,  tworząc  wielogłos  na  temat  wydarzeń  (np. 

Charmin'  Cleary Eda  Falco,  afternoon Michaela  Joyce'a).  Dążenie  operatora  do 

progresji  fabularnej  ustępuje  wówczas  miejsca  dążeniu  do  koherencji,  która  jest 

warunkiem tej progresji.

Związek narracyjny między leksjami może też zostać całkowicie zanegowany. Dzieje 

się  tak,  gdy powiązanie  ma  charakter  czysto  dyskursywny:  nie  daje  się  odnieść  do 

historii i stanowi wyłącznie zabawę z materią słowa. Przykładem jest łącze asocjacyjne, 

np.  oparte  na  homonimii  powiązanie  fragmentu  "Stepów  Akermańskich"263 z  leksją 

o treści: "Witamy w Łodzi gdzie bieganie psom nie szkodzi"264 w  Przystanku. W tym 

przypadku  interpretant  prozatorski  wraz  z  zasadą  narracyjności  są  na  moment 

przekreślane, a jedyne dążenie czytelnika, które pozostaje i ma sens w kontekście tego 

łącza, to pragnienie niespodzianki.

Przykład  Przystanku  pozwala  dostrzec  najbardziej  podstawową  jedność,  która  leży 

u podstaw istnienia cybertekstu jako całości, mianowicie jedność mechaniczną. Polega 

ona  na  powiązaniu  wszystkich  leksji  w  całość  przez  działający  mechanizm 

hipertekstowy (czyli  system łączy) i jest analogonem materialnej integralności tekstu 

literackiego,  mającego  postać  książki,  rękopisu  czy  zwoju  papirusu.  Jedność 

mechaniczna  implikuje  istnienie  wszelkich  jedności  fabularnych,  tak  samo  jak 

następstwo  zdań  jest  źródłem  jedności  perspektywy  narracyjnej,  czasu,  miejsca 

i postaci.  Gdy  one  zawodzą,  jedność  mechaniczna  pozostaje  i  każe  szukać  innych 

sposobów nadania sensu cybertekstowi lub tekstowi literackiemu.

263 Marcin  Bałczewski,  Mariusz  Szulc:  Przystanek [w:]  "Techsty",  Magazyn  Nr  3  (2007), 
http://techsty.art.pl/magazyn3/hiperfikcje/Przystanek/index.htm, [widze.htm].

264 Tamże, [lodz.htm].

 149



Reinterpretacja tego, co zapamiętane

Często  przejście  do  kolejnych  leksji  wymusza  reinterpretację  wcześniejszych  leksji 

i łączy w kontekście  wyobrażanego tekstu  jako całości,  który również cały czas  się 

zmienia i uspójnia bądź rozpada. Podobnie jak wypełnianie tekstowych wyrw, nie jest 

zjawisko  charakterystyczne  wyłącznie  dla  hipertekstu.  Występuje  ono  również 

w tradycyjnej  prozie,  między  rozdziałami,  akapitami  i  innymi  wydzielonymi 

jednostkami tekstu, przy czym wynika ze świadomego działania autora, który gra w ten 

sposób  z  czytelnikiem,  zmuszając  go  do  domysłów,  samodzielnego  uzupełniania 

i rekonstrukcji tekstu265.

Jak  pisze  Wolfgang  Iser:  "Proces  lektury  zawsze  obejmuje  patrzenie  na  tekst 

z perspektywy,  która cały czas się zmienia,  łącząc różne frazy i  konstruując coś,  co 

nazwaliśmy  wymiarem  wirtualnym.  Ten  wymiar  oczywiście  różni  się  w  każdym 

momencie  czytania."266 Ma  on  na  myśli  pewną  warstwę  pomiędzy  obiektywną 

realnością dzieła a subiektywnością wyobraźni i doświadczenia lektury.

Michael Joyce myśli nieco podobnie o lekturze hipertekstu: 

"Kontur,  w moim rozumieniu,  jest  jednym wyrazem dostrzegalnej  formy 
cały czas  się  zmieniającego tekstu,  tworzonym przez dowolnego spośród 
jego czytelników lub twórców w danym punkcie lektury lub pisania. Jego 
konstytutywne  elementy  to:  aktualny  dostępny  stan  tekstu,  postrzegane 
intencje  i  interakcje  wcześniejszych  pisarzy  i  czytelników,  które 
doprowadziły do tego stanu, oraz interakcje z tekstem, które są wydają się 
czytelnikowi  lub  pisarzowi  w  danym  momencie  możliwe.  Kontury  są 
reprezentowane przez aktualnego czytelnika lub pisarza jako narracje"267. 

Kontur zatem obejmuje to, co zapamiętane, doświadczane i oczekiwane, jednocząc je 

w spójną całość. W świetle proponowanej w niniejszej pracy koncepcji cybertekstu owa 

"reprezentacja w postaci narracji" to tekst wyobrażony, odpowiadający na pragnienie, 

z którym czytelnik zwraca się do cybertekstu.

Mimo zbieżności tego opisu z koncepcją Isera268 pojęcie konturu nie jest równoznaczne 

z fenomenologiczną  "wirtualnością",  powstającą  w  zetknięciu  czytelnika  z  dziełem. 

Wynika to z faktu, że status ontologiczny dzieła cybertekstowego jest inny niż tekstu 

265 Por. Jill Walker, dz. cyt.
266 Wolfgang Iser, dz. cyt., s.50, tłum. moje.
267 Michael  Joyce,  Othermindedness:  The Emergence of  Network Culture,  Ann Arbor,  University of 

Michigan Press, 2000, s.22, tłum. moje.
268 Podkreślanej również przez Jill Walker, dz. cyt.
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drukowanego.  Dzieło  papierowe,  rozpatrywane  z  perspektywy  fenomenologii,  jest 

ugruntowane na istniejącej obiektywnie materialnej sekwencji lub strukturze znaków, 

która jest odsłaniana, doznawana oraz interpretowana w czasie. Ponieważ uczasowiony 

proces  poznania  ma  charakter  cząstkowy,  konieczne  jest  wyróżnienie  owej  warstwy 

pośredniej, wirtualnej, opisującej aktualne wyobrażenie przedmiotu.

Natomiast cybertekst jest samym procesem poszukiwania. Jego istotą jest czasowość, 

a jego  ontologia  jest  ugruntowana  w  połączeniu  pragnienia  z  mechanizmem 

cybertekstowym. Cybertekst jako przedmiot jest kodem, który nie ma sensu, dopóki nie 

zostanie w określonym celu uruchomiony269. Ma on jedynie moc generowania struktur 

tekstowych,  które  jawią  się  w  świadomości  czytelnika.  Można  powiedzieć,  że 

cybertekst  literacki  jest  tekstem  drugiego  stopnia:  tekst  kreuje  wyobrażenie 

rzeczywistości, zaś cybertekst kreuje wyobrażenie tekstu. Jeśli świat przedstawiony jest 

wypełnieniem  "miejsc  niedookreślenia"  w  tekście,  to  tekst  powstaje  w  wyniku 

wypełnienia "miejsc niedookreślenia" w cybertekście. Sam hipertekstowy kontur nie ma 

przy tym w sobie  nic  z  wirtualności:  jest  to  aktualny stan  tekstu  wobec  operatora, 

obejmujący  pamięć  poprzednich  interakcji  oraz  oczekiwania,  które  zostały 

wygenerowane przez sprzężenie zwrotne. Nie można go dotknąć ani zobaczyć, ale jest 

on bytem obiektywnym. Zawiera on niepełne, mgliste, prawdopodobne teksty. Kontur 

jest konstruktem teoretycznym, który nie odnosi się do świadomości użytkownika, lecz 

do  operatora,  działającego  według  reguł  interakcji,  którego  rolą  jest  wydobywanie 

tekstów zgodnie z określonym przez użytkownika pragnieniem.

Fenomenologia dzieła literackiego mogłaby wkroczyć do opisu dopiero w odniesieniu 

do  doświadczenia  czytelnika  jako  podmiotu  autonomicznego  względem cybertekstu, 

który wyposaża operatora w pragnienie tekstu, a następnie wybiera, ocenia i interpretuje 

teksty wyobrażone oraz cybertekst jako całość w takim zakresie, w jakim nie jest to 

ściśle zaprogramowane i podporządkowane sprzężeniu zwrotnemu.

269 Por. Jenny Weight:  Phenomenology and Digital Information [w:] "Journal of Digital Information", 
Vol. 3, Issue 3, 2003, http://jodi.tamu.edu/Articles/v03/i03/Weight/phenomenology.html. Por. też John 
Cayley: Time Code Language: New Media Poetics and Programmed Signification [w:] New Media 
Poetics. Contexts, Technotexts and Theories, [red.] A. Morris, T. Swiss, The MIT Press, Cambridge 
MA, 2006, s. 307 i nn..
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Lektura cybertekstu wiąże się z nieustanną rewizją tego, co zapamiętane. Dzieje się tak, 

ponieważ wcześniejsze leksje są łączone z nowo przeczytaną treścią. Tak pojmowana 

reinterpretacja, dokonywana przez operatora, może polegać na:

● Usytuowaniu  leksji  w  nowym  kontekście,  który  rewiduje  relacje  między 

elementami  fabularnymi,  np.  określa  tożsamości,  podobieństwa  i  opozycje, 

zależności  przyczynowo-skutkowe  w  obrębie  świata  przedstawionego.  Wiele 

przykładów  można  znaleźć  w  afternoon,  czy  Charmin'  Cleary,  które  są 

utworami polifonicznymi i pokazują sytuację z wielu perspektyw narracyjnych. 

Rekontekstualizacja może wynikać z ustanowienia jedności narracyjnej, która 

rewiduje spojrzenie na wcześniejszą leksję, pozwalając dookreślić czas, miejsce, 

perspektywę czy postaci. Zabieg ten jest bardzo często stosowany w tradycyjnej, 

jednosekwencyjnej prozie drukowanej, która rozpoczyna akcję  in medias res,  

a dopiero  później  wprowadza  informacje  dotyczące  przyczyn  wydarzeń  czy 

tożsamości bohaterów.

● Uwypukleniu  określonych  elementów  jako  punktów  węzłowych  narracji  (na 

poziomie  dosłownym  lub  symbolicznym),  głównie  poprzez  powtórzenia 

motywów oraz tworzenie struktur tematyczno-rematycznych między leksjami. 

Funkcja ta jest szczególnie istotna dla czytelnika w przypadku hipertekstów nie 

wyróżniających wizualnie łączy, np. w Victory Garden. Punkty węzłowe często 

są tam bowiem tożsame z łączami i  ich identyfikacja ułatwia nawigację (np. 

lustro  jako  przedmiot  symbolizujący  podwójną  tożsamość  Urqharta  w  leksji 

[Timely] w Victory Garden270).

● Wprowadzeniu  wieloznaczności  semantycznej  elementów  występujących 

w poprzedniej  leksji.  Dobry  przykład  można  znaleźć  np.  w  opowiadaniu 

Przystanek. Sens leksji [numer.htm], złożonej z porozrzucanych liczb i symboli, 

najpierw zdaje się polegać na rozwidleniu — czytelnik ma określić, który numer 

autobusu  zajeżdża  na  przystanek.  Jednakże  wywołanie  łącza  przynosi 

w niektórych  przypadkach  —  zamiast  dalszego  ciągu  scenki  —  skojarzenie 

liczby  z  jakimś  innym kontekstem,  np.  monetą  pięciozłotową  czy  numerem 

kierunkowym  do  Łodzi271.  Cyfry  jako  metonimie  rzeczy  wywołują  zatem 

270 Stuart Moulthrop: Victory Garden, Eastgate Systems, 1995, [Timely].
271 Marcin Bałczewski, Mariusz Szulc: dz. cyt., [numer.htm], [5.htm], [42.htm].
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z niebytu różne przedmioty i sytuacje, do których mogą się odnosić, zyskując 

tym samym podwójne lub nawet potrójne znaczenie.

● Ustanowieniu  nowej  ramy  modalnej  dla  wcześniejszych  leksji.  Tekst 

poprzednich  leksji  może  zyskać  w  nowym  kontekście  status  hipotezy, 

wyobrażenia, snu, wspomnienia lub jednej z możliwych wersji. Przykładem jest 

sekwencja leksji [wracam.htm], [sen1.htm] i [pierwsza.htm], które nadają całej 

zapętlającej się historii oczekiwania na przystanku wymiar oniryczny272.

Tak opisana reinterpretacja dotyczy również tradycyjnej prozy, której lektura odbywa 

się  w  czasie.  Różnica  polega  na  tym,  że  w  hipertekście  te  same  zależności 

interpretacyjne współwystępują z lekturą wielosekwencyjną. Określone znaczenia leksji 

mogą zatem zaistnieć lub nie zaistnieć, zależnie od obranej ścieżki lektury, a ostateczny 

sens  leksji  nie  daje  się  wyprowadzić  z  jej  miejsca  między  innymi  elementami 

w konkretnej lekturze. Kluczowy z punktu widzenia czytelnika jest tu powrót do danej 

leksji,  który  niesie  ze  sobą  rozwarstwienie  znaczenia  i  konieczność  reinterpretacji. 

Powrót może mieć miejsce w tym samym lub kolejnym czytaniu, a użytkownik może 

wejść do danej leksji inną drogą lub wyjść z niej inaczej niż poprzednio. Każda różnica 

powoduje,  że  zmienia  się  cały  tekst,  łącznie  z  sensem  leksji  poprzedzających 

i następujących.  W ten  sposób zamiast  jednego tekstu-sekwencji  objawia  się  szereg 

tekstów potencjalnych, wytwarzanych w ramach procesu cybertekstualnego. W dodatku 

nie anulują one tekstów, który powstały wcześniej, w trakcie innego toku lektury. 

Wielosekwencyjna  lektura  hipertekstu  powoduje,  że  czytelnik  może  zostać 

skonfrontowany z  radykalną niemożnością  uspójnienia  narracji.  Doświadczenie  takie 

opisuje Jane Yellowlees Douglas:

"W  moim  czwartym  czytaniu  afternoon zdaję  sobie  już  sprawę 
z niewygodnego  faktu,  że  wzajemnie  się  wykluczające  reprezentacje 
wydarzeń  pojawiają  się  w  każdym  kolejnym  czytaniu  —  szczególnie 
dotyczy to rozmowy Petera z Werthem przy lunchu (...)  W jednej wersji 
wypadek jak gdyby się nie wydarzył, zaś w innej — Wert odwraca uwagę 
Petera,  który martwi się  o  losy swojej  byłej  żony i  syna (...)  W jednym 
scenariuszu tylko Peter  ma romans  z  Nauzykaą,  w drugim Wert  wie,  że 
oboje mają z nią romans"273. 

272 Tamże, [wracam.htm], [sen1.htm], [pierwsza.htm].
273 Jane Yellowlees Douglas, dz. cyt., s. 99, tłum. moje.
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Dodatkowo, kolejność wydarzeń jest nieustalona a ciąg wydarzeń, który początkowo 

wydawał się chronologiczny, okazuje się achroniczny274. Jak twierdzi Bolter:

"Każde czytanie hipertekstu musi być doświadczeniem liniowym, ponieważ 
czytelnik  musi  przenosić  się  od  epizodu  do  epizodu,  aktywując  łącza 
i czytając  prezentowany  tekst.  Problem  czytelnika  hipertekstu  polega  na 
rozumieniu wielu ścieżek,  po których się przemieszcza w sieci  tekstu — 
ścieżek, które mogą się nawzajem znosić lub wykluczać"275.

W tej  sytuacji  konceptualizacja  tekstu  jako  całości  nie  może  być  jednowymiarowa, 

liniowa  jak  czas  lektury.  Poszczególne  narracje,  wynikające  z  zapełnienia  kolejno 

następujących wyrw treścią, kumulują się, tworząc byt wielosekwencyjny. Tekst staje 

się tworem przestrzennym, uwzględniającym sieć zależności między leksjami. Dzięki 

temu może ogarnąć więcej niż jedną ścieżkę lektury i więcej niż jedno powtórzenie, 

które przynosi reinterpretację276. 

Spojrzenie na całość

Istnieją  dwa  główne  podejścia  badawcze,  dotyczące  konceptualizacji  struktury 

nawigacyjnej  w prozie  hipertekstowej.  Można je  nazwać "strukturalno-retorycznym" 

i "generatywno-narracyjnym".  W podejściu  strukturalno-retorycznym  struktura  łączy 

wyraża  sieć  zależności  na  poziomie  dyskursu,  zaś  w  podejściu  generatywno-

narracyjnym  —  na  poziomie  historii.  Różnica  ta  przekłada  się  na  fundamentalne 

założenia dotyczące interpretacji.

Podejście strukturalno-retoryczne proponuje Mark Bernstein, który wyróżnia dziesięć 

"wzorców linkowania":  cykl,  kontrapunkt,  świat  lustrzany,  plątawisko,  sito,  montaż, 

dzielnik/łącznik,  sąsiedztwo, brakujące ogniwo i  fintę277.  Siedem pierwszych dotyczy 

faktycznie  istniejących  w  hipertekście  struktur  nawigacyjnych,  które  są  odkrywane 

przez  czytelnika  w  trakcie  lektury.  Natomiast  pozostałe  wzorce  odnoszą  się  do 

wyobrażeń  struktury hipertekstu  w nim samym zawartych.  Sąsiedztwo wskazuje  na 

elementy  ornamentyki,  motywy lub  system nawigacji,  które  każą  postrzegać  grupę 

274 Por. Jill Walker, dz. cyt.
275 Jay Bolter: Writing Space... s. 128, tłum. moje.
276 Por.  Jill  Walker,  dz.  cyt.  Według  Walker  powtórzenie  w  hipertekście  jest  powtórzeniem 

Nietzscheańskim, które zmienia sens tego, co powtarzane.
277 Mark  Bernstein:  Wzorce  hipertekstów. Wstępne  rozróżnienia, [tłum.]  D.  Sikora,  [w:]  "Techsty", 

Magazyn  Nr  1  (2003―2004),  http://www.techsty.pwii.pl/magazyn/bernstein/b01.htm,  oryginał: 
Patterns  of  Hypertext  [w:] Proceedings  of  Hypertext  '98,  [red.] F.  Shipman,  E.  Mylonas, 
K. Groenback, ACM, New York 1998, http://www.eastgate.com/patterns/Print.html, kwiecień 2009.
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leksji  jako  jedną  całość.  Figura  brakującego  ogniwa  polega  na  tym,  że  istnienie 

pewnego łącza  jest  sugerowane  przez  tekst  (np.  przez  reguły nawigacyjne  lub  lukę 

w narracji),  co  nie  ma  jednak  pokrycia  w  rzeczywistości.  Finta  polega  na 

zaprezentowaniu czytelnikowi struktury nawigacyjnej a priori, np. w postaci mapy czy 

menu. Wszystkie wzorce linkowania pełnią funkcję retoryczną i mogą być nacechowane 

znaczeniowo. Na przykład kontrapunkt jest narzędziem pozwalającym wyrazić dwugłos 

lub dialog, zaś cykl może służyć podkreśleniu ważnego elementu hipertekstu przez jego 

zwielokrotnienie bądź sygnalizować wyczerpanie hipertekstu, a zarazem koniec lektury. 

Przedmiotem  rozważań  Bernsteina  są  struktury  przestrzenne  właśnie  jako  środki 

wyrazu. Mają one sens, który można wyrazić w języku, a więc poddają się interpretacji. 

Powstanie tej interpretacji w trakcie lektury to nic innego, jak stworzenie wyobrażenia 

tekstu,  zastąpienie  mechanizmu  słowami,  spajającymi  poszczególne  leksje.  Dla 

Bernsteina struktury powiązań sieciowych w obrębie hipertekstu stanowią odpowiednik 

wyrażeń  językowych  o  funkcji  retorycznej,  metadyskursywnej,  porządkującej 

i relatywizującej poszczególne fragmenty tekstu.

Natomiast Marie-Laure Ryan proponuje podejście nazwane przeze mnie generatywno-

narracyjnym, skupia się bowiem na topologiach hipertekstu pod kątem ich zdolności do 

wytwarzania koherentnych narracji na każdej z obranych ścieżek. W swoim modelu jest 

ona  skłonna  traktować  leksje  jako  wydarzenia,  natomiast  łącza  jako  system,  który 

porządkuje te wydarzenia w czasie lub przestrzeni,  ewentualnie również z uwagi na 

perspektywę  narracyjną  i  analogie.  Dodatkowo  mogą  istnieć  leksje-niespodzianki 

o funkcji  ludycznej  bądź  leksje-objaśnienia,  podłączone  do  głównego  toku 

narracyjnego. Ryan wyróżnia następujące struktury hipertekstowe: graf zupełny, sieć, 

drzewo,  wektor  z  odgałęzieniami,  labirynt,  sieć  skierowaną  (diagram  przepływu), 

ukrytą  historię,  fabułę  plecioną  oraz  przestrzeń  działań  (wędrówkę  epicką,  świat-

historię).  Każda  z  tych  topologii  dotyczy,  podobnie  jak  u  Bernsteina,  jednocześnie 

płaszczyzny narracji oraz fizycznej struktury połączeń.

Zarówno  Bernstein,  jak  i  Ryan,  rozważają  strukturę  hipertekstu  jako  element  jego 

poetyki, świadomy zabieg twórcy, który ma określone implikacje dla procesu lektury 

i interpretacji.  Obydwoje  próbują  odpowiedzieć  na  pytanie,  jak  wielowymiarowa 

topologia  wpływa na  doświadczenie  czytelnika  i  przekształca  się  w środek wyrazu. 
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Bernsteina  interesują  semantyczno-retoryczne  efekty  struktur  doświadczane  przez 

czytelnika,  natomiast  Ryan  rozważa  możliwość  wpisywania  narracji278 w  określone 

topologie hipertekstowej sieci i wydobywanie tych narracji przez czytelnika.

Dla  Ryan  tekstem  i  zarazem  narracją  jest  sieć  leksji,  które  zostały  przeczytane 

w określonej  kolejności,  przez  co  zostały między nimi  ustanowione relacje  jedności 

czasowej,  przestrzennej,  postaci,  perspektywy279.  Lektura  nowej  leksji  dołącza  ją  do 

tego  tekstu  i  ewentualnie  wymusza  rekonfigurację  związków między wydarzeniami. 

Reinterpretacja  dotyczy  zatem  pojedynczej  historii,  która  jest  odsłaniana 

i odcyfrowywana w trakcie lektury. Hipertekst jest interesujący przede wszystkim jako 

generator  narracji  na  podstawie  sieci  możliwych,  powiązanych  ze  sobą,  zdarzeń 

i informacji. Podstawowym mechanizmem porządkującym czas świata przedstawionego 

jest  wówczas  ruch  lektury,  który  może  różnić  się  od  chronologicznego  porządku 

wydarzeń tylko wtedy, jeśli tekst da wyraźne ku temu sygnały.

Bernstein natomiast patrzy na mechanizm hipertekstowy z perspektywy dyskursu: łącza 

mają  sens  jako  chwyty  retoryczne,  ułatwiające  przekazywanie  pewnych  treści  lub 

wywołanie określonych efektów bez konieczności posługiwania się językiem. Tekst jest 

w tej koncepcji strukturą retoryczną, gdzie poszczególne elementy stoją wobec siebie 

w relacjach uzupełniania, kontrastu, paralelizmu, alternatywy, wyjaśnienia, następstwa 

logicznego itp. na płaszczyźnie dyskursu, pierwotnej względem płaszczyzny wydarzeń. 

Jeżeli  przyjmiemy,  że  leksje  opisują  poszczególne  wydarzenia,  to  dla  Bernsteina 

struktura tych wydarzeń jest retoryczna,  a nie fabularna. Tym samym rekonfiguracja 

tekstu jako całości, dokonywana w trakcie lektury, nie polega na modyfikacjach świata 

przedstawionego, lecz przede wszystkim na zmianach retorycznych i semantycznych 

w wyobrażonym  tekście.  Powrót  do  danej  leksji  nie  jest  powtórzeniem  informacji 

o danym wydarzeniu  i  ewentualną  rewizją  jego  miejsca  w  warstwie  fabularnej,  jak 

278 Narracja może być tu, zdaniem Ryan, rozumiana trojako: jako następstwo wydarzeń w czasie, ciąg 
przyczynowo-skutkowy  lub  struktura  dramatyczna,  zmierzająca  od  powstania  konfliktu  do 
rozwiązania akcji. W pierwszym przypadku ruch czytelnika łączy wydarzenia w sekwencję, spajając 
je  tym samym  w  narrację  (polegającą  np.  na  rekonstrukcji  wydarzeń  przez  czytelnika-bohatera). 
Przykładem narracji przyczynowo-skutkowych są gry przygodowe, w których współistnieją ścieżki 
zakończone  sukcesem  oraz  porażką.  Ich  doświadczanie  jest  odsłanianiem  relacji  przyczynowo-
skutkowych  zawartych  w  utworze,  przy  czym  zwycięska  gra  odpowiada  narracyjnej  pełni. 
Najtrudniejsze do realizacji w środowisku hipertekstowym zdaniem Ryan są narracje dramatyczne, 
ponieważ  mimo różnych  możliwych ścieżek  lektury cały czas  musi  być  utrzymane napięcie,  nie 
wynikające z postawionego przed czytelnikiem celu. Zob. Marie-Laure Ryan:  Narrative as Virtual  
Reality...., s. 244 i nn.

279 Terminologia moja.
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wynikałoby to z ustaleń Ryan. Ponowne odsłonięcie danego fragmentu odkrywa nowe 

powiązania  między  leksjami  i  zarazem  nowe  struktury  nawigacyjne,  które  tworzą 

retorykę i estetykę dyskursu.

Przystanek jako hipertekst antynarracyjny

Wydaje  się,  że  typologia  Ryan  jest  odpowiednia  przede  wszystkim  do  opisu 

wielosekwencyjnych  powieści  hipertekstowych  takich  jak  The  Heist lub  Charmin'  

Cleary, gdzie nie występują leksje wieloznaczne podatne na zmianę kontekstu i każde 

przejście  przez utwór wytwarza sensowną narrację.  Odczytania  te  mogą z  łatwością 

zostać sprowadzone do struktury liniowej poprzez uszeregowanie leksji  i  zastąpienie 

wyrw  między  leksjami  tekstem  opisowym.  Jednocześnie  suma  różnych  powstałych 

w ten  sposób  narracji  tworzy  wielowymiarowy  obraz  historii,  postrzeganej  z  kilku 

różnych  punktów  widzenia  i  opowiadanej  przez  różne  osoby.  Model  ten  nasuwa 

skojarzenie  z  dawną  literaturą  przekazywanej  ustnie,  która  powielana  była  w  wielu 

wariantach,  ale  odnosiła  się  do  tych  samych  wydarzeń.  Mechanizm w ujęciu  Ryan 

sprowadzony  jest  do  roli  swoistej  gramatyki,  łączącej  poszczególne  segmenty 

narracyjne według ich zależności w obrębie historii. Cybertekst staje się w ten sposób 

generatorem opowiadań,  a  każda  narracja  niespójna,  sprzeczna  lub  nudna  świadczy 

o wadach konstrukcyjnych tekstu-maszyny.

Nieudanym cybertekstem będzie w świetle koncepcji  Ryan na przykład opowiadanie 

Przystanek. Hipertekst ten wielokrotnie relatywizuje leksje względem siebie w sposób, 

który  można  by  nazwać  antynarracyjnym.  Poszukujący  opowiadania  czytelnik 

ustanawia  różnego  rodzaju  jedności  między  leksjami.  Między  innymi  musi  przyjąć 

odpowiednie ramy modalne, np. wyobrażenia bohatera (który marzy, że wraca do łóżka 

i idzie spać), skojarzenia (numer 5 na tabliczce nadjeżdżającego autobusu kojarzy się 

bohaterowi z monetą),  sen (wszystko jest jedynie zapętlającym się koszmarem). Tak 

powstają upragnione, wyobrażone, potencjalnie istniejące i wciąż się rekonfigurujące 

narracje,  które  mgliście  rysują  się  przed  czytelnikiem w trakcie  lektury.  W gruncie 

rzeczy jednak każda z tych opowieści okazuje się absurdalna i nielogiczna, a jedynym 

spoiwem łączącym leksje w ciąg wydarzeń pozostaje kolejność ich czytania. Jedność 

perspektywy  narracyjnej  i  postaci  w  wielu  momentach  nie  wynika  bezpośrednio 

z tekstów poszczególnych leksji, lecz jest wtórnie konstruowana przez czytelnika, aby 
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te  leksje  uspójnić.  Proces  cybertekstualny  Przystanku opiera  się  na  pragnieniu 

opuszczenia  przystanku  i  znalezienia  się  we  właściwym  autobusie.  Nie  ma  sensu 

rozważanie,  w  jakiej  kolejności  zaszły  wydarzenia,  ani  też  —  jakie  są  zależności 

przyczynowo-skutkowe między nimi. Istotne jest jedynie to, w jaki sposób odpowiadają 

one na pragnienie: czy zbliżają one bohatera do celu, czy nie. W świetle ustaleń Ryan 

Przystanek mógłby być zakwalifikowany jako "narracja dramatyczna", gdyż dokonuje 

się  tam utożsamienie  czytelnika  z  głównym bohaterem.  Nie  powstaje  jednak  żadna 

struktura  fabularna,  która  powinna być  wynikiem narracji  dramatycznej.  W dodatku 

napięcie narracyjne znika, gdy czytelnik uświadamia sobie, że z przystanku wydostać 

się  nie  da  i  cała  historia  nie  będzie  miała  finału.  Wówczas  obietnica  znika,  dalsza 

lektura przestaje mieć sens a użytkownik wycofuje się z interakcji.

Natomiast patrząc na Przystanek przez pryzmat wzorów hipertekstu zaproponowanych 

przez Bernsteina nie trzeba szukać ramy modalnej, która uzasadniałaby kolejność leksji 

z  perspektywy świata przedstawionego.  Klucz leży w samej  figurze cyklu,  która — 

rozpoznana  —  nadaje  nowy  wymiar  wszystkim  elementom  opowiadania.  Ich 

podstawowy sens nie leży w tym, że są one elementem pewnego ciągu wydarzeń, lecz 

w tym, że tworzą cykl. Wartość estetyczna  Przystanku leży zatem nie w fabularnych, 

lecz  w  retorycznych  związkach  między  wydarzeniami:  w  zabawnych  asocjacjach, 

denerwujących  powtórzeniach,  nieoczekiwanych  zmianach  czasu  lub  przestrzeni. 

Jednak by to dostrzec, trzeba porzucić poszukiwanie narracji i zamienić nieosiągalne 

pragnienia  koherencji  i  epifanii  na  pragnienie  niespodzianki.  Inaczej  doświadczenie 

lektury będzie nieudane. Przykład Przystanku pokazuje tym samym, że niekiedy ciągła 

reinterpretacja tekstu może doprowadzić czytelnika ad absurdum i stać się narzędziem 

sprzężenia  zwrotnego,  które  każe  porzucić  i  redefiniować  najbardziej  podstawowe 

pragnienie, z jakim czytelnik zwrócił się do cybertekstu — pragnienie opowiadania.

Rodzi się pytanie: czy w Przystanku chodzi tylko o to, by pobawić się słowami i pograć 

z czytelnikiem jako operatorem? Czy też istnieje jakaś inna nadrzędna zasada,  która 

rządzi cyklem leksji i czyni go czymś więcej niż zabawą? Otóż czytelnik może takiej 

zasady  szukać  na  dwóch  poziomach  —  estetycznym,  który  dotyczy  samej  formy 

hipertekstu  (np.  rytm  interakcji,  paralelizmy,  kunsztowność  konstrukcji,  efekty 

niespodzianek, gra z uwagą i oczekiwaniami czytelnika) lub znaczeniowym, i wówczas 

będzie  to  myśl,  kryjąca  się  za  hipertekstem.  Myśl  ta  może  być  ramową  strukturą 
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narracyjną lub paranarracyjną, obrazem pewnego świata, który wyłania się z lektury, 

portretem bohatera,  symulacją  sytuacji,  a  nawet  układem symboli,  które  coś  razem 

w określonej konfiguracji znaczą.

Myśl stojąca za hipertekstem to znak, którego tworzywem są poszczególne leksje oraz 

mechanizm hipertekstowy.  W koncepcji  Ryan przedmiotem tego znaku jest  historia, 

przedstawiona  cząstkowo  w każdym  z  odczytań  i  będąca  sumą  wszystkich  historii 

wyłaniających się  z  lektury,  czasem wzbogaconych o ramy modalne.  W ten  sposób 

sensy momentalne poszczególnych tekstów wyobrażonych składają się na globalny sens 

całości,  np.  w  Przystanku  wszystkie  możliwe  powroty  operatora  na  przystanek 

i zapętlone  koszmary  senne  tworzą  jedną  absurdalną  historię,  do  której  odsyła 

hipertekst.  Mechanizm  nie  modyfikuje  wówczas  sensu  leksji,  lecz  go  uzupełnia, 

symulując  upływ  czasu  opowieści  oraz  czasu  historii.  Nie  pasujące  do  historii 

połączenia  leksji  muszą  być  traktowane  jako  zabieg  narracyjny  (np.  dygresja  czy 

retrospekcja), aby treść samego opowiadania wyznaczona przez teksty leksji pozostała 

spójna.

Natomiast w ujęciu Bernsteina nadrzędnym przedmiotem hipertekstowego znaku jest 

struktura dyskursywna, wyznaczona przez figury mechanizmu. Struktura ta ujawnia się 

w generowanych tekstach, ale sama ona nie zapewnia, że przedstawiana będzie jedna 

i spójna historia. Najczęściej hipertekst jest tak skonstruowany, by struktura i historia 

były dopasowane, ale może się zdarzyć, że będzie inaczej. Wówczas idea Bernsteina 

umożliwia spojrzenie na sens hipertekstu przez pryzmat mechanizmu, który staje się 

niezmiennym symbolem,  podczas  gdy następstwo  tekstów  może  być  przypadkowe. 

Sensy  momentalne  wynikające  z  łączenia  leksji  w  sekwencje  w  poszczególnych 

odczytaniach mogą być ze sobą niezgodne i wskazywać na bardzo różne, nie związane 

ze  sobą  historie.  Hipertekst  nie  reprezentuje  żadnej  z  nich,  lecz  ogólny  sposób 

zorganizowania rzeczywistości. Historie powstałe w poszczególnych odczytaniach, owe 

sensy momentalne, są jedynie symptomem działania mechanizmu, który jest właściwym 

centrum  hipertekstu.  Sam  mechanizm  pozbawiony  treści  odsyłałaby  do  wszelkich 

podobnych  struktur  na  zasadzie  ikonicznej,  ale  nieprzypadkowe  i  konsekwentne 

związanie działania ze znaczącymi elementami tekstowymi powoduje, że może on stać 

się symbolem280.

280 Por. Emilia Branny, dz. cyt., s. 132―134.
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W  tym  kontekście  cykl,  na  którym  opiera  się  Przystanek,  to  figura  błądzenia. 

Opuszczenie  przystanku jest  niemożliwe,  ponieważ nie  wiadomo,  który autobus  jest 

właściwy, a każdy wariant lektury prowadzi z powrotem. Skojarzenia wyprowadzają 

bohatera na chwilę z aktualnej rzeczywistości, wprowadzając do światów o niejasnym 

statusie  ontologicznym  (brak  wyraźnie  określonej  ramy  modalnej).  Kolejne  leksje 

zawsze jednak prowadzą do punktu wyjścia — na przystanek, który łączy realistyczną 

przestrzeń  przedstawioną  ze  światem  wyobraźni,  skojarzeń  i  snów,  a  także 

z teraźniejszością zagubionego w tekście realnego czytelnika. Zapętlony czas operatora 

jest dodatkowo skontrastowany z liniowym czasem użytkownika poprzez leksję-zegar, 

która za każdym razem wskazuje rzeczywistą godzinę281.

Gdy  czytelnik  rozumie  strukturę  nawigacyjną  Przystanku, może  pokusić  się 

o interpretację symboliczną tego hipertekstu. Przystanek jawić się może wówczas jako 

egzemplifikacja  dowolnej  przestrzeni  znaków,  takiej  jak  Internet,  komputer,  tekst 

elektroniczny, książka. Człowiek próbuje odnaleźć w niej określony cel, drogę, kierunek 

— "wsiąść w autobus". Jednak przemieszczenie się jest jedynie wirtualne, nie prowadzi 

donikąd,  i  z  pewnością  nie  odpowiada  dążeniom  podmiotu.  Liniowy  czas 

egzystencjalny,  reprezentowany przez zegar,  przemija bez większego sensu, zaś czas 

symboliczny  zapętla  się,  oferując  pozorne  zmiany.  Nie  da  się  jednak  wyrwać 

z jałowości  czasoprzestrzeni  symbolicznej,  bo  nie  ma  dokąd:  nie  istnieje  inna 

rzeczywistość, która nie składałaby się ze znaków. Bycie ma sens jedynie w obliczu 

tekstu, mimo że słowa, zawsze pochodzące z zewnątrz, narzucają podmiotowi kierunek 

działania i obcą tożsamość, przenosząc go zarazem w świat pozoru.

Stąd już tylko krok do postmodernistycznych kontekstów interpretacyjnych, takich jak 

symulakryczny świat Baudrillarda, egzystencjalizm czy dekonstrukcja. Czyżby zatem 

Przystanek był powiastką filozoficzną? A może raczej odpowiednim kontekstem są dlań 

opowiadania Franza Kafki, gdzie status ontologiczny wydarzeń jest niejasny, a sytuacja 

bohatera bywa odnoszona do kondycji ludzkiej?

Jak  się  okazuje,  rozważanie  estetyki  i  sensu  całego  opowiadania  Przystanek, wraz 

z mechanizmem  i  odczytaniami  potencjalnymi,  pozwala  umieścić  ten  utwór  na  tle 

tradycji  literackiej,  mimo że  jest  on  antynarracyjny.  Reguły konstruowania  jedności 

między leksjami  nie  przynoszą  oczekiwanych rezultatów i  żadna  ze  ścieżek  lektury 

281 Marcin Bałczewski, Mariusz Szulc, dz. cyt., [zegar.htm].
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sama w sobie  nie  tworzy spójnego opowiadania,  które  daje  się  umieścić  w świecie 

i czasie  przedstawionym.  Do  interpretacji  prowadzą  natomiast  retoryczne  relacje 

między  leksjami,  struktura  nawigacyjna  koła,  opozycja  między  upływem  czasu 

a zapętlaniem  wydarzeń  i  poetyka  skojarzeń.  Tym  samym  Przystanek  falsyfikuje 

przekonanie, iż istotą prozy hipertekstowej jest generowanie narracji. Bliższe prawdy 

byłoby tutaj stwierdzenie Eco, że zrozumienie struktury może wyczerpać cybertekst282. 

Należy jednak wówczas  rozumieć  strukturę  nie  jako czysto  mechaniczne  zależności 

między leksjami,  lecz  jako  działanie  znaków,  a  więc  umieć  te  zależności  powiązać 

z sensem hipertekstu jako całości i właściwie zinterpretować.

Podsumowując,  doświadczanie  i  interpretacja  pojedynczych  leksji  oraz  poznawanie 

zasad  działania  znaków,  są  czynnościami  ściśle  uwarunkowanymi  przez  cybertekst 

i wykorzystywanymi  w  sprzężeniu  zwrotnym,  stanowią  zatem  domenę  operatora 

cybertekstu.  Natomiast  odniesienie  tak  zrozumianego  działania  oraz  znaczenia  do 

szerszego  kontekstu  literackiego  czy  artystycznego,  ocena  jego  skuteczności  jako 

środka  wyrazu  oraz  jego  walorów  estetycznych  pozostaje  w  gestii  czytelnika-

użytkownika,  który  może  podjąć  interpretację  hipertekstu  jako  całości,  wykraczając 

przy tym poza manipulację znakami283.

Hiperteksty  antynarracyjne,  które  nie  pozwalają  czytelnikowi  skonstruować 

poszukiwanej  przez  operatora  opowieści,  niejako  od  razu  kierują  go  ku  owemu 

drugiemu poziomowi.  Traktowanie  takiego utworu  jako  generatora  narracji  nie  daje 

rezultatu, więc sprzężenie zwrotne każe zrewidować samą podstawę pragnienia. Może 

wówczas  dojść  do  sytuacji,  kiedy  interakcja  napędzana  jest  przez  pragnienie 

niespodzianki,  ale  czytelnik  dystansuje  się  od  operatora,  dostrzegając  i  rozważając 

sensy, które nie mają wpływu na interakcję. Przykładem takich rozważań czytelnika jest 

przedstawiona wyżej interpretacja opowiadania Przystanek.

282 Umberto Eco:  The Open Work,  [tłum.]  A. Cancogni, Harvard University Press,  Cambridge MA, 
1989,  s.  170. Eco  krytykuje  Composition No 1  Marka Saporty,  składającą  się  z  szeregu  luźnych 
kartek,  które  można  dowolnie  układać,  by  otrzymać  różne  historie.  Według  Eco,  sam  pomysł 
konstrukcji wyczerpuje artystyczną wartość tego utworu: "Krótkie spojrzenie na książkę wystarczyło 
mi, by zrozumieć jej mechanizm oraz proponowaną wizję życia (i oczywiście literatury), po czym nie 
czułem najmniejszej ochoty, by przeczytać choć jedną z jej luźnych stron (...)" (tłum. moje). Traktuję 
tę wypowiedź Eco jako przykład pokazujący,  że mechanizm może być interpretowany i  niekiedy 
bywa ważniejszy niż treść zawarta w tekstach, generowanych przez cybertekst.

283 Umberto Eco nie miał ochoty stać się operatorem cybertekstu Saporty, co nie przekreśliło możliwości 
interpretacji dzieła w szerszym kontekście: jako określonej wizji życia i literatury.
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Natomiast w przypadku hipertekstów narracyjnych początkowe pragnienie się realizuje, 

toteż  nie  ma  bodźca,  który  kazałby  je  rewidować.  Nie  znaczy  to  jednak,  że 

bezinteresowna  interpretacja  tych  utworów  przez  użytkownika  nie  jest  możliwa. 

Jednakże, podobnie jak w przypadku kryminałów czy powieści sensacyjnych, na ogół 

nie  przypisuje  się  tekstowi  dodatkowych  sensów.  Wyjątek  stanowi  sytuacja,  gdy 

hipertekst został już przeczytany w całości, a pewne elementy nadal intrygują, budząc 

ciekawość, która nie może być zaspokojona poprzez manipulację znakami. Wówczas 

zawiedzione  pragnienie  napędza  interpretację,  która  nie  jest  wplątana  w  sprzężenie 

zwrotne.

Antynarracyjność i fabuły intencjonalne

Pomiędzy  wielosekwencyjną  powieścią  o  klasycznej  strukturze  fabularnej 

a awangardową  pętlą  sterowaną  wyłącznie  pragnieniem  rozciąga  się  cały  szereg 

możliwości pośrednich. Ich wspólną cechą okaże się niespełnienie dążenia narracyjnego 

(antynarracyjność) i konieczność rewizji założeń lekturowych, gdy poznawanie tekstu 

nie przynosi oczekiwanej progresji fabularnej. W powieściach tych często pojawiają się 

fabuły jako struktury intencjonalne, oparte na aporiach, ukryte w tekście i wymagające 

wydobycia  zależności  między  opisywanymi  wydarzeniami  przez  czytelnika,  który 

poszukuje odpowiedzi na zadane przez siebie pytania.

Jedną  z  powieści  hipertekstowych,  której  warto  przyjrzeć  się  bliżej  pod  kątem 

antynarracyjności  i  fabularności  jest  wspomniane  już  afternoon, analizowane  już 

wielokrotnie  przez  badaczy,  którzy  na  różne  sposoby  usiłowali  zmierzyć  się 

z problemem antynarracyjności tego utworu. Jane Yellowlees Douglas czyta tę prozę 

w sposób  narracyjny  i  kończy  doświadczenie  lektury  wraz  z  osiągnięciem 

"satysfakcjonującego domknięcia" (ang. satisfying closure)284. Polega ono na zaistnieniu 

tekstu wyobrażonego, który spełnia kryteria wyznaczone przez pragnienie: jest spójną 

opowieścią, posiadającą rozpoczęcie, punkt kulminacyjny i zakończenie. Jednocześnie 

Douglas  ukazuje  sygnały  mechaniki,  które  można  potraktować  jako  intencję  autora 

zapisaną  w strukturze  tekstu.  Dla  sekwencji  leksji  [/1],  [/2],  [/3],  [white  afternoon] 

wskazanej przez Douglas jako zakończenie, sygnałami tymi są brak ścieżki domyślnej 

284 Por. Jane Yellowlees Douglas, dz. cyt., s. 97―122, tłum. moje, por. George Landow, dz. cyt., s. 118: 
"Epika hipertekstowa zawsze ma zakończenie, ponieważ zawsze dobiega końca lektura, ale koniec ten 
może wiązać się ze zmęczeniem lub też z poczuciem satysfakcjonującego domknięcia" (tłum. moje).
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oraz trudny dostęp do tej części utworu. Natomiast punkt kulminacyjny — leksja [I call] 

charakteryzuje  się  powtarzalnością  i  jest  wielokrotnie  reinterpretowana  w  trakcie 

lektury. Douglas twierdzi również, że stworzona przez nią w oparciu czwarte czytanie 

narracja  rozwiązuje  akcję  i  stosunkowo  dobrze  wyjaśnia  wcześniej  napotkane  luki 

w opowieści.

Tymczasem Jay David Bolter we wspomnianej już interpretacji  afternoon  twierdzi, iż 

jest  to  opowieść  metafikcyjna,  "o  problemie  swojej  własnej  lektury"285.  Zdaniem 

badacza proces lektury to gra, w której stawką jest tekst. Jest ona prowadzona zarówno 

przez  głównego  bohatera,  który  próbuje  odnaleźć  żonę  i  syna  oraz  zrekonstruować 

wydarzenia,  jak  i  przez  czytelnika,  podążającego  jego  śladem.  Sam  tekst-sieć 

reprezentuje  działanie  pamięci,  która  przywołuje  fragmenty z  przeszłości  w oparciu 

o skojarzenia,  a  nie  logikę  lub  chronologię.  Bolter  raczej  nie  widzi  możliwości 

skonstruowania spójnej narracji w afternoon: "Można by powiedzieć, że w ogóle nie ma 

historii,  są  tylko  odczytania"286.  Wychodzi  tym  samym  poza  porządek  epifaniczno-

aporetyczny i patrzy na utwór jako antynarracyjny. Jednocześnie podejmuje scalającą 

interpretację na poziomie sensu globalnego, w oparciu o mechanizm, co prowadzi go 

jednak  do  ogólnych  wniosków  i  oddala  od  opisywanej  historii  oraz  zagadnienia 

fabularności.

Jill  Walker  z  kolei  pokazuje  dualność  afternoon.  Lektura  według ścieżki  domyślnej 

przynosi prawidłowo skonstruowaną historię, ale wystarczy zejść na bok, by pojawiły 

się czynniki dezorientujące, które rozbijają wyobrażony tekst.  Okazuje się, że gdyby 

Jane Douglas nie zamknęła  afternoon po czwartym odczytaniu,  stworzona przez nią 

narracja  byłaby  zagrożona.  Gest  zakończenia  lektury  po  osiągnięciu  epifanii  jest 

bowiem ucieczką  przed  destabilizującym potencjałem hipertekstu,  niosącym kolejne 

aporie. Jeżeli lektura nie jest kompletna, każda epifania jest podszyta niepewnością co 

do  własnego  statusu,  może  bowiem  ulec  zmianie  wraz  z  nietzscheańskim 

powtórzeniem,  niosącym  reinterpretację.  Walker,  podobnie  jak  Bolter,  dochodzi  do 

wniosku,  że  afternoon da  się  uspójnić  jedynie  na  wyższym  poziomie  niż  poziom 

narracji i trzeba potraktować mechanizm hipertekstowy jako symulację pracy umysłu 

bohatera. 

285 Jay Bolter, dz. cyt., s. 128, tłum. moje.
286 Tamże, s. 124, tłum. moje.
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Przedstawione interpretacje  afternoon wydają  się  być  bardzo uogólniające.  Mogłyby 

one odnosić się do znacznie większej ilości wersji tej powieści, a nawet do zupełnie 

innej  powieści,  w  której  bohater  również  usiłuje  sobie  przypomnieć  wypadek. 

Spróbujmy  jeszcze  raz  przyjrzeć  się  konstrukcji  fabularnej  afternoon,  przyjmując 

założenie że jest to wielowątkowa powieść hipertekstowa. Przez wielowątkową powieść 

hipertekstową rozumiem narracyjny utwór hipertekstowy, w którym — zanim czytelnik 

odkryje finał pierwszej opowiadanej historii lub odpowiedź na postawione pytania — 

pojawia się szereg dalszych zawiązków fabularnych bądź niejasności, które zachęcają 

do dalszej lektury. W takiej konstrukcji aporetyczno-epifanicznej kolejne aporie rodzą 

się w trakcie przezwyciężania poprzednich.

Pierwszą aporią staje się pytanie o fakty, wywołane przez leksję o treści: "Możliwe, że 

rano  widziałem  śmierć  mojego  syna"287.  Następnie  czytelnik  wspólnie  z  Peterem 

poszukuje odpowiedzi na pytanie, co się właściwie stało. Poprzez manipulację znakami 

w  końcu  ujawniona  zostaje  prawda,  zawarta  w  leksjach  [1/],  [2/],  [3/],  [white 

afternoon].  Okazuje  się  wówczas,  że  cała  grupa  leksji  zbudowanych  wokół 

powtarzającego się motywu "I call" ("wywołuję, dzwonię") uzyskuje podwójne miejsce 

w  narracji.  Początkowo  wydawało  się,  że  telefony  i  poszukiwania  wynikają 

z niepewności,  czy syn żyje,  i  następują  po sformułowaniu takiej  wątpliwości  przez 

bohatera. Jednak w leksji [/1] czytamy:

"Możemy przyznać, że zdarzenia miały miejsce tak, jak postrzega je Peter. 
Zgódźmy się z nim, że martwił się o Andrew i był rozproszony, ponieważ 
w szkole nikt nie potrafił  mu odpowiedzieć, gdzie jest Lisa. Załóżmy, że 
w swoim zdenerwowaniu, mógł się zdekoncentrować — może wylać coś na 
siebie  —  dokładnie  w  miejscu,  gdzie  zobaczył  ciężarówkę  Wertha  i  ją 
w środku"288.

Okazuje się, że bohater rozpoczął poszukiwania żony i syna zanim zdarzył się wypadek. 

Co więcej, śmierć Lisy i Andrew jest bezpośrednią konsekwencją tychże poszukiwań. 

Zatem wszystkie  telefony  musiały  się  zdarzyć  przed  wypadkiem.  Nie  wyklucza  to 

jednak,  że  miały  one  miejsce  również  po  wypadku,  gdy  Peter  nie  mógł  sobie 

przypomnieć,  co  dokładnie  się  wydarzyło.  Leksje  te,  podobnie  jak  początkowe 

"Możliwe,  że  rano  widziałem  śmierć  mojego  syna"  dotyczą  jednocześnie  dwóch 

różnych faz historii.  Po pierwsze,  wyrażają  lęk Petera  przed utratą  najbliższych,  po 

287 Michael Joyce: afternoon..., [I want to say], tłum. moje.
288 Tamże, [/1], tłum. moje.
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drugie  —  stanowią  realizację  tego  scenariusza,  stając  się  samospełniającą 

przepowiednią. Struktura fabularna  afternoon jest realizacją mitu Edypa i przypomina 

pod  tym względem m.in.  Gumy Alaina  Robbe-Grilleta,  gdzie  czas  ulega  zapętleniu 

w podobny sposób i ta sama historia wydarza się dwa razy: po raz pierwszy — jako 

spekulacja,  po  raz  drugi  — jako  śmiertelny  wypadek.  W tej  optyce  afternoon jest 

klasyczną  tragedią:  bohater  staje  się  zabójcą  najbliższych  nieświadomie,  wskutek 

okrutnej  ironii  losu,  stawiającej  go  w  samym  centrum  wydarzeń,  których  chciał 

uniknąć.  Akcja  zostaje  zatem rozwiązana  z  momentem wyjaśnienia  zaginięcia  oraz 

okoliczności śmierci Lisy i Andrew. 

Tak  pojmowana  epifania  dotyczy  jednak  tylko  poziomu  wydarzeń.  W  momencie 

odsłonięcia  prawdy  pojawia  się  bowiem  druga  warstwa  opowieści  —  warstwa 

psychologiczna wraz ze swoimi aporiami. Z punktu widzenia zasad ruchu drogowego 

bohater faktycznie jest winny: spowodował wypadek, zjeżdżając na przeciwległy pas. 

Czy jednak jego wina sprowadza się do tego poziomu? Tekst daje sygnały, że należy 

spojrzeć głębiej:

"Przyjmując to wszystko,  jesteśmy pozostawieni z historią,  która nie jest 
niczym innym, jak esencją synchronii. 

Wert wie, że Peter jeździ tą drogą. 

Peter wie, że my kobiety jesteśmy wolne.

Są siły, które nazywamy złem.

Są siły, które nazywamy dobrem.

Każdy zbieg okoliczności jest decyzją wolnej woli"289.

W  tym  momencie  spojrzenie  na  wypadek  zmienia  się  zasadniczo:  ocena  prawna 

ustępuje  miejsca  psychologiczno-moralnej.  Rodzi  to  co  najmniej  kilka  aporii.  Czy 

postępowanie Petera można w ogóle zakwalifikować moralnie? Wiadomo, że u źródeł 

tragedii  stoi  jego lęk o syna i  gwałtowna reakcja emocjonalna na widok byłej  żony 

w samochodzie  Werta.  Czy  ma  to  swoją  praprzyczynę  w  postępowaniu  bohatera 

w przeszłości? Jaka jest rola diabolicznego Werta w całej historii? Dlaczego tekst daje 

subtelne sygnały, że jest on wcieleniem zła — czy ma to coś wspólnego z wypadkiem 

i winą Petera? Dlaczego żona Petera siedzi w samochodzie Werta? Dlaczego Peter ją 

289 Tamże, [/2], tłum. moje.
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stracił? O ile pytanie o winę jest abstrakcyjne, odpowiedź na pytania o przeszłość Petera 

można uzyskać powracając do hipertekstu i badając jego boczne odnogi, które przedtem 

wydawały się niejednokrotnie niepotrzebne, odbiegające od tematu.

Na te aporie poznawcze nakłada się pragnienie narracyjne, mówiące o tym, że wina 

powinna kończyć się ekspiacją. W tekstach drukowanych progresja prowadzi zarówno 

do poznania szczegółów świata przedstawionego, jak i do finału narracji. Natomiast w 

przypadku cybertekstu należy potraktować te elementy jako dwa różne rodzaje epifanii, 

gdyż mogą one być doświadczane osobno. Aporia poznawcza dotycząca fabuły odnosi 

się do struktury organizacji wydarzeń, która wiąże je w powiązaną relacjami wynikania 

i  następstwa  historię290.  Aporia  narracyjna  dotyczy  tego  poziomu  fabuły,  o  którym 

Brooks  pisze:  "Fabuły  nie  są  tylko  strukturami  organizacyjnymi,  lecz  również 

strukturami intencjonalnymi, ukierunkowanymi na cel i posuwającymi się naprzód"291 

Tak rozumiana fabuła  przecina historię  i  dyskurs,  pchając ten ostatni  naprzód.  Czas 

narracji staje się wówczas czasem pragnienia.

Lektura  afternoon ukierunkowana  na  przeszłość  Petera  i  przyczyny  rozpadu  jego 

małżeństwa,  wskazuje  jasno,  że  Peter  jest  winny.  Faktyczna  śmierć  Lisy  i  Andrew 

okazuje  się  jedynie  finałem ich  stopniowego  oddalania  się  od  bohatera.  Proces  ten 

rozpoczął się już wiele lat temu, wraz z radykalną zmianą w życiu Petera, który z poety 

stał się pracownikiem firmy Werta i przeprowadził się do innego miasta, zabierając ze 

sobą żonę.  Odtąd — zamiast  poezją  — zaczął  zajmować się  marketingiem systemu 

ekspertowego,  mającego  gromadzić  "całą  informację,  jaka  istnieje  na  świecie"292 na 

potrzeby biznesu ubezpieczeniowego. Jednocześnie wszedł w środowisko ludzi "nowej 

arystokracji, wytwór technologii i psychoterapii"293. Ta właśnie zmiana, porównywalna 

do  zaprzedania  duszy  diabłu  (w  osobie  Wertera),  doprowadziła  do  ruiny  jego 

małżeństwo. Peter  z romantyka zmienił  się w człowieka nowoczesnego,  dla którego 

kultura w postaci  "wykładów i orkiestr  kameralnych"294 oraz psychoanaliza stały się 

surogatem natury i  autentycznego życia,  wspominanych jako spacery z  rodziną  nad 

brzegiem morza.

290 Por. przypis 180, s. 94.
291 Peter Brooks:  Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Harvard University Press, 

Cambridge 1992, s. 12, tłum. moje.
292 Michael Joyce, dz. cyt., [but this], tłum. moje.
293 Tamże, [for the ordinary], tłum. moje.
294 Tamże, [Peter, Peter], tłum. moje.
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Czy można odwrócić  kolej  rzeczy?  Czy Peter  może  zostać wyzwolony ze  szponów 

zdradliwej  nowoczesności,  a  jego wina  zmazana?  Kluczem do tej  zagadki  jest  para 

leksji  [zaczynaj]  i  [fałszywy  początek],  które  pozostają  poza  ramami  opowieści. 

Poprzez podobieństwo słów i sformułowań na pierwszy rzut oka wydają się one być 

powtórzeniem. Leksja [zaczynaj] pokazuje parę, która przechadza się po lesie późnym 

popołudniem. On próbuje przypomnieć sobie zimę, zaś ona mówi "Jak gdyby to było 

wczoraj".  Następnie  zapada  ciemność,  a  krajobraz  zamarza.  Kobieta  dodatkowo 

wypowiada  słowo  "Poezja",  po  czym  następuje  pytanie  do  czytelnika  "Czy chcesz 

o tym usłyszeć?"295. Natomiast leksja [fałszywy początek] pokazuje prawie identyczną 

scenę o poranku, ale tym razem mężczyzna wspomina wczorajszy dzień, porównując go 

do zimy. Tutaj słowa kobiety brzmią "To była poezja", a czytelnik jest pytany w czasie 

teraźniejszym: "Czy to słyszysz?"296.

Pomiędzy tymi dwoma leksjami rozciąga się zatem czas opowiadania, wspominania, 

poezji. Wiąże się on z nastaniem ciemności i chłodu, ale musi się zdarzyć, by mógł 

nastąpić poranek, który przynosi ciepło i światło. Pytanie do użytkownika podkreśla, że 

czas poezji jest wspólny dla narratora i słuchacza. Ten ostatni rozpoczyna go od wejścia 

w proces lektury,  a kończy — gdy dojdzie do sedna opowieści,  usłyszy to,  co miał 

usłyszeć. Dlatego wydaje się, że [fałszywy początek] jest centrum trzeciego, ostatniego 

kręgu fabularnego afternoon i jednocześnie końcem opowieści. W tym miejscu bowiem 

poezja staje się przeszłością, a czytelnik powinien słyszeć i rozumieć coś szczególnego, 

co zamyka jego pragnienie obcowania z tekstem.

Wydaje się, że tym czymś jest ostatnia niespełniona epifania afternoon: ekspiacja oraz 

przywrócenie  natury i  poezji  do życia  Petera.  Okazuje  się,  że  w zapętlonym czasie 

utworu sama opowieść jest terapią i odkupieniem. Nie da się już niestety wskrzesić Lisy 

i  Andrew,  nie  da  się  też  zupełnie  przekreślić  technologii  ani  psychoanalizy.  Jednak 

w parze leksji  [początek]  i  [fałszywy początek]  są one wykorzystane właściwie:  nie 

zastępują  natury  i  poezji,  lecz  je  przywracają.  Psychoterapeutka  przechadza  się 

z mężczyzną po lesie i podpowiada mu słowo "wczoraj", pomagając przywołać wyparte 

wspomnienia. Natomiast hipertekst staje się narzędziem ich wyrażenia poprzez poezję.

295 Tamże, [begin], tłum. moje.
296 Tamże, [false beginning], tłum. moje.
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Klamra złożona z leksji [początek] i [fałszywy początek] zespala czas ostatniej epifanii 

afternoon z czasem czytelnika, który słucha i słyszy.  Katharsis bohatera dokonuje się 

w trakcie lektury, w momencie, kiedy odsłania się splot wydarzeń, wina i możliwość jej 

odkupienia  poprzez  akt  opowiadania.  Dzięki  temu,  że  hipertekst  staje  się  literaturą, 

Peter  znowu  może  być  poetą.  Oczyszczenia  doznaje  również  czytelnik,  który  — 

czytając  afternoon  jako  literaturę  —  początkowo  gubi  się  w  mroku,  ale  w  końcu 

powraca do utraconego świata poezji i dialogu, nie porzucając przy tym komputera.

Podsumowując,  w  afternoon współistnieją  trzy  splecione  ze  sobą  fabuły:  opowieść 

o tragicznej ironii losu, która uczyniła Petera zabójcą najbliższych mu osób, faustowska 

historia  zaprzedania  przez  bohatera  duszy  diabłu,  utraty  poetyckiej  wrażliwości 

i miłości  oraz  fabuła  katharsis, dotycząca  odkupienia  poprzez  sztukę.  Powieść 

hipertekstowa  afternoon  okazuje  się  zatem  zagadką,  tajemniczą  przestrzenią  tekstu 

i mechanizmu, w której trzeba coś odnaleźć, połączyć i zrozumieć, by odkryć wyższy 

poziom lektury. Niewiadomą jest nie tylko epifania, ale i kolejna aporia, którą czytelnik 

musi dostrzec i podjąć. Fabuły są ukryte i porozrzucane, mają charakter intencjonalny 

i achroniczny. Jeżeli powstaje jakaś spójna narracja, to nie wynika ona z progresji, lecz 

stanowi  wytwór  czytelnika,  skonstruowany  wbrew  tekstowi  poprzez  swobodne 

przekształcanie i układanie przeczytanych treści.

Innym interesującym hipertekstem, który powołuje na swojego interpretanta  gatunek 

powieści,  jest  The  Jew's  Daughter Judda  Morriseya.  Jest  to  utwór  nietypowy, 

sprawiający wrażenie wygenerowanego automatycznie w znacznie większym stopniu, 

niż  w rzeczywistości.  Składa się  on z 351 leksji,  które  zmieniają  się nie  w wyniku 

kliknięcia, lecz w wyniku naprowadzenia myszki na wyróżnioną niebieskim kolorem 

kotwicę łącza. Już samo to dodaje tekstowi leksji ulotności i powoduje, że zmiana leksji 

nie  zawsze  jest  świadomą  decyzją  użytkownika.  Zwłaszcza  na  początku  lektury 

niewprawny czytelnik  często  zmienia  leksje  zbyt  szybko,  niechcący,  nie  zdążywszy 

przeczytać ich do końca. Tekst zmienia się i ucieka sprzed oczu, zanim może zostać 

przyswojony  i  zinterpretowany.  Równocześnie  The  Jew's  Daughter wykorzystuje 

powtórzenie, co stwarza wrażenie rozpoznawania znajomych i dobrze znanych treści. 

Nie  chodzi  tu  jednak o  powrót  do  tej  samej  leksji,  lecz  o  powrót  do  tych  samych 

fragmentów tekstu w różnych leksjach. Czytelnik rozpoznaje zatem widziany wcześniej 
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fragment,  ale  tekst  całej  leksji  oraz  zajmowane  miejsce  w  strukturze  nawigacyjnej 

hipertekstu są dla niego nowe.

Zachodzi  przy  tym  zjawisko  wtórnej  delimitacji,  o  którym  wspominaliśmy  we 

wcześniejszych rozdziałach: wyodrębnienie przez czytelnika pewnego fragmentu tekstu, 

powtarzającego się w różnych odsłonach, różnych fazach interakcji. Powstaje wrażenie, 

że  stoi  za  tym  algorytm,  choć  —  gdy  zajrzeć  w  kod  źródłowy  strony  HTML — 

wyodrębnienie  i  powtórzenie  tych  tekstów  nie  jest  zaimplementowane  w  postaci 

programu komputerowego. To tekst napisany przez autorów powtarza całe fragmenty 

w różnych  konfiguracjach,  niekiedy  połączonych  ze  sobą  niegramatycznie  czy 

nielogicznie.  Tymczasem od strony czytelnika powstaje złudzenie,  że są to tekstony, 

podstawowe jednostki jakiegoś oryginalnego tekstu, z których generowana jest dziwna, 

złożona  z  niepasujących  do  siebie  fragmentów,  narracja.  Warto  zaznaczyć,  że 

hipertekstowy utwór Morriseya ma początek i koniec oraz nie jest wielosekwencyjny: 

z każdej  leksji  prowadzi  dalej  dokładnie  jedno  łącze.  Nie  można  tu  więc  mówić 

o antynarracyjności,  która  wynikałaby  z  ciągłej  rekontekstualizacji  leksji  w  trakcie 

lektury.

Taka  konstrukcja  utworu  wywołuje  wrażenie,  że  mamy  do  czynienia  z  narracją 

w formie strumienia świadomości, opartą o asocjacje, niekoniecznie spójną i poprawną 

gramatycznie,  obfitującą  w  powtórzenia  i  pseudopowtórzenia  (łudząco  podobne 

warianty tej samej wypowiedzi). The Jew's Daughter jest podróżą w głąb świadomości 

poprzez narrację. Jest to świadomość dwóch osób, mimo że w hipertekście występuje 

tylko jeden narrator, pierwszoosobowy, usytuowany wewnątrz świata przedstawionego. 

Pojawia  się  jednak  chwyt  bardzo  ciekawy:  w monolog  prowadzony przez  bohatera 

wtopione  są  myśli  i  historia  pewnej  kobiety,  niejednokrotnie  przedstawione 

z wykorzystaniem mowy pozornie zależnej. Czasem narrator zwraca się do niej przez 

"Ty", czasem zaś mówi o niej w trzeciej osobie; jednak omówione wcześniej zasady 

jedności narracyjnych każą wnioskować, że chodzi o tę samą osobę, a zmiany formy 

gramatycznej są jedynie chwytem retorycznym. Rodzi się pytanie o źródło i charakter 

wglądu,  jaki  ma  narrator  —  mężczyzna  w  świadomość  kobiety.  Pierwsza  leksja 

przedstawia relację między tymi dwoma postaciami następująco:

"Czy ona zniknie? (...) Pisałem do Ciebie, że to byłoby niewybaczalne, że 
byłoby  to  pogwałcenie  zasad  naszej  wymiany,  a  właściwie  zbrodnicze 
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zaniedbanie,  gdyby  mi  się  nie  udało  dotrzeć  do  Ciebie.  Przekazać  Ci 
uświęconą  sumę  Twoich  darów,  sekret,  który  ujawniałaś  bezustannie 
i bezwiednie, te wyrazy Twojej woli, które wabiły, i narastając — stały się 
przekazem. Prosiłaś, bym Cię zbudował ze stosu anonimowych części ciała 
i kawałków."297

Można  powiedzieć,  że  cała  dalsza  część  cybertekstu  jest  walką  o  zbudowanie 

tożsamości  kobiety  poprzez  poskładanie  treści  jej  świadomości  w  tekst:  "Skończyć 

zadanie.  Zapanować  nad  nią  i  jednocześnie  ją  zachować,  myślałem (...)."298 Jest  to 

zadanie  mężczyzny  —  terapeuty,  a  zarazem  —  czytelnika,  który  śledzi  ów  tekst. 

Podobnie jak w poprzednio omawianych hipertekstach, fabuła tutaj jest intencjonalna, 

oparta na dążeniu do zmiany czy przezwyciężenia pewnego stanu rzeczy.

Jednak  okazuje  się,  że  relacja  narratora  i  bohaterki,  czy  terapeuty  i  pacjenta,  jest 

symetryczna:  kiedy  kobieta  przychodzi  do  gabinetu,  mężczyzna  z  kolei  zdaje  się 

rozpadać na dwie osoby: "Zapytała mnie, co on robił i dlaczego się nie ruszał (...). Ja jej 

wyjaśniłem, że to z powodu księżyca nie był w stanie się poruszać. (...) Z trudem się 

obudziłem."299 Napięcie pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, bezwiednością i wolą, snem 

i jawą, mową a pismem jest niemożliwe do usunięcia, przenika całą rzeczywistość, nie 

jest aberracją, lecz koniecznością. Wynika stąd podwójna tożsamość.

Mechanizm  The  Jew's  Daughter jest  znakomitą  ilustracją  tego  stanu  rzeczy. 

Podstawową  jednostką  tekstu  jest  remediująca  stronę  leksja,  która  wydaje  się 

reprezentować  aktualny  stan  umysłu.  Podlega  ona  zmianom,  ale  stare  treści  są 

zastępowane przez nowe zawsze tylko częściowo. Kolejne myśli i doznania mieszają się 

z  dotychczasowymi,  wnikają  niepostrzeżenie  w  zmieniający  się,  niegotowy  tekst 

świadomości, formując jego następną, nieostateczną wersję. Uchwycenie tego procesu 

poprzez  zapis  jest  narzuceniem  przestrzeni  kartki  i  formy  językowej  na  treści 

fragmentaryczne,  niespójne  i  zmienne,  które  nie  spełniają  wszystkich  wymagań 

tekstualności. U źródła utworu Morriseya, stoi zatem pytanie o możliwość reprezentacji 

świadomości przy pomocy tekstu.  Morissey zdaje się mówić,  że jest  to niemożliwe, 

gdyż  świadomość  jest  wiecznym  przepływem,  a  każdy  zapis  jest  narzuceniem 

arbitralnych ram na kontinuum myśli.

297 Judd Morrisey:  The Jew's  Daughter,  http://www.thejewsdaughter.com, 2000,  kwiecień 2009,  [1], 
tłum. moje.

298 Tamże, [7], tłum. moje.
299 Tamże, [165], tłum. moje.
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Manipulacja  znakiem,  dokonywana  przez  czytelnika,  który  poszukuje  tekstu 

narracyjnego,  jest  zawsze  próbą  przezwyciężenia  tego  paradoksu,  próbą  oswojenia 

tekstu  i  utrwalenia  go  w  określonym  kształcie.  Antycypacje  te  zostają  boleśnie 

zawiedzione:  tekst  The  Jew's  Daughter jest  prawie  nieczytelny  z  uwagi  na  liczne 

powtórzenia,  niekonsekwencje,  niejasności  co  do  tożsamości  postaci  i  kolejności 

sytuacji.  Leksja,  jako  obraz  świadomości  i  zarazem  remediacja  książkowej  strony, 

okazuje  się  tworem  sztucznym  i  bezsensownym,  ponieważ  jest  niezgodna 

z gramatycznym  i  semantycznym  rozczłonkowaniem  wypowiedzi  (niekiedy  leksja 

zaczyna się lub kończy w połowie zdania). Podobnie sztuczne jest samo nagromadzenie 

zdań i  porządkowanie ich  w określonej  kolejności.  Często  nie  pasują  one do siebie 

i stwarzają  wrażenie,  jak  gdyby  przynależały  do  różnych,  równoległych  narracji. 

Wrażenie  to  potęguje  wtórna  delimitacja,  wynikająca  z  ich  powtarzania  w  różnych 

konfiguracjach.

Napięcia  w  utworze  odzwierciedlone  są  zatem  w  warstwie  mechanizmu  poprzez 

współistnienie  różnych,  niespójnych  delimitacji.  Stawką  jest  ich  przezwyciężenie, 

zaproponowanie  ich  interpretacji  i  przekształcenie  tym samym  hipertekstu  w  tekst: 

"Kiedy Dzieło Znika,  tytuł  książki pojawił  się przede mną."300 Zapętlenie  The Jew's 

Daughter, które sygnalizuje kompletność lektury, pełni funkcję fatyczną, spełniając tę 

właśnie  obietnicę.  Ujawnia jednocześnie,  że  utwór się  nie  rozgałęzia,  a  manipulacja 

znakiem nie zmienia w żaden sposób przebiegu lektury.

Chwyt  ten  przypomina  nieco  figurę  brakującego ogniwa.  Według Marka  Bernsteina 

polega ono na niespełnionym pragnieniu dotarcia do określonej leksji, której brakuje, 

mimo, że nakazuje się jej spodziewać struktura utworu: 

"Strukturalna  nieregularność,  osadzona  w  kontekście,  w  którym 
ustanowiono  regularną  strukturę,  owocuje  wyjątkowo  mocną  odmianą 
Brakującego Ogniwa.  Dzieje  się  tak  dlatego,  że  miejsce,  do  którego nie 
możemy się  przedostać,  właśnie  dzięki  swej  niedostępności,  wydaje  się 
wyjątkowo atrakcyjne."301 

Jednakże w The Jew's Daughter przedmiotem pragnienia nie jest konkretna leksja, lecz 

sama możliwość osiągnięcia epifanii  poprzez przekształcenie doświadczenia w tekst. 

300 Tamże, [172], tłum. moje.
301 Mark Bernstein, dz. cyt., tłum. moje.
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Manipulacja  znakiem nie  przynosi  spełnienia,  co  stanowi  sygnał  dla  czytelnika,  że 

mechanizm jest elementem znaczącym, nie zaś narzędziem ułatwiającym czytanie.

Zagadnieniem, wymagającym osobnego omówienia, jest zakończenie utworu. Istnieje 

kilka różnych wyznaczników, które usprawiedliwiają potraktowanie cybertekstu jako 

przeczytanego:

● kompletność  lektury  —  moment,  w  którym  wszystkie  leksje  zostały 

przeczytane, i wszystkie znaczące łącza prześledzone,

● kompletność fabuły — rozwiązanie akcji lub osiągnięcie epifanii,

● wyznaczniki  formalne  —  zapętlenie  lektury  w  cyklu,  powrót  do  punktu 

początkowego, oznajmienie, że nastał koniec, brak możliwości progresji poprzez 

manipulację znakami (np. brak łączy wiodących dalej),

● kompletność rozumienia mechanizmu — moment, kiedy czytelnik jest w stanie 

przewidzieć wszystkie możliwości lektury i rozumie zasady nią rządzące.302

Utwory cybertekstowe często grają wszystkimi tymi wyznacznikami, przez co posiadają 

wiele zakończeń. Jak pisze Barbara Herrnstein-Smith, zakończenie lektury polega na 

usunięciu "rezydualnych oczekiwań" względem opowieści, gdy zamyka się możliwość 

jakiejkolwiek odmiany lub niespodzianki303. W tekście drukowanym, nawet jeżeli jego 

forma jest otwarta lub utwór nie został dokończony przez autora, współistnieją aż trzy 

wyznaczniki  zakończenia:  lektura  jest  kompletna  (modelowy  czytelnik  czyta 

sekwencyjnie), następuje fizyczny koniec tekstu, mechanizm jest widoczny. Natomiast 

wielość  zakończeń  utworów hipertekstowych  wynika  z  możliwości  naprzemiennego 

występowania  różnych  wyznaczników  zakończenia,  przez  co  nie  jest  ono  mocne 

i jednoznaczne.

Proponowane  rozróżnienie  utworów  narracyjnych  i  antynarracyjnych  jest  ściśle 

związane właśnie z zakończeniami. Utwór jest narracyjny jeżeli w rozsądnym czasie 

możliwa jest kompletna lektura i da się zapełnić wyrwy w tekście w taki sposób, że 

302 Por. Jane Yellowlees Douglas: dz. cyt., s. 102―105. Douglas wymienia również cztery wyznaczniki 
zakończenia w odniesieniu do afternoon, które przekonują ją do zakończenia lektury na leksji [white 
afternoon]. Są to: brak możliwości dalszej lektury i trudny dostęp do wskazanej leksji (te dwa aspekty 
mieszczą się w kategorii wyznaczników formalnych), a także: rozwiązanie napięć fabularnych, które 
zainicjowały opowieść (ang. resolution of  the tensions that,  initially,  gave rise to  narrative)  oraz 
ujawnienie  takich  elementów fabularnych,  które  pozwalają  powiązać  ze  sobą  niespójne  elementy 
narracji.

303 Barbara Herrnstein Smith: Poetic Closure: A Study of how Poems End, University of Chicago Press, 
Chicago 1968, s. 34―36, tłum. moje.
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wyłania się z niej poprawnie zbudowany tekst fabularny (przykładem jest  The Heist). 

Utwór jest antynarracyjny, jeżeli w rozsądnym czasie możliwa jest kompletna lektura, 

ale modelowy czytelnik nie może stworzyć na tej podstawie poprawnie skonstruowanej 

opowieści  (przykładem  jest  Przystanek,  gdzie  brakuje  formalnych  wyznaczników 

końca,  przez  co  rama  modalna  wydarzeń  podlega  nieustającej  modyfikacji,  a  czas 

wydarzeń i perspektywa narratora stapia się z czasem i perspektywą czytelnika).

Osobną grupę utworów tworzą te, które są antynarracyjne, ale zawierają w sobie ukryte 

fabuły. Można potraktować ich nieskładność jako technikę pisarską i odzwierciedlenie 

np.  działania  świadomości  czy pamięci,  ale  ponowne przejście  przez  tekst  odsłania 

niezauważone wcześniej struktury fabularne. Konstrukcja narracji fabularnych staje się 

domeną  czytelnika,  który  odnajduje  ich  fragmenty  i  wyławia  z  chaosu.  Powstają 

wówczas fabuły intencjonalne, wynikające z pewnego dążenia podpowiedzianego przez 

tekst  i  zaadoptowanego  przez  operatora.  Z  taką  sytuacją  mamy  do  czynienia 

w przypadku afternoon, gdzie — jak pokazaliśmy — powrót odkrywa kolejne narracje, 

a także  w  The  Jew's  Daughter.  Warunkiem  powrotu  czytelnika  jest  właśnie 

antynarracyjność pierwszego odczytania, poczucie braku sensu niektórych elementów 

i niemożności wpasowania ich w spójną strukturę fabularną.

Trudne jest  sklasyfikowanie  utworów, które  nie  umożliwiają  kompletnej  lektury lub 

trwa ona stosunkowo długo i  rodzi pewne niejasności,  rozwiązywane później.  Jeżeli 

jednak wyznaczniki formalne przynoszą zamknięcia wątków fabularnych, a pozornie 

oderwane od kontekstu leksje nabierają sensu w toku dalszej lektury, wówczas utwór 

jest  narracyjny.  Przykładem jest  Victory  Garden,  będący  spójnym  splotem wątków, 

odsłanianych w kolejnych odczytaniach. Należą do tej kategorii również cyberteksty, 

których odczytania generują wiele wzajemnie się wykluczających wariantów fabuły, ale 

za każdym razem powstaje prawidłowo skonstruowane opowiadanie.

Utwory  narracyjne  pozwalają  skonstruować  opowieść  na  podstawie  interakcji 

z cybertekstem.  Aporia  i  epifania  odpowiadają  wówczas  zawiązaniu  akcji  i  jej 

rozwiązaniu,  zaś  pomiędzy nimi  rodzi  się  napięte  oczekiwanie  na  finał  i  następują 

zwroty akcji.  Natomiast  w utworach  antynarracyjnych  można  znaleźć  pewną  fabułę 

intencjonalną,  która  rozpoczyna  się  aporią  i  kończy  epifanią,  ale  nie  rozwija  się 

stopniowo w sposób typowy dla prozy fabularnej. Epifania nie jest zmianą w obrębie 
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świata przedstawionego, lecz uświadomieniem sobie innego znaczenia pewnych faktów 

przez czytelnika, gdy dociera on do końca lektury bez odpowiedzi na swoje pytania.

Pojęcia  antynarracyjności  i  fabuły  intencjonalnej  można  rozciągnąć  poza  cybertekst 

i zastosować również do zwykłych tekstów.  Tam jednak,  z uwagi na sekwencyjność 

lektury,  muszą  pojawić  się  dwa  kolejne  zakończenia:  jedno  dotyczy  fikcyjnych 

wydarzeń,  drugie  zaś  wynika  z  ich  reinterpretacji  i  uporządkowania.  Znakomitym 

przykładem  jest  końcówka  powieści  detektywistycznej,  gdy  wszystkie  fakty  znane 

detektywowi są również znane czytelnikowi, ale nie komponują się w sensowną fabułę, 

choć  zgodnie  z  konwencją  gatunku  —  powinny.  Sekwencja  wydarzeń  kończy  się 

w momencie,  kiedy  zostaje  zatrzymany  zbrodniarz,  ale  czytelnikowi  wciąż  brakuje 

ciągu przyczynowo-skutkowego, który opisywałby, jak doszło do przestępstwa oraz jak 

został wykryty jego sprawca. Wówczas następuje moment reinterpretacji, dokonywanej 

poprzez  narrację  detektywa.  Zdarzenia  otrzymują  nowy  sens  i  zostają  zespolone 

w fabułę,  odsłaniając  swoją  konsekwencję  i  nieprzypadkowość.  To  detektyw  zatem 

wykonuje pracę polegającą na odnalezieniu fabuły intencjonalnej  i  przepisaniu całej 

opowieści.  W  cybertekście  natomiast  rolę  tę  spełnia  czytelnik.  Przerwanie  lektury 

w momencie,  kiedy  nie  wszystkie  wątki  zostały  zbadane,  ale  chwilowo  jawi  się 

koherentna wersja wydarzeń, jest wówczas karygodnym zaniedbaniem. Detektyw ma 

bowiem  obowiązek  zrekonstruować  opowieść  tak,  by  nie  została  ona  obalona  po 

otwarciu kolejnych leksji — zdobyciu nowych informacji.

Fabuła w utworach przestrzennych

Szczególną grupę stanowią te powieści hipertekstowe, w których struktura nawigacyjna 

jest  obrazem  lub  symulacją  przestrzeni  przedstawionej.  Ponieważ  przestrzenna 

organizacja leksji z założenia wyklucza fabularność, główną motywacją lektury staje się 

wówczas  dążenie  do  niespodzianki  i  kompletności  lektury.  Fabularność  lub  jej 

namiastka może być wprowadzona do takich utworów na dwa sposoby: poprzez prostą 

ramę  fabularną  lub  poprzez  mini-fabuły  wplecione  w  przestrzeń  przedstawioną. 

Niektóre łącza są wówczas wyłączone z organizacji przestrzennej i stają się wyrazem 

relacji czasowych.

Prosta  rama  fabularna  najczęściej  obejmuje  przełomowe  wydarzenie,  które  jest 

antycypowane  przez  czytelnika,  eksplorującego  przestrzeń  przedstawioną  i  może 
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polegać  np.  na  destrukcji  tej  przestrzeni.  Nie  występują  złożone  zależności 

przyczynowo-skutkowe,  a  epifania  wymaga  jedynie  odnalezienia  opisu  zdarzenia 

w hipertekstowej sieci. Przykładem utworu przestrzennego z prostą ramą fabularną jest 

253 Geoffa  Rymana  —  hipertekst  opisujący  253  osoby  podróżujące  metrem304. 

Każdemu z siedmiu wagonów pociągu i każdemu miejscu dla pasażera w obrębie tych 

wagonów przyporządkowana jest  jedna leksja;  oprócz  tego w siedmiu dodatkowych 

leksjach opowiedziane są losy pasażerów poszczególnych wagonów po wypadku, który 

wydarzył  się  na  końcu  linii.  Każda  postać  opisana  jest  dokładnie  w  253  słowach, 

według  tego  samego  schematu,  obejmującego  trzy  elementy:  wygląd  zewnętrzny, 

"informację wewnętrzną" oraz myśli i działania postaci. Łącza odpowiadają związkom 

między postaciami; relacje te nie budują jednak struktury fabularnej, lecz tworzą płaską 

sieć,  jedynie  gdzieniegdzie  ujawniając  fragment  jakiejś  historii  lub  tworząc  lokalne 

napięcia. Jak słusznie zauważa Jan van Looy: "Ograniczenie strony do określonej liczby 

słów  (...)  zabija  każdą  historię  dokładnie  w  momencie,  kiedy  zaczyna  się  ona 

rozwijać."305 Owe zalążki fabuł wystarczają natomiast, żeby zainteresować czytelnika 

i skierować  go  ku  innym pasażerom,  gdzie  jego  uwaga  skoncentruje  się  na  innych 

wątkach, postaciach czy miejscach.

Strukturalna monotonia  253 jest zrównoważona przez wypadek, który ironicznie gra 

z oczekiwaniami  czytelnika,  nawiązując  do  medialnej  estetyki  szoku:  "Nareszcie 

sensacja  i  przemoc.  Odkryj  straszliwy  koniec  wybranego  przez  siebie  wagonu."306 

W tym kontekście  całość  utworu  można uznać  za  parodię  medialnych  przedstawień 

rzeczywistości,  złożonych z migawkowych, schematycznych informacji,  podawanych 

bez pełnego tła i uzasadnienia, lecz jako fakty, powiązane ze sobą przez miejsce, czas 

lub postaci, a nie przez związki przyczynowo-skutkowe. Wypadek jako rama fabularna 

również nie pozwala scalić obrazu, lecz jest źródłem szoku, stanowi szczególną formę 

niespodzianki,  polegającą  na  naocznym  doświadczeniu  niecodziennych, 

304 Geoff Ryman:  253 a tube theatre. a novel for the London Underground in seven cars and a crash 
(przed  1998),  http://www.ryman-novel.com,  kwiecień  2009. Warto  dodać,  że  253 powołuje  na 
interpretanta dwa gatunki  literackie:  prozę  i  dramat.  Dramatyczne  cechy utworu dotyczą  głównie 
sposobu przedstawienia wydarzeń i  osób oraz jedności  czasu,  miejsca i  przestrzeni.  Zob.  Jan van 
Looy:  One  Must  Be  Calm  and  Laugh:  Geoff  Ryman's  Web  Novel  253  as  a  Hypertextual  
Contemplation on Modernity [w:] Close Reading New Media. Analyzing Electronic Literature, [red.] 
Jan van Looy, Jan Baetens, Leuven University Press, Leuven 2003, s. 101―120.

305 Tamże, s. 109, tłum. moje.
306 Geoff Ryman: 253..., [/end/home.htm], tłum. moje.
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niezrozumiałych,  przerażających  wydarzeń,  które  jednak  nie  dotykają  czytelnika 

w sposób bezpośredni.

Utwór  parodiuje  również  niektóre  praktyki  reklamowe i  promocyjne  poprzez  osiem 

ogłoszeń, które wskazują możliwe zastosowania 253, ukryte w niej tajemnice, zabawy 

oparte na powieści i alternatywne sposoby lektury. Autor, posługując się perswazyjnym 

językiem, a także dużą czcionką i sugestywną grafiką, obiecuje rozwiązanie wszelkich 

istniejących i  nieistniejących problemów potencjalnego czytelnika: "Jak często byłeś 

zażenowany,  kiedy  w  biurze  rozmawia  się  o  powieściach?"307,  "Znudzony?  (...) 

w londyńskim  metrze  czekają  Cię  długie  godziny  świetnej  zabawy"308,  "Nigdy  nie 

wiesz, kiedy możesz być świadkiem przestępstwa (...). Musisz być gotowy, by opisać 

dokładnie każdego dokoła Ciebie."309. Powieść jest jednak przedstawiana również jako 

pomysł na przestrzeń reklamową i  ogłoszeniową; miał być do niej  nawet dołączony 

jeszcze  jeden  skład  metra,  wypełniony  opisami  pasażerów  przysłanymi  przez 

czytelników.  Van  Looy  zauważa,  że  ogłoszenia  nawiązują  do  tablic  reklamowych 

w londyńskim  metrze,  przez  co  również  wpisują  się  w  przestrzenną  warstwę 

hipertekstu310. Badacz twierdzi również, że rozprawiają się one z pewnymi mitami na 

temat  hipertekstu  i  literackości,  m.in.  z  mitem  hipertekstu  jako  tekstu  literackiego 

zawierającego  dodatkowe  ułatwienia  dla  mas,  mitem  współautorstwa  oraz 

poststrukturalną ideą swobodnej gry z tekstem.

Podobnie jak w  253,  rama fabularna oparta na przełomowym wydarzeniu występuje 

w Końcu  świata  według  Emeryka,  gdzie  czytelnik  przez  długi  czas  poszukuje 

obiecanego końca świata, by w końcu odkryć, że polega on na zakończeniu lektury. 

W Bloku natomiast  występuje  szczątkowa  rama  fabularna,  która  nie  powoduje 

destrukcji  przestrzeni,  lecz  inicjuje  jej  eksplorację.  Użytkownik  wchodzi  do  bloku 

(zasygnalizowane  przez  bezpośredni  zwrot  w  trybie  rozkazującym  oraz  ikoniczne 

przedstawienie spisu lokatorów), co sytuuje go wewnątrz przestrzeni wypełnionej mini-

fabułami. Nie można tu jednak mówić o awatarze, ponieważ czytelnik nie obserwuje 

siebie jako bohatera z zewnątrz i nie zostają mu przypisane żadne szczególne cechy.

307 Tamże, [car1/ad1.htm], tłum. moje.
308 Tamże, [car5/ad5.htm], tłum. moje.
309 Tamże, [car6/ad6.htm], tłum. moje.
310 Jan van Looy, dz. cyt., s. 103.
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Drugim sposobem połączenia fabularności z organizacją przestrzenną jest przypisanie 

szeregu  różnych  opowieści  do  poszczególnych  miejsc  w  świecie  przedstawionym. 

Struktura  przestrzenna  jest  wówczas  nadrzędna  względem  fabuły,  a  całość  utworu 

przypomina zbiór opowiadań, refleksji  czy wspomnień,  dających wielostronny obraz 

określonego  zjawiska.  Jest  tak  m.in.  w  Bloku Sławomira  Shuty  oraz  My  body:  

A wunderkammer Shelley Jackson311.  Pierwsza z  tych powieści  poprzez opowiadania 

związane  z  poszczególnymi  mieszkaniami  pokazuje  typowe  aspekty  życia  na 

nowohuckim  blokowisku.  Natomiast  utwór  Shelley  Jackson  to  autoportret  kobiety, 

gdzie poszczególne części ciała stają się pretekstem do snucia refleksji i  wspomnień 

przez  narratora  pierwszoosobowego.  W  przywołanych  utworach  każdy  punkt 

przestrzeni  pozwala  spojrzeć  z  nowej  perspektywy,  przypomnieć  inne  fakty,  które 

składają się na całościowy obraz pewnej rzeczywistości. Podobną funkcję ma zresztą 

przestrzeń w 253, którą można potraktować za van Looyem jako obraz współczesności. 

Warto  podkreślić,  że  przestrzenność  hipertekstowego  mechanizmu  obejmuje  co 

najmniej dwa aspekty. Po pierwsze, w wielu hipertekstach występuje centralna leksja 

z wieloma  łączami,  które  tworzą  pewien  przestrzenny  wizerunek  poprzez  efekt 

intraleksyjny  oraz  ewentualną  wkomponowaną  grafikę.  Nazwijmy  tę  leksję  "leksją 

nawigacyjną".  Może ona przedstawiać  np.  przestrzeń  (jak w  Marble Springs  Deeny 

Larsen312,  Victory Garden Stuarta Moulthropa313,  Bloku Sławomira Shuty314) lub obiekt 

(np.  ciało  w  Patchwork  Girl Mary  Shelley315),  często  remediując  przy  tym  inne 

ikoniczne lub diagramatyczne formy reprezentacji (np. mapę, spis lokatorów, akt). 

Drugim aspektem przestrzenności hipertekstu jest faktyczne powiązanie leksji poprzez 

mechanizm316.  Metryką,  czyli  miarą  odległości  w tej  przestrzeni,  jest  ilość  kliknięć, 

oddzielających  od  siebie  leksje.  Wskazane  dwa  aspekty  przestrzenności  wiążą  się 

z różnym umiejscowieniem użytkownika  w  stosunku  do  hipertekstu.  Główna  leksja 

nawigacyjna na ogół sytuuje czytelnika na zewnątrz świata przedstawionego i jest jak 

gdyby  bramą  do  tego  świata.  Czytelnik  ma  swobodny  dostęp  do  poszczególnych 

311 Shelley Jackson: My body: A wunderkammer, AtX.com, 1997, http://www.altx.com/thebody.
312 Deena  Larsen:  Marble  Springs,  Eastgate  Systems,  Watertown  MA 1993,  adaptacja  internetowa, 

http://www.eastgate.com/MS/Title_184.html, [Main_Map_171.html].
313 Stuart Moulthrop, dz. cyt., [North Garden], [Mid Garden], [South Garden].
314 Sławomir Shuty, dz. cyt., [spis.html].
315 Shelley, M.: Patchwork Girl, Eastgate Systems, 1996, [phrenology].
316 Zgodnie z przedstawioną teorią znaku złożonego rozumienie mechanizmu jako zmiany przestrzeni 

bądź upływu czasu wynika z sygnałów w warstwie językowej i wizualnej.
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punktów  w  przestrzeni  i  nie  podlega  ograniczeniom  wynikającym  z  odległości. 

Przestrzeń jest  jedynie przedstawieniem, a czytelnik — autonomicznym podmiotem, 

stojącym  poza  nią.  Sytuacja  zmienia  się  po  wejściu  w  hipertekst,  gdy  dostęp  do 

przestrzeni  utworu  staje  się  ograniczony.  Kliknięcia  w  łącza  stają  się  tożsame 

z pokonywaniem odległości, wędrówką po wirtualnym świecie dzieła. Rytm interakcji 

oraz  faktyczny  czas  jej  trwania  symulują  upływ  czasu  w  świecie  przedstawionym. 

Dzięki temu ruch między leksjami może reprezentować na przykład przemieszczanie się 

czytelnika — awatara w obrębie fikcyjnej przestrzeni przedstawionej.

Przestrzenna organizacja hipertekstu wyznacza perspektywę, z jakiej czytelnik poznaje 

świat przedstawiony i opowiadane wydarzenia. Perspektywa ta jest zależna od całego 

szeregu czynników, takich jak:

• perspektywa głównej leksji nawigacyjnej (np. w  253 przestrzeń widziana jest 

z lotu  ptaka,  czyli  z  miejsca  niedostępnego  dla  uczestnika  wydarzeń,  zaś 

w Bloku czy My Body... — z perspektywy, która może być przypisana postaci);

• struktura  łączy  pomiędzy  leksjami,  która  może  odzwierciedlać  odległości 

i możliwości percepcyjne w świecie przedstawionym lub być od nich zupełnie 

niezależna (wówczas łącze będzie konceptualizowane jako opowieść, myśl lub 

skojarzenie, a nie jako przemieszczenie w przestrzeni);

• możliwość  cofnięcia  czasu  w  obrębie  ramy fabularnej  — powrotu  do  stanu 

sprzed  przełomowych  wydarzeń  (w  powieści  Rymana  jest  to  możliwe,  zaś 

u Nowakowskiego koniec świata jest nieodwracalny, ponieważ w ostatniej leksji 

nie  ma  żadnych  łączy;  podobnie  w  Bloku nie  da  się  powrócić  przed  drzwi 

wieżowca);

• cechy narracji: osoba, czas, tryb, perspektywa (auktorialna, personalna itp.);

• zróżnicowanie  narratorów  i  cech  narracji  w  powiązaniu  z  przestrzenią 

przedstawioną;

• istnienie  awatara,  czyli  obrazu  czytelnika/użytkownika  w  obrębie  utworu, 

stworzonego  poprzez  warstwę  językową  (np.  narrację  drugoosobową)  lub 

graficzną hipertekstu;

• przedmiototwórczy bądź tekstotwórczy charakter interakcji.
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W zależności od tych wszystkich czynników mechanizm może być konceptualizowany 

jako  fizyczne  przemieszczanie  się  obserwatora/słuchacza  po  przestrzeni  świata 

przedstawionego (Blok, Koniec świata według Emeryka), jako wędrówka wzroku, myśli 

czy pamięci po przedmiocie (My body) lub też wyłącznie jako trop.

Ten ostatni przypadek występuje w  Victory Garden,  gdzie główną leksją nawigacyjną 

jest  ogród.  Nie  oddaje  on  jednak  uporządkowania  elementów  w  świecie 

przedstawionym ani nie odzwierciedla w przejrzysty sposób struktury dyskursu, przez 

co  przypomina  labirynt.  Narracja  w  Victory  Garden jest  trzecioosobowa,  na  ogół 

auktorialna  lub  personalna.  Ponieważ  jednak  łącza  mają  charakter  fabularno-

asocjacyjny,  czytelnik  długo  błądzi  wśród  fragmentów  narracji  zanim  uda  mu  się 

odtworzyć plan wydarzeń317. Powoduje to, że wędrówka przez ogród staje się metaforą 

poznania,  a  jego  labiryntowa  przestrzeń  —  wielowymiarowym  obrazem  wojny 

a zarazem historią Ameryki, wyłaniającą się z fragmentarycznych narracji, dotyczących 

różnych postaci i sytuacji. Prawdziwą funkcją ogrodu jest pokazanie w jaki sposób ta 

historia  powstaje,  a  nie  umiejscowienie  czytelnika  w  przestrzeni  przedstawionej 

i postawienie  go  w  centrum  wydarzeń.  Ogród  jako  nawigacyjna  mapa  budzi 

w czytelniku  pragnienie  poznania  i  uporządkowania  świata,  ale  okazuje  się  to 

niemożliwe. Historia jest niejednoznaczna, splątana i trudna, stanowi mozaikę złożoną 

z indywidualnych losów i perspektyw. Można ją czytać na niezliczoną ilość sposobów, 

a próba ujęcia jej w przejrzyste i jednoznaczne liniowe struktury jest przedsięwzięciem 

niewykonalnym. Zawód, którego doświadcza użytkownik po bliższym zapoznaniu się 

z ogrodem, jest elementem strategii dzieła. Plan wydarzeń wymyka się spod kontroli 

czytelnika, który musi mozolnie składać narracje w całość, by zrozumieć choć część 

wielowątkowej  opowieści,  nie  mając  pewności,  że  wyczerpał  zawartą  w  ogrodzie 

wojenną historię.

Złożona konstrukcja fabularno-przestrzenno-wizualna w Końcu świata 

według Emeryka

Bardzo ciekawym przypadkiem z punktu widzenia konstrukcji fabularno-przestrzennej 

oraz z uwagi na wykorzystanie znaku złożonego, nawiązującego bezpośrednio do poezji 

wizualnej,  jest  Koniec  świata  według  Emeryka  Radosława  Nowakowskiego. 

317 Por. Ilona Snyder, dz. cyt., s. 94.
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W opowieści tej  przeważa nawigacja przestrzenna wpisana w prostą ramę fabularną, 

zapowiadającą koniec świata.

Rama fabularna ujawnia się już w tytule utworu, natomiast w pierwszej leksji rozłożona 

jest na następujące po sobie fazy opowieści:

"09:17 – 09:28
09:40 – 09:52
16:58 – 17:10
22:51 – 22:59
k:on – i:ec"318

Nowakowski stosuje tu efekt intraleksyjny, polegający na wpisaniu w słowo "koniec" 

dwukropków, co upodabnia je wizualnie do przedziałów czasowych określonych wyżej. 

Ta  wizualna  anafora  powoduje,  że  porządek  czasowy  zlewa  się  z  porządkiem 

fabularnym, a przedziały godzinowe stają się w oczach czytelnika kolejnymi fazami 

opowieści. Spodziewa się on narracji fabularnej, zawierającej rozwinięcie akcji, punkt 

kulminacyjny i zakończenie. W tym momencie sam jest wciąż jeszcze autonomicznym 

podmiotem, który stoi ponad przestrzenią opowieści, a czas jego nie stapia się z czasem 

narracji. Wraz z wyborem jednej z możliwości czasy te się zbiegną, a czas czytelnika 

zostanie przechwycony przez opowieść. 

Ciekawość  wiedzie  wielu  użytkowników  do  pominięcia  zawiłości  fabularnych 

i sięgnięcia bezpośrednio na koniec opowieści. Tam jednak czeka ich rozczarowanie:

"Zaglądnąłeś tu, bo
chciałeś dowiedzieć się,
jak się to skończy,
a te tajemnicze litery
mogłyby wskazywać na to,
że tu właśnie znajduje się
ów upragniony koniec.
Otóż nie. Tu go nie ma.
Może jest TAM?"319

Leksja ta jest bardzo doniosła z punktu widzenia struktury aporetyczno-epifanicznej, 

zamienia  bowiem  porządek  czasowy  na  porządek  przestrzenny,  który  będzie  odtąd 

organizował tok opowieści. Czytelnik z słuchacza staje się wędrowcem. Jego dążenie 

318 R. Nowakowski, dz. cyt., [brzask.htm].
319 Tamże, [/koniec/nigdzie.html].
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do  zamknięcia  fabuły  przekładać  się  będzie  na  wybór  kolejnych  łączy,  które 

przemieszczają go w przestrzeni przedstawionej. 

Przestrzeń  ta  skonstruowana  jest  w  przejrzysty  sposób.  Poszczególne  leksje 

odpowiadają  sąsiadującym  elementom  przyrody  i  krajobrazu,  co  daje  wrażenie,  że 

każde łącze odpowiada relacji fizycznej bliskości w obrębie świata przedstawionego. 

Zasada  jedności  indeksalnej  powoduje,  że  obiekt  wspomniany  w  jednej  leksji 

(i oznaczony jako kotwica łącza) — np. jaszczurka,  kot,  kamień,  balon itp.  staje się 

domyślnie narratorem leksji, do której to łącze prowadzi. Stąd naturalny wniosek, że 

narrator danej leksji ma lub miał  fizyczną styczność z narratorami sąsiednich leksji, 

a zatem  łącza  oddają  relacje  przestrzenne.  Ponadto  narracja  pierwszoosobowa, 

połączona  z  konkretystycznymi  przedstawieniami  wypowiadających  się  elementów 

przyrody, powoduje, iż wydają się oni bezpośrednio pojawiać przed oczami czytelnika, 

gdy ten nawiguje po wirtualnym świecie.

Wizualne przedstawienia poszczególnych narratorów najczęściej odwzorowują kształt, 

kolor  lub  ruch  w sposób  bardzo  prosty,  szkicowy,  a  jednak niezwykle  sugestywny. 

Wystarczy  przywołać  ptaka  zbudowanego  ze  znaków przestankowych,  taras  będący 

swoją  własną  interaktywną  mapą,  czy  też  rzekę,  której  monolog  czytać  można 

w najróżniejszych  kierunkach,  tak  jak  światło  słoneczne  zdaje  się  migotać  po 

biegnących falach, jak układają się kolory oraz kształty czcionek. Nawet motyl nie jest 

niczym innym, jak białym tekstem na błękitnym ekranie, przemieszczającym się pod 

wpływem kolejnych kliknięć użytkownika.

Koniec świata według Emeryka przywodzi na myśl poezję konkretną, która posługuje 

się  podwójnym systemem znaków:  wizualnym i  werbalnym do przedstawienia  tego 

samego przedmiotu lub zjawiska. Nowakowski bardzo często rozdziela te dwa aspekty 

przedstawienia  w  czasie,  umieszczając  nazwę  przedmiotu  w  leksji  źródłowej,  zaś 

złudzenie  obecności  —  w  leksji  docelowej.  W  ten  sposób  pojawia  się  struktura 

aporetyczno-epifaniczna,  oparta  o  podstawową  aporię  reprezentacji,  polegającą  na 

braku przedmiotu, zastępowanego przez słowo. Wędrówka czytelnika jest nieustannym 

przezwyciężaniem  owej  aporii,  przechodzeniem  od  nazwy  do  złudzenia  obecności. 

W leksji docelowej poszukiwany obiekt objawia się, zdaje się być widoczny i słyszalny, 

bezpośrednio  dostępny,  ale  jego  nazwa  przepada,  pozostając  jedynie  w  pamięci 
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użytkownika. Doświadczenie rozmija się z językiem: konkretystyczna jedność obrazu 

i słowa w świecie Nowakowskiego nie jest możliwa.

Pozostaje pytanie o nadrzędną aporię Końca świata według Emeryka, która organizuje 

wędrówkę, a więc o koniec świata. Otóż "koniec świata" zmienia swój sens: przestaje 

być końcem czasu i staje się końcem przestrzeni:

"zupełnie nie obchodzi mnie to co dzieje się tam, na końcu świata, w jakiejś 
krainie, której nazwy nie znam i nawet nie chcę poznać (...) Stoję (czy też 
leżę – raczej  leżę – bo już nie wiszę) na stanowisku, że czas najwyższy 
skończyć z tym nadzwyczaj destrukcyjnym przekonaniem, że jakieś głupie 
wydarzenie  w  którymś  z  końców  świata  przetacza  się  po  kontynentach 
i morzach i staje druzgocącą falą uderzeniową gdzie indziej.

Pora rozłączyć naczynia.
Rach ciach ciach!

TAPAHI-A!
TATAA-NGIA!"320

Chodzi tutaj o przestrzeń nawigacji. Jak się okazuje, koniec świata nie jest wydarzeniem 

opisanym, lecz doświadczanym i polega na dojściu przez czytelnika do leksji, z której 

nie  prowadzi  dalej  żadne  łącze.  Plan  narracji  okazuje  się  być  tożsamy  z  planem 

wydarzeń:  to  wędrówka  czytelnika  jest  przygodą,  która  rozpoczęła  bieg  czasu 

przedstawionego i  która  go zamyka.  Bez  czytelnika  początek  ani  koniec  świata  nie 

istnieje, a hipertekst jest jak nieruchoma rekwizytornia, w której nic interesującego się 

nie dzieje. Opowieść o końcu świata zmienia się w doświadczenie końca, po raz kolejny 

słowo prowadzi  ku  złudzeniu  obecności.  Złudzenie  to  powstaje  w oparciu  o  znaku 

niewerbalny: tak jak wcześniej przyroda symulowana była przez znaki wizualne, tak 

teraz koniec świata symulowany jest przez znak mechaniczny — przez brak łącza, które 

oznacza ruch czytelnika w czasie i przestrzeni.

U  Nowakowskiego  każda  z  leksji  jest  znakiem  złożonym,  łączącym  trzy  porządki 

werbalny, wizualny i mechaniczny. Budowę tego znaku przedstawia tabela 3.

320 Tamże, [godz17/tiki.html].

 182



Tabela 3: Budowa znaku cybertekstowo-wizualnego

JĘZYK MECHANIZM OBRAZ

tworzywo kolorowe słowa rozmieszczone na przestrzeni ekranu, z których niektóre są 
łączami

znaczące kolejność zastąpienie leksji inną wygląd i rozmieszczenie

znaczone I znaczenie słów działanie znaczenie obrazu

znaczone II znaczenie złożonego znaku cybertekstowo-wizualnego

Szczegółowa  analiza  leksji  [motyl1]–[motyl4]  zaprezentowana  w  tabeli  4 pozwala 

zrozumieć,  dlaczego  następstwo  leksji  rozumiane  w  tych  leksjach  jest  inaczej  niż 

w przeważającej części utworu i nie oznacza ruchu obserwatora, lecz przemieszczanie 

się przedmiotu. 

Tabela 4: Leksje [motyl1]-[motyl4] w "Końcu świata według Emeryka" jako znak złożony

JĘZYK MECHANIZM OBRAZ

tworzywo kolorowe słowa rozmieszczone na przestrzeni ekranu, z których niektóre są 
łączami

znaczące tekst na ekranie
przesunięcie obrazu 

w prawo i w dół, zmiana 
treści po kliknięciu łącza

biała plama na niebie-
skim tle

znaczone I wypowiedź skrzydlatego 
stworzenia

ruch/upływ czasu, zain-
-teresowanie obiektem 

wskazanym w łączu

biały przedmiot na tle błę-
kitnej przestrzeni

znaczone II 
myśli i odczucia motyla obserwacja poruszają-

-cego się motyla
biały motyl na tle bez-ch-

murnego nieba

biały motyl, który leci po bezchmurnym niebie; czytelnik obserwuje go i wsłu-
chuje się w jego monolog

Otóż  nie  jest  prawdą,  iż  kliknięcie  w  łącze  zawsze  oznacza  ruch  w  przestrzeni. 

Interpretacja mechanizmu (pojawienia się nowej leksji po wskazaniu wybranego łącza) 

jest  wynikiem  mediacji  pomiędzy  znaczeniem  trzech  składowych:  słowa,  obrazu 

i mechanizmu. Słowa, mechanizm i obraz posiadają bowiem jakieś własne znaczenia 

(znaczone I), ale są one nieostre i niejednoznaczne. Biała plama tekstu mogłaby równie 

dobrze być kwiatem albo mewą, zaś łącze mogłoby oznaczać bardzo różne działania 

czytelnika  bądź  obiektu.  Również  monolog  nie  musiałby  wcale  należeć  do  motyla. 

Dopiero w wyniku powiązania wszystkich składowych w koherentną całość powstaje 

znaczone II, które dookreśla sens słowa, obrazu i mechanizmu w kontekście całości.
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Warto  podkreślić,  że  mechaniczny  aspekt  znaku  nie  musi  się  ograniczać  do 

hipertekstowego systemu łączy. Okazuje się, że można wykorzystać w tym celu również 

lekturę tekstu ciągłego lub tekstu, który jest nietypowo rozmieszczony na przestrzeni 

strony.  Znakomitym  przykładem  jest  leksja  [mysz],  której  analizę  przedstawiono 

w tabeli 5.

Tabela 5: Leksja [mysz] w "Końcu świata według Emeryka" jako znak złożony

JĘZYK MECHANIZM OBRAZ

tworzywo kolorowe słowa rozmieszczone na przestrzeni ekranu, z których niektóre są 
łączami

znaczące tekst na 
ekranie

zmiana obrazu 
po wyborze 

łącza deserek 
w monologu 

kota

lektura leksji 
[mysz] od 
lewej do 
prawej

wypowiadanie 
przez czyte-
l-nika czyta-
nego tekstu 

("p", "3 14") w 
myśli

pionowe pasy 
poprzedzie-

-lane różnoko-
-lorowym tek-

stem 

znaczone I 

wypowiedź 
zwierzątka, 
które boi się 

być zjedzone, 
obserwuje 

świat

ruch/upływ 
czasu, zainte-

-resowanie 
obiektem 

wskazanym 
w łączu

ruch/upływ 
czasu 

dźwięk towa-
-rzyszący 

wydarzeniom 
("p", "pi")

brązowy płot 
ze szparami, 
przez które 
widać kolo-
-rowe plamy

znaczone II 

perspektywa 
myszy, która 
patrzy przez 

kolejne szpary 
swej kryjówki

ruch czytelnika 
ku myszy 

i przyjęcie jej 
perspektywy, 
rozpoznanie 

obiektu, 
o którym mówił 

kot

bieganie od 
szpary do 

szpary przez 
mysz

piszczenie 
myszy

brązowy płot, 
na który 
patrzymy 

z perspektywy 
myszy, za nim 
— oślepiające 
słońce, zielona 

winorośl

czytelnik zwraca się ku myszy, przyjmuje jej perspektywę i słucha, mysz pisz-
cząc przesuwa się w swojej kryjówce, spoglądając coraz to przez inną szparę, 
obserwuje coś dużego i zielonego (co okazuje się być winoroślą, gdy klikniemy 

w łącze), później patrzy w słońce

Czytelnik, czytający od lewej do prawej, przeskakuje pomiędzy kolejnymi segmentami 

tekstu, które z perspektywy znaku złożonego okazują się być szparami w płocie. Ruch 

lektury staje się znakiem faktycznego ruchu myszy i podążającego za nią obserwatora. 

Jednocześnie  Nowakowski  korzysta  z  nawyku  wymawiania  słów  przez  czytelnika 

(głośno lub  w myślach).  Bez  tego napisy "p" i  "3 14" nie  byłyby zrozumiałe.  Gdy 

czytelnik nadaje im postać dźwiękową, wówczas okazują się one być piskiem myszy. 
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Właściwym tworzywem znaku nie jest napis na stronie, lecz dźwięk, który pojawia się 

w myślach czytelnika pod wpływem napisu.

Leksje u Nowakowskiego stanowią raczej symulację niż opis. Hipertekst jako całość nie 

jest narracją, lecz przestrzenią, gdzie strukturę czasową narzuca wędrówka czytelnika. 

Kolejne  obiekty  zaczynają  swoją  opowieść  niejako  na  wezwanie,  gdy  zostaną 

rozpoznane i czytelnik świadomie się ku nim zwróci. Nawet pisk myszy nie istnieje 

w jakimś predefiniowanym czasie wydarzeń, lecz pojawia się w zależności od działań 

czytelnika, gdy ten, błądząc oczami po stronie, odkrywa sens napisów "p", "pi" i "3 14" 

w kontekście całej  leksji.  Leksja to  wydarzenie,  w którego centrum stoi  czytelnik a 

świat  przedstawiony to  symulacja,  w którą wkomponowane są narracje.  Dlatego też 

koniec świata to koniec wędrówki. Wówczas dopiero powstać może tekst wyobrażony 

— narracja opisująca wędrówkę czytelnika po wirtualnym świecie.
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POEZJA CYBERTEKSTOWA



Wprowadzenie

Zgodnie  z  przedstawioną  wcześniej  tezą,  do  poezji  cybertekstowej  należeć  będą 

cyberteksty, które powołują na swojego interpretanta poezję. Najczęściej będzie się to 

odbywało  poprzez  tytuł  lub  podtytuł,  czasem poprzez  kontekst  instytucjonalny  (np. 

umieszczenie na wspomnianej już witrynie internetowej "Poems That Go"). 

W  rozważaniach  na  temat  prozy  hipertekstowej  stwierdziliśmy,  iż  powołanie 

interpretanta prozatorskiego skutkuje poszukiwaniem narracji. W poezji nieco trudniej 

znaleźć porównywalną kategorię, która posłużyłaby za drogowskaz dla czytelnika lub 

dla badań teoretycznych. Zależy to bowiem od odpowiedzi na pytanie, czym jest poezja, 

a odpowiedź ta bardzo się różni w zależności od nurtu artystycznego. Poezja może być 

bowiem wypowiedzią artysty, kunsztowną strukturą językową, aktem defamiliaryzacji 

lub wręcz dekonstrukcji języka, zabawą formalną. Można jednak określić oczekiwania 

czytelnika  i  obietnicę  zawartą  w  słowie  "poezja"  na  jeszcze  prostszym  i  bardziej 

podstawowym poziomie,  a mianowicie  sprowadzić  je do poszukiwania wiersza jako 

w delimitowanego w charakterystyczny sposób tekstu literackiego321.

Peter Howard w swojej zabawnej prezentacji "Subatomic and Particle Poetry" ("Poezja 

subatomowa i cząsteczkowa") z trAce Incubation 3 Symposium, 12 -14 czerwca 2004322 

odnosi  się  do tradycyjnego pojmowania poezji,  kontrastując je  ze współczesnym jej 

obliczem,  kształtującym  się  pod  wpływem  Internetu.  Według  Howarda, 

przyzwyczailiśmy  się  do  utworu  poetyckiego  jako  statycznej  struktury,  stanowiącej 

321 Por. Adam Kulawik:  Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, Kraków 1997, s. 154, 
Dorota Urbańska, dz. cyt., s. 15.

322 Peter Howard: Subatomic and Particle Poetry, Word Circuits, http://www.wordcircuits.com/gallery/ 
subatomic/index.html, 2004.

 187



estetyczną całość i  nie  podlegającej  ingerencji  ani  zmianom. Podobnie zresztą  pisze 

o poezji John Cayley:

"Jedną  z  możliwości  zdefiniowania  wiersza  jest  określenie  go  jako 
konstrukcji językowej o dowolnej wielkości, złożoności czy długości, która 
to  konstrukcja  jest  nieredukowalna:  nie  może  zostać  sparafrazowana; 
stanowi atom znaczenia (ang. atom of signification — przyp. mój)"323

Obecnie  natomiast,  jak  twierdzi  Howard,  istotą  poezji  staje  się  wewnętrzna 

transformacja, niestabilność i brak autonomii względem otoczenia. 

Gdy  niepodzielna  całość  utworu  poetyckiego  ulega  rozbiciu,  czytelnik  staje 

naprzeciwko fragmentu bądź braku. Ów fragment bądź brak nie jest jednak zastygłą 

formą, która domaga się oglądu i interpretacji, podobnie jak Wenus z Milo pozbawiona 

ramion.  Przeciwnie,  poezja  uwodzi  możliwością  zmiany,  uzupełnienia,  odnalezienia, 

przearanżowania układu tak, by stał się on pełnią. To właśnie poszukiwanie owej pełni 

będzie  stanowiło  najprostszą  siłę  napędową interakcji  z  utworami  cybertekstowymi. 

Jednakże  w  gruncie  rzeczy  poszukiwanie  wiersza  będzie  zawsze  dążeniem 

niespełnionym,  ponieważ  poezja,  w obrębie  której  dokonuje  się  nieustanna  zmiana, 

nigdy nie stanie się owym nienaruszalnym atomem. Nawet jeżeli czytelnikowi uda się 

w końcu stworzyć poemat, zawsze będzie on jednym z wielu możliwych, dającym się 

rozłożyć na części i zamienić na inny.

W przeciwieństwie  do  prozy,  w  której  ukonstytuowanie  się  narracji  jest  procesem 

długotrwałym, czytelnik poezji elektronicznej bardzo szybko odkrywa, że wiersz się nie 

pojawi w postaci skończonego i nienaruszalnego tekstu, jaka znana jest z wydawnictw 

papierowych. Poezję trudno rozłożyć na historię i dyskurs, co pozwoliłoby czytelnikowi 

poszukiwać  pewnej  uporządkowanej  całości  poza  zaburzoną  płaszczyzną  tekstu324. 

Literackie obietnice, a wraz z nimi rozumienie istoty poezji, muszą zatem ulec zmianie. 

323 “From Byte  to  Inscription:”  An Interview with  John Cayley by Brian  Kim Stefans,  Iowa  Web 
Review, February 2003, www.uiowa.edu/~iareview/tirweb/feature/cayley/cayley_interview.pdf, tłum. 
moje.

324 Zaburzenie porządku dyskursu w stosunku do porządku historii  występuje oczywiście również w 
prozie  tradycyjnej,  na  przykład  w  postaci  prolepsis czy  analepsis.  Por.  G.  Genette:  Narrative 
Discourse..., dz. cyt., s. 40.
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Obietnica strukturalna

Analiza współczesnej poezji cybertekstowej pozwala wyróżnić co najmniej kilka typów 

obietnic, które na nowo definiują kształt lub funkcje tego rodzaju literackiego. Pierwszą 

z nich można by nazwać obietnicą strukturalną. Utwór zdaje się wówczas być strukturą 

wielowymiarową,  rzutowan  na  dwuwymiarową  płaszczyznę  ekranu,  gdzie  staje  się 

dostępna  dla  czytelnika.  Takie  podejście  widoczne  jest  między  innymi  w  pracach 

teoretycznych  poety  Johna  Cayleya  i  badacza  poezji  elektronicznej  Lossa  Pequeňo 

Glaziera.

John  Cayley,  analizując  cybertekstowe  utwory  poetyckie,  posługuje  się  kategorią 

powierzchni  (ang.  surface)325.  Jego zdaniem poezja  zazwyczaj  jest  postrzegana  jako 

układ liter  na płaszczyźnie.  Dla ścisłości  należałoby dodać,  że  najczęściej  chodzi  tu 

o ciąg liter, a więc w zasadzie o byt jednowymiarowy, który jest podzielony na wersy 

i w tej postaci umieszczony na płaszczyźnie. Przedstawia to schematycznie rysunek 9.

Istnieją jednak liczne utwory poetyckie, które wykorzystują możliwości stwarzane przez 

drugi wymiar326. Prostym przykładem współczesnym jest przedstawiony schematycznie 

na rysunku 10 mezostych, gdzie wybrane litery wiersza stanowią jednocześnie drugi 

tekst, czytany od góry do dołu.

325 John  Cayley:  Writing  on  Complex  Surfaces [w:]  "Dichtung  Digital",  Nr  2/2005 
http://www.brown.edu/Research/dichtung-digital/2005/2/Cayley/index.htm.

326 Znakomity przegląd takich utworów od średniowiecza daje Piotr Rypson w książkach  Piramidy * 
Słońca * Labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku, Neriton, Warszawa 2002 oraz 
Obraz  słowa.  Historia  poezji  wizualnej,  dz,  cyt.  Zagadnienie  rozwija  również  Andrzej  Pająk  w 
artykule  Islamskie ogrody i barokowe teksty-maszyny. Porady dla hipertekstowych ogrodników  [w:] 
"Techsty", Magazyn Nr 4, http://techsty.art.pl/magazyn4/ artykuly/pajak/pajak01.html.
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Spór dotyczący tego, czy wiersz jako statyczna struktura jest utworem jedno- czy też 

dwuwymiarowym  przewija  się  przez  współczesną  poetykę.  Pogląd  wspomnianej 

wcześniej  Doroty  Urbańskiej,  która  twierdzi,  iż  utwór  poetycki  powinien  być 

rozpatrywany jako zapis na kartce papieru,  jest równoznaczny z uznaniem poezji za 

zjawisko dwuwymiarowe. Natomiast podejście kontestowane przez badaczkę, według 

którego  forma  mówiona  utworu  jest  jego  właściwą  postacią,  ogranicza  poezję  do 

jednego wymiaru327.

Cayley  posuwa  się  jeszcze  dalej  i  określa  poezję  jako  strukturę  wielowymiarową. 

O swoim utworze translation pisze następująco:

327 Por. Adam Kulawik, dz. cyt., s. 159, gdzie badacz formułuje wersologiczną definicję poezji, opierając 
ją właśnie od prozodii, oraz s. 13, gdzie dadaizmowi, letryzmowi i poezji konkretnej odmawia statusu 
literatury.
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Rysunek 10: Mezostych na płaszczyźnie strony

Rysunek 9: Wiersz na płaszczyźnie strony



"(...) płaszczyzna ekranu daje wgląd w ruch (...);  powstające [na ekranie] 
pismo wytwarza  dwuwymiarowy obraz  pewnej  złożonej  przestrzeni.  Jest 
ona  różnorodnością  wielu  powierzchni  składowych,  które  zmieniają  się 
i przemieszczają,  tak  jak  (...)  zmieniają  się  i  przemieszczają  teksty  na 
ekranie.  (...)  można  myśleć  o  tym  zjawisku  jak  o  powierzchni  morza, 
deformowanej przez nakładające się kształty fal."328

Można sobie wyobrazić, że na rysunku 10 każda z widocznych poziomych i ukośnych 

linii jest jedynie przekrojem pewnej dwuwymiarowej powierzchni. Płaszczyzny te są 

w ciągłym ruchu i nakładają się na siebie, co powoduje, że w każdej chwili widziany na 

ekranie obraz jest inny. Nie zawsze można odnaleźć w tym obrazie tekst; raczej są to 

fragmenty  pochodzące  z  różnych  tekstów  na  owych  interferujących  ze  sobą 

powierzchniach. 

Mieszanie  się  płaszczyzn  tekstowych,  o  którym  pisze  John  Cayley,  jest  zasadą 

konstrukcyjną  utworu  Jima  Andrews  i  Pauline  Masurel  Blue  Hyacinth (Błękitny 

hiacynt)329. Na tę kinetyczną miniaturę składają się cztery teksty, które interferują ze 

sobą, gdy czytelnik poruszy myszą. Każdy tekst wyświetla się w innym odcieniu koloru 

niebieskiego. Pokazano to na rysunku 11.

328 John Cayley, dz. cyt., tłum. moje.
329 Jim  Andrews,  Pauline  Masurel: Blue  Hyacinth [w:]  Stir  Fry  Texts,  Vispo.com,  1999―2002, 

http://vispo.com/StirFryTexts/index.html.
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Rysunek 11: Interferencja płaszczyzn tekstowych w Błękitnym hiacyncie 
J. Andrews i P. Masurel 



Wielowymiarowa przestrzeń tekstowa wcale nie musi istnieć w sposób substancjalny 

i bezpośrednio dostępny, tak jak cztery różne teksty w Błękitnym hiacyncie. Wystarczy, 

że pewne zaburzenie, brak lub potencjalna niestabilność w obrębie ekranu wskazuje na 

dodatkowy,  ukryty  wymiar  tekstu.  W  samym  tym  zjawisku  tkwi  zaprzeczenie 

atomowości i niepodzielności tego, co znajduje się na ekranie. Stawia to pod znakiem 

zapytania  możliwość  interpretacji  i  zmusza  czytelnika  do  poszukiwań.  Na  takiej 

zasadzie oparty jest utwór Judda Morriseya The Jew's Daughter, omówiony w rozdziale 

poświęconym prozie hipertekstowej.

W poezji elektronicznej niezwykle istotnym elementem jest ekran jako interfejs, który 

stanowi  ramę  dla  złudzenia  tekstu.  Jak  pisze  Loss  Pequeňo  Glazier:  "Strona  jest 

montażem  w  obrębie  fizycznej  przestrzeni  ekranu.  Wyświetlone  na  ekranie  części 

symulują  całość."330 Ekran  delimituje  przestrzeń  znaków,  tworząc  złudzenie 

zamkniętego dzieła. Wystarczy jednak jeden ruch, by ta całość się rozpadła i utworzyła 

się nowa. Zgodnie z obietnicą strukturalną, naczelnym dążeniem czytelnika staje się 

dążenie  do  przekroczenia  owego  złudzenia,  poznania  konstrukcji  owej 

wielowymiarowej  struktury,  którą  jest  tekst.  Jak  pisze  Jim  Andrews  o  Błękitnym 

hiacyncie: 

"Całość  nigdy  nie  zostanie  przeczytana.  Nie  jest  jednak  konieczne 
przeczytanie  wszystkich  1152921504606846976  różnych  tekstów,  by 
zrozumieć  coś,  co  nazwalibyśmy  "znaczeniem"  tego  utworu.  (...) 
Rozumienie  (...)  polega  na  wyczuciu  dostępnych  kierunków  poprzez 
wypróbowywanie możliwości tak długo, jak różnica między nimi jeszcze 
jest dla nas znacząca"331.

Na gruncie polskim realizacją poezji cybertekstowej w oparciu o obietnicę strukturalną 

jest Ars Poetica Zenona Fajfera332. Ten kinetyczny utwór składa się z czterech warstw, 

które  kolejno  ukazują  się  oczom  czytelnika.  Pierwszą  warstwę  stanowi  wiersz, 

podzielony na wersy i strofy. Każda kolejna warstwa tworzona jest z poprzedniej na 

zasadzie  akrostychu:  z  ekranu  znikają  wszystkie  litery  za  wyjątkiem  pierwszych. 

330 Loss Pequeňo Glazier: Digital Poetics. The making of E-Poetries, The University of Alabama Press, 
Tuscaloosa 2002, s. 79, tłum. moje.

331 Jim  Andrews:  "Blue  Hyacinth by  Pauline  Masurel",  post  z  26  listopada  2002  r.  z  adresu 
jim@vispo.com  na  listę  dysksyjną  "Rhizome  Digest",  http://www.rhizome.org/editorial/digest/?
msg=00061 (archiwum), kwiecień 2009, tłum. moje.

332 Zenon Fajfer: Ars Poetica [w:] "Techsty", Magazyn Nr 3 (2007), http://www.techsty.art.pl/magazyn3/ 
fajferArs_poetica_polish.html  (wersja  polska),  http://www.techsty.art.pl/magazyn3/fajfer/ 
Ars_poetica_english.html (wersja angielska).
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Najpierw dzieje  się  tak  z  pierwszymi  literami  wyrazów,  które  zsuwają  się,  tworząc 

nowy wiersz.  Potem pozostają  jedynie  pierwsze  litery wersów,  dając  napis  "twoimi 

oczami", by następnie przekształcić się w wyraz "to". Już sam mechanizm, ujawniając 

ukryte linie tekstu, wskazuje na obietnicę strukturalną. Wiersz okazuje się być całością 

złożoną  z  kilku  tekstów,  powiązanych  relacją  następstwa,  wynikania  i  zawierania, 

wyrażoną przez ruch w przestrzeni i czasie.

Warto  przyjrzeć  się  również  treści  utworu.  Pierwotny  wiersz  stanowi  ciąg  luźno 

związanych ze sobą myśli, wrażeń lub pragnień, wyrażonych równoważnikami zdań. 

W szesnastu całostkach zdaniowych zakończonych kropką pojawiają się zaledwie dwa 

czasowniki w formie osobowej: "jedz" i "obejrzą". Tematycznie można podzielić utwór 

na  trzy  części.  Pierwsza  z  nich,  rozpoczynająca  się  pytaniem  retorycznym  "To 

wszystko?",  odnosi  się  do  przedmiotów  z  pewnego  hipotetycznego  świata 

przedstawionego.  Można  powiedzieć,  że  prezentuje  ona  poetyckie  spojrzenie  na 

rzeczywistość, które metaforyzuje, kojarzy i ubarwia to, co widziane, przekształcając 

surową jednoznaczność przedmiotów w ich subiektywny obraz. Druga część poematu 

rozpoczyna się słowem "Ale..". Występują tam trzy motywy, które łączą się w pewną 

skojarzeniową  całość:  miłość,  ogień  i  zjednoczenie  z  drugą  osobą,  wyrażone 

metaforycznie  przez  "Jedz  moje  inicjały".  Do części  tej  tematycznie  należy jeszcze 

pierwsze słowo kolejnego równoważnika zdania:  "eksplozja". Wreszcie trzecia część 

utworu  dotyczy  patrzenia.  Rysuje  ona  napięcia  pomiędzy  obserwującym 

i obserwowanym oraz widzeniem i niewidzeniem. Role widza i przedmiotu zamieniają 

się: to czytelnik ma stać się obiektem oglądanym na szklanym ekranie, a Yorick ma 

spojrzeć na czaszkę Hamleta. Ciemności przeciwstawione są "astralne litery, eteryczne 

metrum" oraz spojrzenie oczami innych, które ujawnia "mroczną intrygę intelektu".

Bardzo  interesujące  jest  angielskie  tłumaczenie,  sporządzone  przez  autora  oraz 

Katarzynę Bazarnik, ponieważ w znacznym stopniu różni się ono od polskiej wersji. 

Występuje wiele sformułowań i fragmentów, których nie ma w polskim utworze, nie ma 

tak  wyraźnego  podziału  na  poszczególne  części,  a  niektóre  elementy  pojawiają  się 

w zupełnie innym miejscu. Również czasowniki w formie osobowej występują znacznie 

częściej. Miłość staje się pożądaniem, dzban iluzji — pustym kubkiem, a do "nowych 

ekranów"  wędruje  "ja"  a  nie  "ty"  liryczne.  "Mroczna  intryga  intelektu"  staje  się 

"miejscem intelektualnej pułapki, w której wykuwa się los". Pojawiają się "nowe dni" 
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i "zmarnowane noce", oraz ukierunkowane dążenie podmiotu lirycznego, który usiłuje 

wzrokiem przebić ciemności. Zamiast nawiązania do słynnej sceny z czaszką Yoricka 

pojawia się odwołanie do miejsca akcji "Hamleta" ("skały Elsynoru").

Wskazuje to, iż dokładna treść i kolejność poszczególnych fragmentów utworu nie jest 

aż tak istotna, jak jego wielowarstwowość i sposób odsłaniania kolejnych poziomów 

poprzez redukcję do słowa "to", które po angielsku tłumaczone jest dosłownie jako "it". 

Struktura  utworu  nie  jest  zatem  linearna,  lecz  jej  najistotniejszym  aspektem  jest 

mechanizm,  który  organizuje  poszczególne  poziomy  tekstu  i  w  tłumaczeniu  to  on 

pozostaje bez zmian.

Dopiero łączne potraktowanie wersji polskiej i angielskiej poematu pozwala zobaczyć, 

jak mocno opiera się on na obietnicy strukturalnej. Okazuje się, że utwór jest pewnym 

bytem, który nie wyczerpuje się w postaci tekstu. Owe poszukiwane "astralne litery, 

eteryczne metrum" istnieją gdzieś poza rzeczywistością zmysłową, a tekst zdaje się być 

jedynie ich emanacją w jednym z wielu wariantów. Wynika z tego, iż istotą poezji jest 

cybertekstowość rozumiana jako posiadanie wielu form wyrazu333.

Utwór nie określa jasno, kto stoi za "ja" i "ty" lirycznym. Czytelnik ma wrażenie, że 

"ty" oznacza jego samego, nie tylko jako konstrukt (czytelnika modelowego), lecz jako 

żywą  osobę,  czytającą  tu  i  teraz  słowa  na  ekranie.  Lektura  poezji  wykracza  poza 

reprezentację, lecz jest przede wszystkim spotkaniem i swoistym zjednoczeniem dwóch 

perspektyw. W polskiej wersji przedostatnia warstwa utworu brzmi "Twoimi oczami", 

zaś po angielsku "inside toward" (w środku, do wewnątrz). Sformułowania te wyrażają 

na różne sposoby ten sam paradoks. Otóż "Twoimi oczami" oznacza zarazem jedność 

i odrębność, która wynika z wcielenia w innego. Wersja angielska przedstawia to samo 

jako ruch i bezruch, jednoczesne trwanie i niespełnione dążenie do bycia w miejscu, 

w którym się trwa. To z tego paradoksalnego spotkania,  naznaczonego dążeniem do 

przekroczenia  odrębności  dwóch osób, dwóch miejsc,  dwojga par  oczu,  wyłania  się 

przedmiot.  Można  postawić  tezę,  że  struktura,  wychodząca  poza  dostępny 

bezpośredniemu oglądowi  tekst,  nie  jest  dana  z  góry,  lecz  powstaje  lub  rozwija  się 

poprzez spotkanie tekstu z czytelnikiem.

333 Por. Espen Aarseth, dz. cyt., s. 3.
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Obietnica kreacyjna

Inną obietnicę poezji elektronicznej można by nazwać kreacyjną. Interaktywny utwór 

literacki staje się tutaj narzędziem służącym do tworzenia tekstów przez czytelnika na 

podstawie  gotowych  elementów.  Korzeni  tej  obietnicy  można  upatrywać  w  myśli 

postmodernistycznej od Lyotarda do Derridy. Zamiast odkrywać sens utworu, czytelnik 

go  kreuje  i  wciąż  zmienia  poprzez  grę.  Tekst  staje  się  dyskursem,  a  czytanie  — 

pisaniem, noszącym znamiona postprodukcji. Literatura staje się przestrzenią wolności, 

która  nie  nosi  piętna  modernistycznej  ostateczności.  Powstające  teksty  są  kolażami 

z gotowych elementów, utworzonymi na potrzeby chwili. W miejsce koherencji pojawia 

się  niespójność  i  kontrast,  a  przymus  ich  przezwyciężenia  zostaje  unieważniony. 

Pojawienie się sensownego tekstu w wyniku interakcji może być źródłem spontanicznej 

radości, przez co cały proces upodabnia się do zabawy (ang. play). Wydawać się może, 

iż chodzi raczej o grę (ang.  game), w której stawką jest sens, wydarty lub narzucony 

dziełu przez czytelnika. Jednak cybertekst odmawia uniwersalnej ważności zwycięstwu, 

wskazując na szereg alternatywnych możliwości, które nie zostały uaktywnione. Sens 

każdorazowo okazuje się jedynie konstrukcją czytelnika w polu cybertekstu, które jest 

polem  zabawy.  Cybertekst  staje  się  środowiskiem  do  symulacji  pisania  i  czytania 

literatury  jako  skończonego  tekstu,  przekształcając  ten  proces  w  działanie  czysto 

umowne, niezobowiązujące, w istocie odmawiając mu jakiejkolwiek wagi.

Obietnica kreacyjna nawiązuje również do awangardowej sztuki konceptualnej, której 

istotą jest pomysł na dzieło, zaś sama jego realizacja jest potencjalna, pozostawia się ją 

umysłowi  i  wyobraźni  widza.  Widz  ma  do  czynienia  jedynie  z  intersubiektywnym, 

materialnym,  gotowym artefaktem, który stanowi  pretekst  i  podstawę do stworzenia 
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właściwego  dzieła,  będącego  niematerialnym  wytworem  sytuacji  odbioru334. 

W przypadku cybertekstu opartego na obietnicy kreacyjnej ów odbiór naznaczony jest 

dążeniem  do  przeniesienia  takiego  dzieła  w  sferę  materialną  poprzez  manipulację 

materialną  stroną  znaku.  Działania  te  mogą  być  zwieńczone  częściowym  lub 

całkowitym sukcesem.

Bardzo reprezentatywną realizacją obietnicy kreacyjnej jest tzw. "Poezja magnetyczna" 

(ang. "Magnetic Poetry")335, czyli zestawy słów — magnesów na lodówkę, które można 

dowolnie układać. Prawa autorskie do takiego rozwiązania posiada amerykańska firma 

Dave'a Kapella, który sprzedaje gotowe zestawy słów. W nieco szerszym rozumieniu 

"poezja magnetyczna" jest zabawą, polegającą na tworzeniu wierszy poprzez układanie 

i przestawianie wyrazów z predefiniowanego zbioru. Wiele realizacji elektronicznych 

tego pomysłu jest również dostępnych w Internecie w postaci programów do układania 

słów  w  wiersze.  "Poezja  magnetyczna"  jest  godna  uwagi  z  dwóch  powodów.  Po 

pierwsze, pokazuje ona, że obietnica kreacyjna ze swojej natury jest związana bardziej 

z wartością  ludyczną  niż  z  wartością  literacką.  Po  drugie,  wskazuje  ona  na  ścisły 

związek obietnicy kreacyjnej z praktykami oulipijskimi. Na stronie firmy produkującej 

poezję magnetyczną na lodówki można przeczytać kilka słów o początkach pomysłu: 

"Dave Kapell (..) cierpiał na niemoc twórczą, pisząc teksty piosenek (...). 
W końcu  spisał  interesujące  wyrazy  na  karteczkach  i  przestawiał  je, 
szukając inspiracji"336.

Gdy wyrazy, po przyklejeniu małych magnesów na odwrotną stronę karteczek, trafiły 

na  lodówkę,  stały  się  obiektem zainteresowania  odwiedzających  pisarza  znajomych. 

Przestawiali  oni  wyrazy,  "bawiąc  się  doskonale  przy  komponowaniu  pierwszych 

magnetycznych wierszy"337.

Obietnica  kreacyjna  pojawia  się  zawsze  tam,  gdzie  swoboda czytelnika  w wyborze 

możliwości  oraz  wpływ  tego  wyboru  na  sens  czytanego  utworu  są  pozytywnie 

wartościowane.  Obecna  była  ona  bardzo  wyraźnie  we  wczesnej  teorii  hipertekstu 

i słynnym  utożsamieniu  czytelnika  z  pisarzem przez  George'a  Landowa.  Nie  został 

jednak wówczas podkreślony umowny i tymczasowy status powstających tekstów oraz 

334 Patrz:  Ryszard  Kluszczyński:  Od  konceptualizmu  do  sztuki  hipermediów [w:]  Piękno  w  sieci.  
Estetyka a nowe media. Universitas, Kraków 1999, s. 81.

335 "Magnetic Poetry", Magnetic Poetry, 2007―2009, http://www.magpo.com, kwiecień 2009.
336 the magnetic poetry story, Magnetic Poetry, http://www.magpo.com/story.html, tłum. moje.
337 Tamże, tłum. moje.
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ludyczny  charakter  całego  procesu.  Cały  hipertekst  został  potraktowany  bardzo 

poważnie,  jako  tekst-sieć,  który  może  być  czytany  na  różne  sposoby.  Kreacyjność 

polegała  raczej  na kształtowaniu kolejności  i  zakresu  jego lektury niż  na tworzeniu 

zupełnie  nowych  tekstów.  Wskazywałoby  to,  iż  teoria  hipertekstu  Landowa  łączy 

obietnicę kreacyjną z obietnicą strukturalną.

Jednocześnie  poezja  magnetyczna  wskazuje  na  związek  obietnicy  kreacyjnej 

z praktykami oulipijskimi i strukturalno-generatywną koncepcją języka. Celem Oulipo 

nie  było  tworzenie  gotowych  dzieł,  ale  praktyka,  pogłębianie  rozumienia  języka 

i literatury poprzez eksperymentowanie z różnymi strukturami literackimi338. Jak pisze 

François Le Lionnais: 

"Każde dzieło literackie zaczyna się od natchnienia, które musi dostosować 
się  najlepiej,  jak  to  możliwe,  do  szeregu  ograniczeń  i  procedur  (...) 
Ograniczenia  słownictwa  i  gramatyki,  ograniczenia  powieści  (podział  na 
rozdziały itp.)  lub tragedii  greckiej  (reguła trzech jedności),  ograniczenia 
wersyfikacji (...) zagnieżdżone jak chińskie szkatułki"339.

Oulipijczyków najbardziej interesowały ograniczenia formalne, związane m.in. z ilością 

i długością strof oraz wersów, rymami, ułożeniem liter, zestawem wykorzystywanych 

liter.

Z  tymi  właśnie  ograniczeniami  związana  jest  koncepcja  potencjalności  literatury, 

wynikająca z generatywnego spojrzenia na język. Tak jak wszystkie poprawne zdania 

języka  dadzą  się  wyprowadzić  ze  zbioru  poprawnych  słów  i  reguł  ich  łączenia, 

wszystkie możliwe utwory literackie danego gatunku są określone przez reguły tego 

gatunku.  Twórczość  jest  jedynie  aktualizacją  określonych  utworów  istniejących 

potencjalnie.  Warto  przyjrzeć  się  tej  koncepcji  twórczości  również  w  świetle  tezy 

o umowności języka. Oznaczałoby to, iż każde istniejące potencjalnie dzieło literackie 

jest  wytworem  społecznym,  a  istotą  twórczości  nie  jest  skonstruowanie  określonej 

formy, lecz gest,  polegający na jej  przywołaniu.  W tym świetle łatwo zrozumieć,  iż 

oulipijczyków potencjalność literatury zajmuje dużo bardziej niż pojedyncze, niejako 

338 Jacek Olczyk:  Przymus w literaturze, czyli o oulipijskiej strategii pisania [w:] "Nowy wiek. Pismo 
literacko-artystyczne", Nr 10/2006, s. 4.

339 François Le Lionnais:  Lipo: First Manifesto  [w:] Oulipo. A Primer of  Potential  Literature, [red. 
i tłum.] W. F. Motte, Dalkey Archive Press, Illinois 1998, s. 26, tłum. moje.
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"gotowe",  utwory  literackie.  Poza  sferą  zainteresowań  grupy  pozostaje  również 

zagadnienie literackości jako takiej340.

Oulipo dąży do otworzenia nowych możliwości w sztuce poprzez wymyślenie nowych 

lub też przypomnienie i zbadanie dawno nieużywanych reguł twórczości, które mogą 

być  wykorzystane  do pisania  literatury.  Podobny jest  cel  poezji  magnetycznej,  choć 

oczywiście jej adresatem jest masowy klient. Obietnicę kreacyjną podkreśla się bardzo 

wyraźnie w opisach produktów, np.: "Ponad 300 słów by wyleczyć niemoc twórczą", 

"400  magnesów  dla  odsłonięcia  ukrytego  w  Tobie  poety"341.  Przeplata  się  ona 

z zapowiedziami  dobrej  zabawy.  Wszystko  jednak  w  gruncie  rzeczy  zostało  już 

potencjalnie napisane, twórczość jest jedynie operacją kombinatoryczną, postprodukcją. 

Wydaje się, że ma to ogromny wpływ na sens twórczości. Skoro każdy możliwy utwór 

istnieje od zawsze w sferze potencjalnej, znaczenie nie tkwi w kształcie wiersza, tylko 

w jego aktualizacji. Utwór nie jest obiektem, który odsłania swój ponadczasowy sens 

w kolejnych interpretacjach. Sens staje się lokalny, doraźny, pojawia się w określonej 

sytuacji,  miejscu i  czasie.  Zgodnie z obietnicą kreacyjną cybertekst  postrzegany jest 

jako  maszyna  do  produkcji  utworów  jako  zdarzeń,  które  funkcjonować  mogą  "tu 

i teraz".

Z drugiej strony, pojawia się twórczość, polegająca na formułowaniu ograniczeń. Widać 

to doskonale w wierszu Raymonda Queneau Sto bilionów wierszy, który podawany jest 

jako klasyczny przykład cybertekstu342.  Na uwagę zasługuje szkatułkowa konstrukcja 

ograniczeń:  do  ograniczenia  związanego  z  konstrukcją  sonetu  dołożone  zostaje 

ograniczenie,  polegające  na  zawężeniu  zestawu  możliwych  wersów  do  140 

predefiniowanych tekstonów. Queneau tworzy w ten sposób własną przestrzeń literatury 

potencjalnej. Każde przynależące do tej przestrzeni dzieło stanie się literaturą dopiero 

z momentem aktualizacji. 

Właściwie  sam utwór  Sto  bilionów  wierszy  nie  powinien  być  uznany  za  literaturę. 

Zgodnie  z  tytułem,  jest  nią  dopiero  każdy z  produktów tego  utworu.  Sto  bilionów 

wierszy funkcjonuje jednak w przestrzeni kulturowej jako utwór literacki, ze względu na 
340 Hervé Le Tellier: Esthétique de L'Oulipo, Le Castor Astral, 2006, s. 20―23.
341 Z opisów produktów na stronie www.magpo.com, zakładka: "Shop", http://www.magpo.com/search_ 

results.asp?txtsearchParamTxt=&txtsearchParamCat=69&txtsearchParamType=ALL&iLevel=1& 
txtsearchParamMan=ALL&txtsearchParamVen=ALL&txtFromSearch=fromSearch&btnSearch.x= 
5&btnSearch.y=8, tłum. moje.

342 Espen Aarseth, dz. cyt., s. 10.
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osobę autora oraz brak bardziej odpowiednich kategorii opisowych. Tymczasem jest to 

przedsięwzięcie ze swojej natury aliterackie, podobnie jak tworzenie zestawów poezji 

magnetycznej. Obietnica kreacyjna opiera się bowiem na zasadniczo innej koncepcji 

literackości  niż  obietnica  strukturalna,  która  sprowadza  lekturę  do  odcyfrowywania 

kształtu i znaczenia utworu. Obietnica kreacyjna powoduje natomiast, że lektura staje 

się  zabawą  w  twórczość  (o  ile  można  jeszcze  mówić  o  lekturze  w  sytuacji,  gdy 

cybertekst nie jest literaturą, lecz maszyną do jej produkcji).
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Obietnica destrukcji

Inną możliwością postawy względem języka jest bunt, który przejawia się w zakłócaniu 

struktur języka i literatury, w oscylacji wokół granicy pomiędzy słowem a bełkotem. 

Powstałe utwory są na tyle podobne do literatury, że nie dadzą się z miejsca wyrzucić 

poza  jej  nawias,  a  jednocześnie  nie  wyrażają  nic,  co  byłoby zrozumiałe  w  obrębie 

istniejących  konwencji.  W świetle  synchronicznej  i  generatywnej  koncepcji  języka 

utwory  takie  nie  mają  sensu,  ale  w  perspektywie  diachronicznej  twórczość  taka 

poszerza paradygmat języka i  literatury,  inicjując zmianę systemu.  Włączenie  nowej 

formy  twórczości  w  system  literacki  poszerza  możliwości  ekspresji  o  cały  zestaw 

możliwych utworów, opartych o tę formę. Nie będą one już jednak zaburzeniem, lecz 

normą, aktualizacją tego, co jest potencjalnie obecnie w systemie.

Trzecią  obietnicą  cybertekstu,  wynikającą  właśnie  z  buntu przeciwko pozostawianiu 

w granicach  tego,  co  zostało  już  z  góry  zaprojektowane  przez  system  języka,  jest 

obietnica  destrukcyjna.  Składając  tę  obietnicę,  cybertekst  zapowiada  wyzwolenie 

poprzez działania skierowane przeciwko tekstualności. Obietnica ta w pewnym stopniu 

nawiązuje do takich nurtów teoretycznoliterackich, jak szkoła formalistów rosyjskich 

oraz  dekonstrukcjonizm.  W  pierwszym  przypadku  chodzi  o  ideę  defamiliaryzacji, 

swoistego zaburzenia komunikacyjnej funkcji języka, które to zaburzenie miałoby być 

istotą  literatury.  Destrukcja  w  utworach  cybertekstowych  odbywa  się  najczęściej 

poprzez rozkład tekstu na czynniki,  które mogą następnie stać się przedmiotem gry. 

Mechanizm cybertekstowy proponuje wówczas  alternatywne w stosunku do  ogólnie 
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przyjętych  reguły  postępowania  ze  słowem,  stojące  w  wyraźnej  opozycji  do  zasad 

tekstualności343. 

Rozkładanie  przyjętych  struktur  językowych  można  również  łączyć  z  próbą 

przezwyciężenia porządku logocentrycznego, co nawiązuje do dekonstrukcji.  Derrida 

odróżnia  wprawdzie  destrukcję  od  dekonstrukcji,  kojarząc  te  pierwszą  z  negatywną 

redukcją i niszczeniem, podczas gdy dekonstrukcja jest dlań rozbiorem, metodycznym 

rozkładem  struktury344.  Jednakże  w  przypadku  utworów  literackich,  a  szczególnie 

cybertekstów, różnica ta wydaje się być zatarta. Cybertekstowy mechanizm sam w sobie 

implikuje  bowiem  pewną  metodyczność  działania,  nie  dopuszcza  żywiołowego 

burzenia,  które  unicestwia  swój  przedmiot  i  wszystkie  jego  części.  Mimo  to 

cybertekstowej  destrukcji  (która  byłaby  realizacją  obietnicy)  nie  da  się  utożsamić 

z dekonstrukcją, która jest przede wszystkim metodą analizy tekstów oraz uprawiania 

filozofii. Występuje jedynie pewien związek, dotyczący podejścia do języka i pisania. 

Można  zaryzykować  tezę,  że  cybertekstowa  obietnica  destrukcji  narodziła  się  pod 

wpływem określonych  tez  teoretycznoliterackich  nurtu  dekonstrukcyjnego  i  stanowi 

próbę wprowadzenia ich w życie w pewnej uproszczonej formie, poprzez grę czytelnika 

z tekstem.

Obietnica  destrukcyjna  była  obecna  w  praktykach  poetyckich  jeszcze  przed 

rozpowszechnieniem się  mediów  cyfrowych.  Na  polskim  gruncie  realizuje  ją  m.in. 

poezja  lingwistyczna,  w  tym  Nowej  Fali,  natomiast  na  gruncie  amerykańskim  — 

twórczość  grupy  L=A=N=G=U=A=G=E.  Tej  ostatniej  warto  przyglądnąć  się  nieco 

bliżej,  ponieważ  zakłócenia  języka  dotyczą  tam  całych  tekstów  i  mają  charakter 

stosunkowo  prostych  operacji  na  literach  i  słowach,  podobnie  jak  w  poezji 

elektronicznej.  Przykład  stanowią  wiersze  "PCOET" (1972)  Davida  Melnicka  oraz 

"A Defence of Poetry"  (1999) Charlesa Bernsteina. Obydwa utwory zbudowane są na 

podobnej zasadzie: przekręcenia istniejących słów. W "PCOET" transformacja jest tak 

znaczna, iż sprawia on wrażenie utworu w obcym języku. Oto fragment wiersza:

343 Por.  Jay  Bolter:  Literary  Games [w:]  "Poems  That  Go",  jesień  2003, 
http://www.poemsthatgo.com/gallery/fall2003/print_article_games.htm.  Pojęcie  "ostranienia"  zostało 
przywołane przez Jaya Boltera jako kontekst dla "gier literackich" (ang. literary games), przez które 
rozumie on utwory o charakterze gry,  które miałyby posiadać aspekty literackie.  Gry te,  zdaniem 
badacza, powołują nową, rytualną przestrzeń, której zasady funkcjonowania różnią się od przyjętych 
norm kulturowych i społecznych, przez co defamiliaryzują codzienność.

344 Por.  Michał  Paweł  Markowski:  Efekt  inskrypcji.  Jacques  Derrida  i  literatura,  Studio  Φ  & 
Wydawnictwo Homimi, Bydgoszcz 1997, s. 90 i nn.
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"thoeisu
thoeia
akcorn woi cirtus locqvump
icgja
cvmwoflux
epaosieusl
cirtus locqvump
a nex macheisoa"345

Sam Melnick pisze o swoich utworach następująco:

"te  wiersze  sprawiają  wrażenie,  iż  powinny znaczyć  coś  więcej  (...). 
Jednocześnie wiesz, że nie możesz próbować zrozumieć, co one znaczą.

Co te wiersze mogą uczynić dla Ciebie? Jesteś pająkiem, zdławionym przez 
własną sieć, który dusi się znaczeniem. Chcesz, by te wiersze uwolniły Cię 
od nieznośnego obowiązku rozumienia. Świat znaczenia: czy jest za duży 
dla Ciebie? zbyt mały? Nie pasuje. Niedobrze. To nie konkurs. Próbujesz 
nadal. Ja też"346.

Natomiast  transformacje zastosowane przez Bernsteina w "A Defence  of  Poetry"  są 

niemal w pełni odwracalne i pozwalają bez większych przeszkód odczytać tekst:

"Nin-sene.sense is too binary
andoppostioin, too much oall or nithing
account with ninesense seeming by its
very meaing to equl no sense at all. We
have preshpas a blurrig of sense, whih
means not relying on convnetionally
methods of conveying sense but whih may
aloow for dar greater sense-smakihn than
specisi9usforms of doinat disoucrse that
makes no sense at all by irute of thier
hyperconventionality (Bush's speeches,
calssically. (...) the antithsisi
of these poems you call nonselnse is not
sense-making itself but perhps, in some
cases, the simulation of sense-making:
decitfullness, manifpulation, the
media-ization of language, etc."347

Należy  zwrócić  uwagę,  że  zarówno  wiersze  Melnicka,  jak  i  wiersz  Bernsteina,  są 

w pewnym stopniu  interaktywne,  wymagają  bowiem działań  czytelnika,  który  musi 
345 David  Melnick:  "PCOET" [w:]  PCOET,  G.  A.  W.  K.,  San  Francisco  1975,  s.  13, 

http://english.utah.edu/eclipse/ projects/PCOET/html/pictures/1213.html, listopad 2008.
346 David  Melnick:  A Short  Word  on  My  Work,  "L=A=N=G=U=A=G=E"  Nr  1,  luty  1978,  s.  13, 

http://english.utah.edu/eclipse/projects/LANGUAGEn1/pictures/012.html, listopad 2008, tłum. moje.
347 Charles Bernstein: "A Defence of Poetry. For Brian McHale" [w:] My Way: Speeches and Poems, 

University of Chicago Press, Chicago 1999, s. 1―2.
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przywrócić ich formę językową, by miały one sens. Wymaga to interwencji na poziomie 

sekwencji  semiotycznej,  przywołania  słownika  jako  zbioru  możliwych,  znaczących 

słów i dokonania korekty. W przypadku utworu Bernsteina jest to transformacja prawie 

dokładnie odwrotna do tej, której dopuścił się autor. Pojawia się tu sprzężenie zwrotne, 

możliwe dzięki nastawieniu czytelnika na poprawny językowo utwór literacki. Każda 

transformacja jest natychmiast weryfikowana względem zasad poprawności językowej 

i sensu wiersza. W ten sposób pole działania czytelnika staje się bardzo ograniczone, 

a lektura prowadzi w sposób jednoznaczny do domniemanego oryginału.

Melnick pozostawia czytelnikowi znacznie większe pole do twórczości. Tekst staje się 

pretekstem do swobodnych działań,  zmierzających do  usensownienia  doświadczenia 

poprzez  stworzenie  poszukiwanego  wiersza.  Melnicka  można  czytać  dosłownie,  nie 

szukając sensu, można też podstawiać pod nieistniejące słowa swoje własne skojarzenia 

lub frazy brzmiące podobnie. Tak "pcoet" staje się poetą bądź poematem, a "thoeisu" 

może wyglądać lub zabrzmieć jak "this", "these" czy "that is you". Sprzężenie zwrotne 

nie wyznacza z góry zakresu dopuszczalnych modyfikacji, utwór nie jest "zbieżny" do 

jednej,  dwóch  czy  nawet  kilku  poprawnych  czy  sensownych  wersji.  Jedynym 

ograniczeniem staje się zasób językowy użytkownika. Również sens przestaje być dany 

i  określony,  lecz  przekształca  się  w  migotliwą  przestrzeń,  która  odpowiada 

niestabilności słów. Czytelnik poszukuje w tej przestrzeni wiersza, ale jednocześnie ma 

świadomość jego nieostateczności, złudności i efemeryczności. Utwór jako sensowna 

struktura  przestaje  być  trwały,  autonomiczny i  jeden.  Staje  się  procesem, w którym 

główną rolę odgrywa aktywny czytelnik,  przez co właściwie można go potraktować 

jako cybertekst.

Poetyka  zakłócenia  odgrywa  bardzo  istotną  rolę  na  polskiej  scenie  poezji 

cybernetycznej.  Nurt  ten  reprezentują  poeci  Perfokarty  m.in.  Roman  Bromboszcz, 

Tomasz Misiak i Łukasz Podgórni, którzy nawiązują do dadizmu, Fluksusu, futuryzmu 

oraz poezji kinetycznej i wizualnej, łącząc te tradycje z estetyką zepsutej maszyny. Ich 

utwory są multimedialne: oprócz tekstu tworzywem staje się również dźwięk i obraz. 

Wyróżnikiem tej poezji staje się przemoc względem języka i metodyczne zaburzenie 

przekazu jako świadome działanie artystyczne.

Roman Bromboszcz w Manifeście poezji cybernetycznej 1.1 pisze tak:
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"Ujmijmy  pisanie/odczytywanie  jako  proces  komunikacyjny,  w  którym 
pisarz/czytelnik komunikuje się z samym sobą, a dopiero później z innymi. 
Zamiast wiedzieć w wierszu ciało — zobaczmy w nim automat. Zamiast 
zgadzać się na język — spróbujmy się z nim nie zgadzać. Zamiast opisywać 
— zmieniać.

Tak zwane natchnienie  schodzi  na drugi  plan,  a  czasami  znika zupełnie. 
Systematyczna przebudowa i destrukcja gotowej materii słownej likwiduje 
zarówno nawyk, jak i styl. Statystyka i teoria informacji. Kolaż i montaż"348.

Przemoc  względem  języka  ma  miejsce  zarówno  w  trakcie  tworzenia  utworu,  jak 

i w czasie jego odbioru. Przemoc autora wobec tworzywa może przybierać różne formy. 

Praktyki  destrukcyjne  bardzo  bliskie  metodom grupy L=A=N=G=U=A=G=E można 

dostrzec  w  utworze  Bromboszcza  Krach  giełdy  olejowej349.  Występuje  tam 

przesuwający się  po  ekranie,  ułożony w równej  długości  linie,  niezrozumiały tekst, 

w który wplecionych jest kilka rozpoznawalnych słów, takich jak "wątło", "czułe" czy 

"KRACH"  oraz  kilka  ciągów  znaków,  które  przypominają  znane  słowa  w  języku 

polskim, np. "ścięgnościkawadydarzeń" czy "tłkły". Całość jednak jest maszynowym 

bełkotem,  wyglądającym  jak  kod  programu  po  otwarciu  w  niewłaściwej  aplikacji. 

Podobne do języka polskiego fragmenty służą jedynie wzbudzeniu złudnej nadziei, że 

proces generowania znaków może doprowadzić do wyłonienia się sensu.

348 Roman  Bromboszcz: Manifest  poezji  cybernetycznej  1.1, www.perfokarta.net, 
http://www.perfokarta.net/root/manifest.html, listopad 2008.

349 Roman Bromboszcz: Krach giełdy olejowej, bromboxy.proarte.net.pl, http://bromboxy.proarte.net.pl/ 
krach_gieldy_olejowej.html, kwiecień 2009.
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Rysunek 12: Ujęcie z Krachu giełdy olejowej Romana Bromboszcza



Po zakończeniu przesuwającego się tekstu na ekranie pojawia się dziwna, powoli się 

obracająca,  dwuwarstwowa konstrukcja z liter,  kresek i  kropek.  Wydaje się  ona być 

odpowiedzią na dążenie  czytelnika do zrozumienia utworu i  nawiązuje  do obietnicy 

strukturalnej,  symbolizując  przestrzenną  strukturę  tekstu.  Struktura  ta  stanowi 

kwintesencję  niezrozumiałości  i  zaburzenia.  Widoczne  w  obrębie  niej  warstwy 

ujawniają  domniemane fazy jej  powstawania.  Ten,  kto  ją  stworzył,  musiał  najpierw 

zapełnić rzędy literami i kropkami, tworząc jak gdyby wybrakowany tekst. Doszło przy 

tym do obrócenia  liter,  które  z  perspektywy czytelnika  widoczne  są  odwrotnie,  jak 

w lustrzanym odbiciu. Ta warstwa jest w istocie zdekonstruowaną tekstualnością, atrapą 

wiersza. 

Druga warstwa składa się z równoległych linii, nałożonych pod kątem na tekst. Linie te 

zaburzają  dodatkowo  czytelność  tekstu  i  przekształcają  go  w  oczach  czytelnika 

w przedmiot, tworząc złudzenie trójwymiarowości całej konstrukcji. Nie bez znaczenia 

jest fakt, iż cała konstrukcja się obraca, stając się dostępna z różnych perspektyw. Nie 

da się jednak spojrzeć z drugiej strony, przekroczyć i unieważnić linii zaburzających 

tekst. Tekst ten, podobnie jak cały wiersz, ostatecznie przestaje być znakiem, a jego sens 

sprowadza  się  do  bycia  produktem  określonych  operacji  na  liniach  i  literach, 

polegających na kreśleniu, generowaniu, iteracyjnym rysowaniu układów350.

Taki właśnie obraz poezji konkretnej, zasadniczo różny od ustaleń Bohna, przedstawia 

Seweryna Wysłouch351. Podkreśla ona, że konkretyści programowo dążyli do destrukcji 

znaku werbalnego i dokonywali tego na dwa sposoby: przez ikonizację i deikonizację. 

Ikonizacja  polega  na  przekształceniu  słowa  w  schematyczne  przedstawienia 

przedmiotów  lub  zjawisk,  natomiast  deikonizacja  zmienia  litery  lub  ich  zbitki 

w ornament.  Z  perspektywy badań nad  cybertekstem ornament  jawić  się  może  jako 

znak  mechaniczny,  ponieważ  polega  na  powtarzaniu  liter  w  regularnych 

i przewidywalnych  układach  (istnienie  każdej  następnej  litery  wydaje  się  być 

motywowane  wyłącznie  istnieniem  poprzednich  oraz  wyraźnie  widoczną  zasadą 

ogólną). Wysłouch rozpatruje związki między znakami werbalnymi w poezji konkretnej 

350 Istotę tych operacji można porównać z machinalnym rysowaniem wzorów na kartkach np. w trakcie 
przeciągającej  się  rozmowy telefonicznej  czy nudnego wykładu.  Na początku zapełniamy zwykle 
mały fragment strony,  następnie — gdy rozmowa się przedłuża — wymyślamy kolejne elementy, 
które  w  jakiś  sposób  "pasują"  do  poprzednich.  Całość  rozwija  się  w nieoczekiwany sposób,  bez 
narzuconego z góry planu.

351 Seweryna Wysłouch, dz. cyt., s. 122 i nn.
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właśnie  jako  mechaniczne  operacje  retoryczne  na  znakach:  detrakcję,  addycję, 

immutację  i  transmutację.  Operacje  te  uwydatniają  możliwości  konotacyjne  znaków 

ikonicznych,  natomiast  w  przypadku  znaków-ornamentów  stanowią  ostateczne 

urzeczywistnienie dążenia do destrukcji języka.

W tym kontekście nie dziwi fakt, że właśnie letryzm i poezja konkretna są ważnym 

źródłem inspiracji  dla  poetów programowo  występujących  przeciwko  zrozumiałości 

i klarowności  języka.  Rozkładanie  tekstu  często  polega  na  rozbijaniu  struktur 

językowych (najczęściej  wyrazów) na składowe (litery),  które stają się przedmiotem 

przekształceń  w  przestrzeni  i  czasie,  wykraczając  poza  liniowy  układ  tekstu. 

Przykładem  są  utwory  Bromboszcza  rotator352 i  totem353,  gdzie  litery  i  ich  układy 

przesuwają się po ekranie w różnych kierunkach, w pewnym stopniu sterowane przez 

czytelnika. W krzykniku354 tego samego autora rozłożeniu na dwie części podlega znak 

wykrzyknika,  zaś  w  spawach355 litery.  Rotator  i  spawy wykraczają  jednak  poza 

obietnicę destrukcyjną, ponieważ mają wymiar ikoniczny. Litery jako ruchome obiekty 

tworzą kinetyczny obraz, którego sens dokładnie odpowiada sensowi rozbitego słowa. 

Zmienia  się  w  ten  sposób  zupełnie  charakter  znaku.  Zwykle  słowo  odsyła  do 

nieobecnego  przedmiotu,  tutaj  zaś  symulowany  przedmiot  odsyła  do  nieobecnego 

słowa.

352 Roman  Bromboszcz:  rotator, proarte.net.pl,  http://bromboxy.proarte.net.pl/rotator.html,  kwiecień 
2009.

353 Tegoż, totem, proarte.net.pl, http://bromboxy.proarte.net.pl/totem.html, kwiecień 2009.
354 Tegoż, krzyknik, proarte.net.pl, http://bromboxy.proarte.net.pl/krzyknik.html, kwiecień 2009.
355 Tegoż, spawy, proarte.net.pl, http://bromboxy.proarte.net.pl/spawy.html, kwiecień 2009.
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Rysunek 13: Ujęcie z utworu Romana Bromboszcza Rotator



Związek obietnicy destrukcyjnej z poezją wizualną i dźwiękową został opisany przez 

Lionela Kearnsa, jednego z pierwszych poetów tworzących w mediach elektronicznych. 

Według niego istotą destrukcji jest uwolnienie słowa od referencji, co daje możliwość 

podstawienia nowej referencji bądź przez autora (za pomocą mechanizmu), bądź przez 

czytelnika:

"jeśli się wystarczająco zabawi z materialną formą języka (mówionego lub 
pisanego), dochodzi się do punktu, w którym traci on (język) swój ładunek 
konwencjonalnej  referencji.  Gdy  to  się  zdarza,  język  przestaje  istnieć, 
ponieważ  z  definicji  musi  on  obejmować  referencję.  Dokładnie  na  tej 
krawędzi, gdzie język przechodzi w sztukę muzyczną lub wizualną -- to jest 
miejsce, gdzie zaczyna istnieć poezja dźwiękowa i wizualna."

"Uważam,  że  pojęcie  konwencjonalności  jest  tu  kluczowe (...)  Kiedy od 
formy oddziela się uzgodniona referencja,  wówczas poeta  (lub czytelnik, 
publiczność)  ma  szansę  umieścić  nową  referencję  w  miejsce  starej  (...) 
Słyszymy  fragment  muzyki  instrumentalnej  w  określonym  momencie, 
a następnie  łączymy  ów  fragment  z  tym,  co  się  w  danej  chwili  działo. 
Doklejamy do tego swoją własną referencję. (...) Każda interesująca forma 
jest połową metafory, zaś druga połowa tonie we mgle.. Dla mnie muzyka 
odnosi się do przepływu istnienia, (...) energii w czasie"356.

Przemoc  względem  języka  bądź  tekstu,  polegająca  na  zastąpieniu  referencji 

alternatywną strukturą zależności, często realizowana jest  przez techniki miksowania 

oraz automatycznej modyfikacji. Wyraża się ona m.in. w algorytmach, zawierających 

projekt ruchu pojedynczych liter lub ich zestawów (jak np. w 23.59.59 Bromboszcza357, 

Meditation  No  4 Wilmańskiego358,  a  także  w  wierszach  Johna  Cayleya  opartych 

o algorytm  "transliteral  morphing")  oraz  w  utworach  ustanawiających  mechaniczne 

zależności między obrazem, dźwiękiem i miejscem (np. Whirlpool from Liverpool359 czy 

356 Fragmenty tekstów Lionela Kearnsa [w:] Jim Andrews: On Lionel Kearns. A binary meditation on 
the work of a pioneering Canadian poet contemplating digital poetics from the early sixties to the  
present,  www.vispo.com,  2004,  http://www.vispo.com/kearns/indexenglish.htm,  luty  2009, 
[lionelportrait2], tłum. moje. Warto zwrócić uwagę, iż utwór Andrewsa jest oparty na postprodukcji, 
która stała się w świecie poezji elektronicznej bardzo popularną techniką twórczą. Powstają liczne 
utwory,  które  przepisują  teksty  z  dzieł  papierowych,  wkomponowując  je  w  złożone  uniwersum 
mechaniczne,  wizualne  i  dźwiękowe  w  taki  sposób,  że  efektem  owego  przetworzenia  jest 
multimedialna parafraza dzieła źródłowego lub też jego wpisanie w nowe konteksty interpretacyjne.

357 Roman Bromboszcz: 23.59.59, proarte.net.pl, http://bromboxy.proarte.net.pl/23.59.59.html, kwiecień 
2009.

358 Tomasz  Wilmański:  Meditation  No  4  (2004) [w:]  "Techsty",  Magazyn  nr  5  (2008), 
http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn5/start.html.

359 Łukasz Podgórni: Whirlpool from Liverpool [w:] "Techsty", Magazyn nr 5 (2008) http://techsty.art.pl/ 
magazyn/magazyn5/wfl/wfl.html.
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krytyka chleba, gwiazd, kamienia (wieczne demo) Podgórniego360).  Warunkiem, który 

pozwala  wpisać  te  utwory  do  nurtu  destrukcyjnego,  jest  brak  harmonii  i  brak 

możliwości stworzenia całości z rozbitych części. 

Ponieważ  pojęcie  harmonii  jest  względne,  granica  między  obietnicą  kreacyjną 

a destrukcyjną jest bardzo cienka. Znakomicie widać to na przykładzie Whirlpool from 

Liverpool i Nio Jima Andrewsa361. Podstawą obu utworów jest przestrzenny układ liter 

(u  Podgórniego  —  klawiatura,  u  Andrewsa  —  tarcza  zegara,  gdzie  zamiast  cyfr 

pojawiają się litery lub ich wizualne zbitki), przy czym do każdej litery przypisany jest 

dźwięk. Powtarza się on automatycznie tak długo, jak długo odpowiedni przycisk jest 

włączony. U Podgórniego są to przede wszystkim nagrania wyrazów i grup wyrazów, 

w tym  również  nieistniejących  (np.  "grananan  małpy").  Zakłócenia  podkreślają,  iż 

mamy  do  czynienia  ze  słowem  zapośredniczonym  przez  maszynę,  poddanym 

sztucznym transformacjom. Przyczynia się do tego również wykorzystanie klawiatury 

jako zasady organizacyjnej utworu oraz dobór nagranych fraz, które nie mają sensu ani 

osobno ani w jako element całości. Bezsens nie jest jednak absolutny: widać wyraźnie, 

iż wyrazy i ich grupy zostały stworzone poprzez mechaniczne operacje na cząstkach 

języka — literach, sylabach, wyrazach, sformułowaniach. W ten sposób wiążą się ze 

sobą m.in. sformułowania: "po drugiej" i "po drugiej stronie", a także "jest fosa" i "jest 

serce"  oraz  "anagram  sodu",  "anagram  żelaza"  i  "anagram  rtęci",  a  także  "gram", 

"grananan małpy" i "anagrammyna rama". Tym samym Podgórni nawiązuje do poezji 

tradycyjnej,  gdzie  instrumentacja  zgłoskowa  i  paralelizmy  składniowe  są  często 

wykorzystywanymi  środkami  stylistycznymi,  podnoszącymi  wartość  artystyczną 

utworów.

W utworze  Nio dźwięki  są  zupełnie  inne,  mimo  iż  tworzywem dla  nich  jest  także 

rozbity  język.  Każdemu  z  12  punktów  na  tarczy  zegara  przypisane  jest  nagranie, 

w którym  lektor  śpiewa,  nuci  lub  pogwizduje.  Zwykle  dźwięki  te  przypominają 

wymowę określonych liter. Dźwięki są czyste, rytmiczne i melodyjne. Zarówno w Nio, 

jak  i  w  wierszu  Podgórniego  czytelnik  ma  możliwość  "włączania"  i  "wyłączania" 

poszczególnych dźwięków i może w ten sposób tworzyć ich kombinacje. Występuje 

jednak  pewna  bardzo  subtelna  i  bardzo  istotna  różnica  w  funkcjonalności. 

360 Tegoż:  krytyka  chleba,  gwiazd,  kamienia  (wieczne  demo) [w:]  "Techsty",  Magazyn  nr  5  (2008) 
http://techsty.art.pl/magazyn/magazyn5/kcgk/kckg.html.

361 Jim Andrews: Nio, www.vispo.com, 2001, http://www.vispo.com/nio/index.htm.
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U Podgórniego  nie  ma  żadnych  ograniczeń  co  do  współbrzmienia  poszczególnych 

odgłosów,  natomiast  u  Andrewsa  włączenie  pewnych  dźwięków  automatycznie 

powoduje wyłączenie niektórych innych. Można domyślać się, iż jest to zabezpieczenie 

przed  utratą  harmonii  przez  układ.  Ten  drobny  szczegół  potwierdza,  iż  utwór 

Podgórniego realizuje obietnicę destrukcyjną, zaś w Nio dominuje obietnica kreacyjna 

— powstaje rodzaj muzyki, która ma być przyjemna dla ucha.

Z kolei utwory Johna Cayleya, oparte na algorytmie "transliteral morphing", na ogół 

łączą obietnicę destrukcyjną z  obietnicą reprezentacji.  Algorytm polega na płynnych 

przemianach jednego tekstu w inny poprzez stopniową wymianę liter według zadanych 

reguł,  uwzględniających  fonetyczne  i  wizualne  podobieństwo  liter.  Podmiana  może 

odbywać się w wielu krokach, z użyciem liter nie należących ani do jednego ani do 

drugiego  tekstu.  Algorytm  w  takiej  postaci,  w  jakiej  występuje  w  utworach 

Overboard362 i Translation363, wyróżnia trzy stany tekstu: wyłanianie się, zacieranie się 

i pozostawanie widocznym364.

Utwór  Translation (po  polsku:  Tłumaczenie),  bazujący  na  tekście  eseju  Waltera 

Benjamina  On Language as Such and on the Language of Man oraz  W poszukiwaniu 

straconego  czasu Marcela  Prousta,  sprawia  wrażenie  bezkształtnej  masy  słownej, 

z której  co  jakiś  czas  w  różnych  miejscach  wyłaniają  się  zrozumiałe  fragmenty 

w różnych  językach.  Obraz  na  ekranie  oscyluje  pomiędzy  wersjami  angielską, 

niemiecką a francuską (w wersji szóstej — również ukraińską), przy czym nie ujawniają 

się  one  w  całości,  o  ile  czytelnik  nie  wpisze  specjalnych  komend  wymuszających 

transformację na dany język. 

Utwór  Cayleya  realizuje  postulat  destrukcji  tekstu,  ale  jednocześnie  traktuje 

metamorfozy  wiersza  jako  reprezentację  procesu  tłumaczenia.  Dlatego  obietnica 

destrukcyjna łączy się w tym przypadku z obietnicą reprezentacji, która okazuje się być 

nadrzędna.  Podobnie  w  przypadku  Overboard, wyłanianie  się  i  zanikanie  tekstu 

koresponduje z opisanymi wydarzeniami (wypadnięcie człowieka za burtę). Stąd zresztą 

362 John  Cayley:  Overboard,  2004,  www.shadoof.net,  http://homepage.mac.com/shadoof/net/in/ 
overboardEng.html

363 Tegoż,  Translation,  v.  6,  2005, www.shadoof.net,  http://homepage.mac.com/shadoof/translation/ 
translation6.mov.

364 Por. tegoż:  Overboard. An Example of Ambient Time-Based Poetics in digital art [w:] "Dichtung 
Digital", Nr 2/2004, http://www.dichtung-digital.org/2004/2-Cayley.htm.

 209



angielskie nazwy trzech stanów tekstu używane przez Cayleya: "surfacing", "drowning" 

i "floating". 

Działań destrukcyjnych często oczekuje się również od czytelnika poezji elektronicznej. 

W instrukcji  do  krytyki  chleba,  gwiazd  i  kamienia Podgórni  pisze:  "obiekty  należy 

poskramiać,  na  obiekty  należy  najeżdżać"365.  Czytelnikowi  oferuje  się  osobliwą 

multimedialną przestrzeń, gdzie litery i słowa są obiektami lub elementami obiektów, 

którymi da się w mniejszym lub większym stopniu manipulować. Utwór Podgórniego 

to kolorową, puszczoną w ruch płaszczyzna, której podstawową składową jest kwadrat. 

Zachowania  obiektów są  czytelnikowi  nieznane,  a  interakcja  wydaje  się  być  walką 

o poskromienie układu, poprzez zmuszenie go do ujawnienia sensu i zasad działania, 

oraz o przekształcenie interakcji w grę, zakończoną zwycięstwem. Układ jest jednak na 

tyle  złożony,  że  trudno  jest  wyodrębnić  wszystkie  zależności.  Łatwe  jest  jedynie 

zrozumienie mechanizmu generowania dźwięków przez jedenaście ruchomych znaków 

na kolorowych kwadracikach. Czytelnik operuje tymi znakami, próbując w ten sposób 

365 Łukasz Podgórni, dz. cyt.
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wpłynąć na cały układ,  ale bezskutecznie.  Może dostrzec pojedyncze prawidłowości 

rządzące zmianami w przestrzeni (np. co jakiś czas rozprzestrzeniają się, a następnie 

znikają kolorowe kwadraty), ale całościowa logika przekształceń pozostaje mu obca. 

Interakcja  staje  się  bezsilnym  klikaniem,  przesuwaniem  kwadratów  i  wciskaniem 

przypadkowych  liter  na  klawiaturze.  Czytelnik  skutecznie  wprowadza  zakłócenia 

w system, lecz nie ma możliwości zbudowania czegokolwiek. Obietnica destrukcyjna 

zostaje  zrealizowana  zarówno  przez  to,  że  autor  przedstawia  czytelnikowi 

zdekonstruowany i  przekształcony system językowy,  wprzęgnięty  w  złożoną  logikę 

kinetyczną,  jak  i  przez  to,  że  znika  przymus  odnajdywania  bądź  tworzenia  sensu, 

z którego tak bardzo chciał wyzwolić czytelnika Melnick.

Obietnica destrukcyjna posiada też bardzo proste realizacje, takie jak  Arteroids Jima 

Andrewsa366. Cybertekst ten nawiązuje do gry  Asteroids, w której gracz zestrzeliwuje 

statki  kosmiczne  nieprzyjaciela,  lecz  tym  razem agresja  skierowana  jest  przeciwko 

językowi.  Czytelnik manipuluje słowem "poetry" i  unicestwia słowa,  które wchodzą 

z różnych stron w pole ekranu. Celny strzał rozbija przelatujące słowa na litery (wcale 

niekoniecznie  w  nim  występujące),  które  następnie  rozchodzą  się  promieniście  po 

ekranie. Niektóre z nich pozostają na czarnym tle, które wkrótce zaczyna przypominać 

rozgwieżdżony kosmos. W ten sposób dokonuje się dekonstrukcja języka i powołany 

zostaje nowy świat, w którego centrum znajduje się poezja. Nowy kosmos składa się 

z pojedynczych  liter,  będących  produktem bezmyślnej  agresji  w  stosunku  do  słowa 

i sensu.  W  trybie  gry  interakcja  kończy  się  rozpadem  strzelającego  awatara  na 

pojedyncze  litery  i  wyrzuceniem  czytelnika  ze  stworzonego  przezeń  kosmosu, 

w którym spełniał swoją wojenną misję. Natomiast w trybie zabawy użytkownik jest 

nieśmiertelny i czerpie przyjemność z samej interakcji, nawet jeśli nie zawsze będzie 

ona udana. Świat stworzony przez Jima Andrewsa projektuje dla swojego czytelnika 

prostą  radość  z  rozbijania  językowego  tworzywa  na  obiekty,  które  nie  mają  sensu 

w systemie  języka,  lecz  jedynie  jako wizualna  konfiguracja,  sieć  relacji,  konstelacja 

gwiazd.

366 Jim Andrews: arteroids: a literary shoot-em-up computer game — the battle of poetry against itself  
and the forces of dullness, v. 3.11, www.vispo.com, http://www.vispo.com/arteroids/indexenglish.htm, 
kwiecień 2009.
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Obietnica poznawcza

Jeszcze inna obietnica cybertekstu, którą można by nazwać obietnicą poznawczą, wiąże 

się  z  odnajdywaniem  ukrytych  sensów  poprzez  manipulację  znakami.  Korzeni  tej 

obietnicy  należy  upatrywać  w  hebrajskiej  koncepcji  języka  i  wynikających  stąd 

praktykach  interpretacyjnych  stosowanych  względem  tekstów  świętych.  W  tradycji 

żydowskiej język jest dziełem Boga, został stworzony jeszcze przed powstaniem świata 

i jest względem niego pierwotny. W związku z tym dwudziestu dwu literom, z których 

składa się hebrajski alfabet, przypisywany bywa sens mistyczny, zaś dzieło stworzenia 

świata  przedstawiane  bywa  jako  składanie  i  przestawianie  liter.  Ponadto 

charakterystyczną  cechą  języka  hebrajskiego  jest  przekładalność  liter  na  liczby  — 

każdej literze odpowiada jedna z dwudziestu dwóch liczb (od 1 do 9, od 10 do 90 co 

dziesięć, 100, 200, 300 i 400). Związki między literami, słowami i liczbami opisującymi 

świat odpowiadają faktycznie istniejącym związkom w świecie, ponieważ je warunkują 

i wyprzedzają.

Prawdziwym, objawionym tekstem, odsłaniającym prawdę o świecie i człowieku jest 

Pismo Święte, które pochodzi od samego Boga. Według wielu komentatorów zawiera 

ono oprócz sensu dosłownego sens mistyczny, który wyłania się ze związków pomiędzy 

literami,  słowami  a  liczbami.  Najpopularniejszymi  metodami  interpretacyjnymi, 

mającymi odsłaniać ów sens, są gematria, notarikon i temura, szczególnie rozbudowane 

w żydowskiej kabale.

Gematria  polega  na  przekształcaniu  słów  w  odpowiadające  im  liczby  w  celu 

potwierdzenia związków między przedmiotami, osobami, zdarzeniami lub zjawiskami. 
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Przesłanką  takiego  związku,  który  oczywiście  musi  zostać  właściwie  dookreślony 

i zinterpretowany, jest sprowadzalność wyrazów lub fraz do tej samej liczby. Może ona 

wynikać  z  prostego  przekształcenia  słów  w  liczbę  lub  też  ze  złożonych  operacji 

matematycznych.  Według  Gershoma  Scholema  początkowo  gematria  miała  przede 

wszystkim funkcję mnemotechniczną oraz perswazyjną, potwierdzała uznane prawdy 

zawarte w tekstach świętych. Wykorzystywana była też do interpretacji Imion Boga. 

Natomiast  w  niektórych  nurtach  kabały  z  czasem stała  się  narzędziem odkrywania 

nowych prawd. Pewne formy gematrii używane były nie tylko w kulturze hebrajskiej, 

ale również przez Babilończyków oraz w świecie hellenistycznym367.

Notarikon  traktuje  wyrazy  jak  akrostychy  i  polega  na  zastępowaniu  każdej  z  liter 

danego wyrazu słowem, które od tej litery się rozpoczyna. Powstaje w ten sposób krótki 

tekst,  który odnosi się do początkowego słowa i objaśnia jego symbolikę lub ukryty 

sens. Przykładem notarikonu, który przyjął się w kulturze chrześcijańskiej, jest grecki 

wyraz ΙΧΘΥΣ (ryba), rozwijany we frazę: "Jezus Chrystus Syn Boży, Zbawiciel".

Temura  natomiast  polega  na  wymianie  w  wyrazach  jednych  liter  alfabetu  na  inne 

według specjalnych tabel (np. pierwsza litera alfabetu z ostatnią, druga z przedostatnią). 

W  ten  sposób  również  potwierdzane  są  lub  odkrywane  związki  między  różnymi 

przedmiotami, osobami, zdarzeniami lub zjawiskami. Gematria, notarikon i temura są 

w swojej  istocie  praktykami  cybertekstowymi,  operacjami  na  symbolach.  Mają  one 

prowadzić  ku  prawdzie  ukrytej  w świętych  tekstach,  które  nie  są  dziełem ludzkim, 

umownym wytworem danego społeczeństwa, lecz — podobnie jak język i pismo — 

pochodzą od samego Boga.

Obietnica  poznawcza  jest  możliwa  w  każdym  przypadku,  gdzie  język  (bądź  tekst) 

uważany jest za emanację bądź wytwór o kształcie nie zdeterminowanym przesłankami 

czysto praktycznymi,  Wówczas poprzez badanie tekstu (na przykład poddawanie go 

cybertekstowym przekształceniom),  możliwe  jest  pozyskanie  wiedzy o  naturze  jego 

stwórcy. Koncepcja języka, która umożliwiałaby takie praktyki, występuje na przykład 

w  niemieckiej  filozofii  romantycznej,  która  łączy  język  z  duchem  narodu.  Język 

pozostaje  tam  tworem  społecznym,  ale  społeczeństwo  to  uzyskuje  pewien  wymiar 

mistyczny, nie jest zbiorem racjonalnych jednostek działających dla własnej korzyści, 

lecz zbiorowością, która posiada pewien wspólny fundament bytowy, determinujący jej 

367 Gershom Scholem: Kabbalah, Penguin Books Ltd, New York 1978, s. 337―343.
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charakter  i  działania.  Działania  poetyckie,  których  istotnym  aspektem jest  przecież 

tworzenie  tekstów  według  określonych  reguł  formalnych,  mają  swoje  najgłębsze 

uzasadnienie w tym, że wyrażają ducha narodu.

Współczesna  poezja  cybertekstowa  nie  odwołuje  się  do  tradycji  hebrajskiej  ani  do 

tradycji  romantycznej,  ale  czasem można w niej  dostrzec pewne elementy obietnicy 

poznawczej.  W działalności  grupy  Oulipo  jest  ona  związana  z  obietnica  kreacyjną 

(pisanie  utworów bywa narzędziem poznania  możliwości  różnych gatunków i  reguł 

poetyckich).  Niekiedy  natomiast  obietnica  poznawcza  wiąże  się  z  destrukcją  słów 

i składaniem ich na nowo. W tej postaci można ją odnaleźć w utworze Enigma n Jima 

Andrewsa368. Ten prosty poemat kinetyczny polega na rozbiciu słowa "meaning", który 

jest  anagramem  tytułu,  na  pojedyncze  litery.  Krążą  one  po  ekranie  według  kilku 

schematów wybieranych przez czytelnika. W trakcie tego ruchu czytelnik spostrzega 

litery w różnych konfiguracjach i łączy je w słowa. Wtedy ujawnia się kombinatoryczna 

relacja między słowem "meaning" i  "enigma",  a  także słowami "game" i  "gaming". 

Czytelnik  ma  wrażenie,  iż  poprzez  interakcję  poznaje  jedną  strukturę  w  wielu 

konfiguracjach. Nie jest to jednak — jak w obietnicy strukturalnej — wytwór autora, 

lecz struktura języka jako takiego. W wyniku operacji permutacyjnych, które dokonują 

się  automatycznie  w  trakcie  lektury,  język  ujawnia  tajemniczy  związek  między 

znaczeniem, grą i zagadką. Związek ten, który wydaje się istnieć obiektywnie, opisuje 

sam proces lektury i interakcji, a więc odnosi się do "tu i teraz" czytelnika. Jednocześnie 

wymaga  on  interpretacji,  stawiając  czytelnika  w  roli  tego,  kto  poznaje  i  zarazem 

aktywnie odsłania prawdziwy sens sytuacji, w której się znalazł, poprzez manipulację 

znakami oraz aktywność hermeneutyczną.

368 Jim Andrew: Enigma n, www.vispo.com, 1998, http://www.vispo.com/animisms/enigman/index.htm.
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Obietnica reprezentacji

Kolejna, najczęstsza chyba, obietnica cybertekstu dotyczy reprezentacji. Cybertekstowy 

mechanizm stanowi  wówczas  reprezentację.  Bardzo  charakterystyczną  realizacją  tej 

obietnicy,  którą  można  by  nazwać  kinetycznym  konkretyzmem,  jest  symboliczne 

powielanie przez ruch tego, co wyrażone jest w tekście. Przykładem może być utwór 

Roberta  Kendalla  Faith369 (po  polsku:  Wiara),  odnoszący się  do opozycji  pomiędzy 

racjonalnością  a  wiarą.  Jest  to  poemat  kinetyczny  złożony  z  liter  o  zróżnicowanej 

typografii, dodatkowo wzbogacony muzyką. Składa się on z pięciu części o podobnej 

strukturze kinetycznej: na przestrzeni ekranu pojawiają się litery, które — razem z już 

tam obecnymi — układają się w nowy tekst. Litery pochodzące z każdej fazy tekstu 

mają  inny kolor,  przez  co  w czwartej  części  wiersz  ma  już  postać  wielokolorowej 

mozaiki.  Jedynym  słowem,  które  nie  porusza  się  i  nie  zmienia  kontekstu 

w poszczególnych  fazach  utworu  jest  tytuł,  zapisany gotycką  czcionką  z  ozdobnym 

inicjałem. Od wyrazu tego odbijają się w pierwszej fazie utworu spadające z góry słowa 

"logic", co koresponduje z treścią powstającego tekstu "logic can't bend this" ("logika 

tego nie złamie"). Odpowiedniość między ruchem liter a treścią występuje zresztą w 

utworze  wielokrotnie,  m.in.  w  części  trzeciej  frazy  związane  z  odchodzeniem 

i znikaniem zjeżdżają lub zsuwają się z ekranu, pozostawiając tylko ślad. W ostatniej 

części wszystkie słowa spadają ze swoich linii w dół i układają się w stos przy dolnej 

granicy  ekranu,  pozostawiając  na  ekranie  jedynie  tekst  "to  sum  up:" 

369 Robert Kendall: Faith, 2002 [w:]  Electronic Literature Collection,  Volume 1, Electronic Literature 
Organization,  http://collection.eliterature.org/,  2006,  http://collection.eliterature.org/1/works/kendall 
__faith.html.
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("podsumowując:"). Tytuł powoli osiada na chaotycznym gruzowisku słów i staje się 

tym samym ostatnim słowem utworu, zamykając go w klamrę kompozycyjną.

Mechanizm  ruchu  słów,  oprócz  powtarzania  sensu  zawartego  w  odpowiednich 

fragmentach  tekstów,  ma  głębszą  strukturę  symboliczną.  Wiąże  się  ona  z  dwoma 

rodzajami  linearności  i  dwoma  porządkami  odbioru.  Pierwsza  linearność  jest 

linearnością gotowego tekstu. Odbiór, który podąża kolejno za jego liniami, staje się 

możliwy za każdym razem, kiedy na ekranie pojawia się nieruchomy wiersz. Przebieg 

i czas  trwania  lektury  pozostaje  pod  pełną  kontrolą  użytkownika,  który  poprzez 

kliknięcie sygnalizuje gotowość przejścia do następnej części utworu. Natomiast drugim 

trybem odbioru jest obserwowanie słów i liter, które łączą się ze sobą i odrywają od 

siebie w sposób całkowicie niezależny od działań użytkownika.

Linearność  gotowego  tekstu,  pozostającego  do  dyspozycji  czytelnika,  reprezentuje 

porządek umysłu. Poprzez język, który nazywa i układa postrzegane zjawiska, staje się 

możliwe przełamanie wiecznej zmienności świata i  uzyskanie nieruchomej struktury, 

dzięki  której  można  zapanować  nad  rzeczywistością.  Ruch  słów  i  liter  w  utworze 

podkreśla jednak, iż ów porządek nie jest dany raz na zawsze, lecz wyłania się z chaosu 

i może się w tym chaosie z powrotem pogrążyć. Niepewność i zmienność rozumowego 

opisu świata podkreślona jest przez ciągłe zmiany kontekstu, rozpadanie się słów na 

mniejsze cząstki i ich uzupełnianie w nowe teksty.

Ruch w utworze Kendalla, rozpatrywany całościowo, od początku do końca lektury, jest 

procesem  nieprzypadkowym.  W pierwszych  trzech  i  na  początku  czwartej  odsłony 

polega on na konsekwentnym, stopniowym budowaniu i  uzupełnianiu tekstu wiersza 

tak, by zapełnione zostały wszystkie linie przewidziane na ekranie. Jeśli pojawia się 

ruch  rozpadu  czy  destrukcji,  to  jest  on  lokalny  i  służy  stworzeniu  jakiejś  nowej, 

bogatszej całości na wyższym poziomie. Jednak w czwartej odsłonie, gdy wiersz jest 

już kompletny, rozpoczyna się ruch w przeciwnym kierunku. Niektóre słowa znikają, 

a jeden  z  wersów nadłamuje  się  tak,  jak  podłużny przedmiot,  który traci  podparcie 

w jednym punkcie. Wreszcie w ostatniej fazie wiersza całość rozpada się, pozostawiając 

jedynie deklarację wiary.

Struktura  ruchu  u  Kendalla  przypomina  swoją  budową  przebieg  wydarzeń 

w przedstawieniu teatralnym czy utworach narracyjnych. Można z łatwością wskazać 
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zawiązanie akcji, rozwinięcie, punkt kulminacyjny, w którym dochodzi do zasadniczej 

zmiany  kierunku  ruchu,  i  zakończenie.  Akcja  nie  jest  jednak  mimetyczna,  lecz 

strukturalna  i  zarazem  symboliczna.  Nie  obejmuje  bowiem  przedmiotów  świata 

przedstawionego wyrażonych przez słowo, lecz odbywa się wyłącznie na materialnej 

stronie znaku, na tworzywie słownym. Dlatego też interpretacja mechanizmu mogłaby 

podążać w bardzo różnych kierunkach, gdyby nie współwystępował on z tekstem, który 

narzuca  określoną  tematykę.  W utworze  Kendalla  mechanizm  cybertekstowy  służy 

przede wszystkim wzmocnieniu wymowy tekstu; można powiedzieć, że pełni funkcję 

retoryczną.

Podobne jak w Faith Kendalla połączenie kilku trybów odbioru występuje w Czarach 

i marach Anety  Kamińskiej  w  wersji  elektronicznej370.  Główna  część  utworu  jest 

kinetycznym  hipertekstem371,  natomiast  wprowadzenie  to  zapętlona  animacja,  która 

przedstawia  badanie  tarczycy  autorki,  ale  jednocześnie  odnosi  się  do  poetyckiej 

ekspresji372.  Związek  między  tarczycą  a  poezją  wywodzi  się  z  religii  Dalekiego 

Wschodu, według których tarczyca koresponduje z czakrą gardła, odpowiedzialną za 

komunikację  oraz  pośredniczącą  pomiędzy  myśleniem  a  czuciem.  Animacja 

przedstawia  poetycki  projekt  Anety  Kamińskiej,  polegający  na  odnalezieniu  źródeł 

słowa i zapisie procesu formułowania emocji i  myśli,  samych narodzin komunikacji. 

Sytuuje to utwór na granicy obietnicy reprezentacji i obietnicy poznawczej: utwór ma 

być bowiem reprezentacją,  ale reprezentacją nie wynikającą z metodycznych działań 

destrukcyjno-konstrukcyjnych, lecz odkrywającą i wyrażającą to, co ukryte w języku. 

Jeden z obrazów we wprowadzeniu nawiązuje nawet do écriture automatique. Projekt 

Kamińskiej  bliski  jest  temu,  co  pisze  o  poezji  Charles  Bernstein  z  grupy 

L=A=N=G=U=A=G=E:

"Moim zdaniem w poezji i poetyce nie chodzi o to, by sprawić, że słowa 
będą znaczyć  coś,  co  chcę powiedzieć.  Chodzi  raczej  o  to,  by pozwolić 
językowi za moim pośrednictwem odnaleźć sposoby znaczenia"373;

370 Aneta Kamińska: Czary i mary (hipertekst), uwirtualizowienie Dawid Sypniewski, http://www.czary-
i-mary.pl/, 2007.

371 Przez  kinetyczny  hipertekst  rozumiem  hipertekst,  który  posiada  możliwość  ruchu  elementów 
w momencie ich oglądania na ekranie, bez dodatkowych działań ze strony użytkownika. W Czarach 
i marach jest to technicznie możliwe dzięki zastosowaniu języka Flash, w którym emulowany jest 
hipertekst, wzbogacony o dodatkowe funkcje kinetyczne.

372 Tamże, [intro.swf].
373 Charles Bernstein: An Interview With Manuel Brito [w:] My Way..., s. 26, tłum. moje.
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oraz

"Najkrótszą odległością między dwoma punktami jest dygresja"374.

Kamińska  nie  traktuje  jednak  języka  jako  gotowego,  autonomicznego  bytu,  który 

znajduje  sposoby  wyrazu  poprzez  człowieka,  lecz  kieruje  się  ku  jego  genezie,  ku 

narodzinom  słowa  w  człowieku.  Taka  pierwotną  formą  języka,  która  wyprzedza 

komunikację, jest właśnie poezja jako ekspresja. 

Po  włączeniu  hipertekstu  wyżej  opisana  animacja  badań  tarczycy  otwiera  się 

w dodatkowej zakładce przeglądarki, która to zakładka automatycznie staje się oknem 

aktywnym. Ażeby kontynuować lekturę, trzeba wrócić do poprzedniej zakładki. Do tej 

samej  animacji  prowadzą  również  łącza  z  innych części  hipertekstu,  nazwane m.in. 

"wyloguj" czy "zakończ". Wykorzystanie interfejsu przeglądarkowego, który leży już 

po stronie czytelnika, sugeruje pewną równoległość hipertekstu i animacji, wyrzucając 

tę  relację  ze struktury hipertekstu,  sytuując ją w innej  ramie modalnej,  usytuowanej 

gdzieś  pomiędzy  czytelnikiem  a  dziełem.  Powstaje  wówczas  konstrukcja  pewnego 

czytelnika modelowego, który postrzega interaktywny hipertekst Kamińskiej jako utwór 

literacki, natomiast traktuje treści otwarte w innych zakładkach nie jak literaturę, lecz 

jako zewnętrzny wobec utworu komentarz, objaśnienie, dodatkową informację, kontekst 

czy paratekst.  Zakładka ta pełni podobną funkcję, jak autorskie wstępy i objaśnienia 

(zwłaszcza fikcyjne, jak np. historia znalezienia rękopisu dzieła, pochodzącego rzekomo 

z dawnych czasów) w dziełach literackich; stąd też i nazwa skryptu: "intro.swf". Ma 

ona programować odbiór dzieła przez czytelnika, podobnie zresztą jak jeszcze jedna 

otwierająca się w trakcie trwania lektury zakładka z napisem "Zaplanuj swoją podróż". 

Oprócz  tego  istnieje  oczywiście  drugi  czytelnik  modelowy,  dla  którego  dziełem 

literackim jest całość utworu, łącznie z owymi paratekstowymi zakładkami.

Równoległość  zakładek,  która  jest  niezależna  od  wewnętrznej  struktury  hipertekstu, 

lecz pozostaje całkowicie pod kontrolą użytkownika przeglądarki, skontrastowana jest 

z brakiem kontroli nad tempem ruchu i pokazywaną w tych zakładkach treścią. Jedynie 

główny hipertekst jest interaktywny. Kamińska ujawnia jego strukturę, ale linki służące 

do nawigacji są bardzo mylące,  przez co powstają efekty,  które Sebastian Strzelecki 

nazywa efektem pozornej kontyngencji i  efektem labiryntu. Pierwszy z tych efektów 

374 Charles Bernstein: An Interview With Manuel Brito [w:] My Way..., s. 26, tłum. moje.
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polega na tworzeniu złudzenia, iż w danym przypadku mamy do czynienia z linkiem, 

lub  na  ukrywaniu  elementów  służących  do  nawigacji  (pojawia  się  np.  konieczność 

przewinięcia strony). Drugi efekt dotyczy poczucia zagubienia przez czytelnika375.

Kamińska wprowadza wiele elementów, które symulują przejrzystość i nawigowalność 

hipertekstu jako struktury.  Często już kotwice linków zdradzają,  iż  czytelnik ma do 

czynienia jedynie z pozorami porządku, jak np. "szukaj dalszego ciągu albo zostań", co 

odzwierciedla  jednocześnie  dwie  wykluczające  się  decyzje.  Czasem  dopiero  próba 

interakcji ujawnia, iż łącze nie prowadzi donikąd, jest jedynie chwytem, atrapą aparatu 

nawigacyjnego.  Interesującym  przykładem  jest  animacja  "hiperanimacja.swf" 

("Zaplanuj  swoją  podróż"),  która  imituje  interfejs  wyszukiwarki  połączeń 

komunikacyjnych,  pozbawiając  go  przy  tym  jakiejkolwiek  funkcjonalności 

i przekształcając  w  czystą  grę  symboli.  Przez  to  hipertekstowa  przestrzeń  uzyskuje 

charakter labiryntu pełnego fałszywych tropów, zaś poruszanie się w niej szybko staje 

się błądzeniem. Owo błądzenie koresponduje z symbolicznymi motywami przewracania 

kartek, chowania się pod kołdrą, poszukiwania numeru autobusu.

Błądzeniu w przestrzeni  hipertekstu sprzyja  struktura treści,  przypominająca sen lub 

wspomnienie.  Skojarzenia  między  fragmentami  często  są  odległe,  niemożliwe  do 

interpretacji, a hipertekst okazuje się wariacjami na temat owoców, kołder, targu, babci, 

kawy,  zimy,  wojny  czy  dzieciństwa.  Łącza  oraz  kinetyka  odpowiadają  bliżej 

niesprecyzowanym  relacjom  między  elementami  świadomości  i  pamięci,  które  to 

zależności  mają raczej  charakter współwystępowania czy następstwa pewnych myśli 

i obrazów  niż  logicznych  powiązań  między  nimi.  Nie  da  się  uporządkować  tej 

przestrzeni,  w  której  rodzi  się  poezja,  mieszają  się  ze  sobą  słowa,  zdania,  sny, 

zasłyszane  fragmenty  tekstów  literackich  i  codziennych.  Postawione  obok  siebie, 

znikające  i  pojawiające  się  słowa  tworzą  różne  znaczenia  w  wielu  potencjalnych 

tekstach, niepełnych i niedokończonych. Podróży przez hipertekst, podobnie jak pisania 

poezji, nie da się zaplanować, gdyż jest ona wywoływaniem ruchu słów i obrazów oraz 

tegoż ruchu podglądaniem. Natomiast sam hipertekst jako ekspresja, głos tajemniczego 

poetyckiego organu autorki, staje się reprezentacją i drogą do poznania tego, co stoi 

u jego źródeł. Można przyrównać ów organ do nieświadomości, która wytwarza sny, 

pozwalające sięgnąć w głąb pamięci i uczuć. Czytelnik prowadzi interakcję, by zmusić 

375 Zob. Sebastian Strzelecki: dz. cyt.
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tekst do ujawnienia się, a następnie śledzi pojawiające się zapisy, próbując przeniknąć 

jego sens  i  zrozumieć  stojący za  nim mechanizm.  Przypomina  to  badania  lekarskie 

i interpretację jego wyników w celu uzyskania pełnego obrazu sytuacji pacjenta.

Poezja Anety Kamińskiej w sposób nietypowy i interesujący wpisuje się w obietnice 

cybertekstu.  Autorka  używa  kinetycznego  hipertekstu  jako  narzędzia  realizacji  tych 

obietnic,  pozwalającego reprezentować to,  co  nieuchwytne.  Jednocześnie  sama treść 

tekstowa i wizualna w ten sposób wyrażana, przedstawiana i przetwarzana może być 

bardzo różna. Mechanizm jest jedynie pewnym projektem przedstawienia i poznania, 

w którym to poeta stanowi źródło treści. W projekt ten wpisany jest jednak zawsze brak 

wiersza. Poprzez dążenie do odnalezienia, poznania lub skonstruowania poezji czytelnik 

uruchamia  dynamiczną  reprezentację  procesu  twórczego,  która  pozwala  ten  procesu 

poznawać i badać.

Innym  przykładem  poezji  hipertekstowej  jest  cykl  wierszy  Judy  Malloy  Kochać 

kogoś376,  gdzie  mechanizm odzwierciedla  strukturę  wspomnienia,  a  interakcja  pracę 

pamięci. Cykl ten jest siecią 129 liryków, wpisanych w odrębne leksje i powiązanych ze 

sobą przez łącza. Kotwicami łączy nie są jednak słowa, lecz wkomponowane w tekst 

poziome  linie,  które  zwyczajowo  oznaczają  puste  miejsce  do  wypełnienia.  Nie 

zaburzają one toku wiersza ani nie czynią go nieczytelnym, sugerują jednak pewien 

brak. Owe braki prowokują czytelnika do poszukiwania uzupełnienia, które okazuje się 

być kolejnym niepełnym wierszem, odsyłającym do następnych.

Można  zestawić  utwór  Malloy  z  teorią  miejsc  niedookreślenia  Romana  Ingardena 

i popatrzeć na  Kochać kogoś od strony procesu twórczego. Autorka nie jest w stanie 

zapisać wszystkiego,  toteż niektóre miejsca są przeznaczone do uzupełnienia.  Kiedy 

zamienia się ona w czytelniczkę własnego utworu, wypełnia owe miejsca i wówczas 

znowu staje się autorką, tworzy kolejny wiersz, uzupełniający poprzednie. Owe braki 

jednak nie  dają  się  nigdy wypełnić  do końca,  ponieważ zapis  ogranicza  możliwość 

reprezentacji,  zawsze  pozostawia  pewne  puste  pola,  które  stają  się  możliwością, 

przeczuciem, przestrzenią potencjalną, wypełnianą przez czytelnika. W tej interpretacji 

Kochać kogoś staje się pogonią za reprezentacją, za obrazem, który wciąż się oddala. 

Tak,  jak  miłość  do  człowieka  musi  być  otwarta  na  osobę,  nie  może  jej  sobie 

376 Judy Malloy:  Kochać kogoś  [w:] "Techsty",  http://www.techsty.art.pl/malloy/love1.html, kwiecień 
2009.
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zrekonstruować  i  zwrócić  się  ku  obrazowi,  tak  i  tekst  o  miłości  pozostaje  otwarty, 

niepełny, wciąż wychylony w przyszłość z nadzieją na coraz pełniejsze poznanie i coraz 

głębsze obcowanie z tym, do czego ów obraz odsyła.

Malloy  neguje  tym  samym  możliwość  przedstawienia,  pokazuje  jego  procesualny 

charakter. Dzieło jest martwe, zaś interpretacja jest żywa, ponieważ trwa, rozwija się, 

otwiera dzieło na  to,  co nowe i  nieznane.  Znaki  odsyłają  jednak zawsze  do innych 

znaków, przestrzeń między znakiem a przedmiotem pozostaje przepaścią, której nie da 

się wypełnić przez słowa. Być może otwiera się tu pole do innego rodzaju poznania, 

takiego jak poznanie intuicyjne, poprzez ów przedsmak, który odczuwa czytelnik, gdy 

napotyka łącze. Pojawia się antycypacja, puste łącze zdaje się obiecywać coś, co nie 

daje się zamknąć w języku.
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Rysunek 15: Leksja z Kochać kogoś Judy Malloy



Obietnica estetyczna

Inną obietnicą cybertekstu jest obietnica estetyczna. Ma ona swoje źródła w estetyce 

kantowskiej i koncepcji "sztuki dla sztuki". Zgodnie z tą obietnicą dzieło ma dostarczać 

pewnego przeżycia  estetycznego.  Obietnica estetyczna współwystępuje z  wszystkimi 

innymi obietnicami literatury elektronicznej. Może ona jednak — zwłaszcza w teorii — 

przybrać  pewną  szczególną  formę,  w  której  odcina  się  od  pozostałych  możliwych 

obietnic. Jeśli dzieło realizuje taką obietnicę w czystej postaci, wówczas przestaje być 

środkiem do celu i obcowanie z jego materią staje się celem samym w sobie. Litery 

i słowa, stanowiące tworzywo dzieła, pozbawione są swojej funkcji medialnej, nie niosą 

znaczenia.  Zjawisko  to  wpisuje  się  w  szeroko  pojęty  zanik  medialności  w  sztuce 

współczesnych  mediów  elektronicznych,  który  Krystyna  Wilkoszewska  opisuje 

następującymi słowami:

"Media  techniczne,  a  zwłaszcza  elektroniczne  (..)  traktowane  są  przez 
znawców raczej jako "wytwórnie obrazów bez referencji". Twierdzi się na 
przykład,że  przekazywanie  znaczeń  jest  dla  nowych  mediów  sprawą 
całkowicie uboczną, a liczy się w nich tylko rozbłyskiwanie światła; w tym 
sensie  kontakt  z  nowymi  mediami  przypomina  wpatrywanie  się 
w rozgwieżdżone niebo, zawsze przecież tak pociągające człowieka, w iskry 
ogniska czy fajerwerki."377

Obietnica czysto estetyczna łączy się z destrukcją języka, najczęściej przeprowadzoną 

wcześniej  przez  autora,  która  pozbawia  język  funkcji  komunikacyjnej.  Jednocześnie 

często  współwystępuje  z  obietnicą  kreacyjną,  która  na  bieżąco  stymuluje  interakcję 

i nadaje jej aspekt ludyczny. Obietnica czysto estetyczna stoi jak gdyby pomiędzy tymi 

377 Krystyna  Wilkoszewska:  Estetyki  nowych mediów [w:]  Piękno w sieci.  Estetyka  a nowe media, 
Universitas, Kraków 1999, s. 10.
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dwoma  obietnicami:  jest  możliwa  dopiero  po  rozbiciu  języka  na  fragmenty 

i pozbawieniu go referencjalności, a jednocześnie neguje możliwość i sens stworzenia 

go  na  nowo.  Odbiorca  doświadcza  materii  dzieła,  nie  mogąc  stworzyć  żadnej 

artystycznej  całości  ani  użyć dostępnych cząstek języka lub wiersza do zbudowania 

tekstu wyobrażonego.

Przykładem jest  utwór Tomasza Wilmańskiego  Meditation No 4378,  gdzie  po czarnej 

planszy przesuwają się i obracają kolorowe litery. Dzieje się to całkowicie niezależnie 

od użytkownika a litery nie tworzą żadnych słów ani nawet nie zbliżają się do siebie 

w sposób,  który mógłby zasugerować możliwość  zaistnienia  tekstu.  Jedyną możliwą 

rolą  użytkownika  jest  bierność;  w  gruncie  rzeczy  jego  uczestnictwo  w  procesie 

cybertekstowym nie ma żadnego aktualnego lub oczekiwanego sensu poza możliwością 

czysto  estetycznej  kontemplacji.  Pozostawanie  przed  ekranem  jest  czysto 

bezinteresowne, nie jest powodowane żadnym dążeniem, ani zaprojektowanym przez 

dzieło dla operatora, ani wobec dzieła zewnętrznym. Przed użytkownikiem otwiera się 

czysta,  nieukierunkowana  teraźniejszość,  w  której  może  przebywać  tak  długo,  jak 

sprawia mu to przyjemność. Oczywiście otwartym zagadnieniem pozostaje pytanie, czy 

378 Tomasz Wilmański, dz. cyt.
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Rysunek 16: Ujęcie z Meditation No 4 Tomasza Wilmańskiego



taki utwór, nie realizujący żadnej z pozostałych obietnic, ma rację bytu i czy słuszna jest 

teoria  estetyczna  Kanta,  postulująca  istnienie  i  absolutną  autonomię  doświadczenia 

estetycznego.

Na  uwagę  w  kontekście  obietnicy  estetycznej  zasługuje  ewolucja  myślenia 

o elektronicznej  poezji  we  Francji  od  OULIPO  poprzez  A.L.A.M.O.  ("Atelier  de 

littérature  assistée  par  la  mathématique  et  l'ordinateur"),  aż  po  grupę  Transitoire 

Observable, która stawia program komputerowy w samym centrum twórczości. Oulipo 

kładzie  nacisk  na  wymyślanie  i  eksplorację  ograniczeń,  otwierających  nowe  pola 

twórczości  literackiej,  a  jego  działalność  opiera  się  jednak  głównie  na  obietnicy 

kreacyjnej,  która  zresztą  zrodziła  kilka  arcydzieł.  Program grupy A.L.A.M.O.,  która 

wyodrębniła  się  z  Oulipo  w  1982  roku,  postuluje  używanie  komputerów  do 

automatycznego tworzenia tekstów literackich379. Natomiast "Transitoire Observable"380, 

powstałe  w  2003  roku,  zrywa  z  tekstualnością  jako  wyznacznikiem  twórczości 

literackiej i nadaje status dzieła samemu programowi, który działa "tu i teraz". W skład 

grupy wchodzą  Philippe  Bootz,  Alexandre  Gherban,  Tibor  Papp,  Jean-Pierre  Balpe, 

Philippe Castellin, Patrick Burgaud, Xavier Leton, Wilton Azevedo, Antoine Schmitt, 

Michel Brett, Louis Bec, Ambroise Barras.

"Transitoire  Observable"  oznacza  "obserwowalną  ulotność",  która  stanowi  właściwy 

przedmiot twórczości. Jak pisze Philippe Bootz: 

"Dzieło  nie  może być  dłużej  postrzegane  jako  obiekt,  lecz  jako  złożony 
zestaw komponentów różnej natury,  które mogą istnieć jedynie wówczas, 
gdy program jest uruchomiony"381. 

W Trzecim szkicu manifestu dotyczącego dzieła sztuki na komputerze Antoine Schmitt 

pisze następujące słowa:

"Istnienie  dzieła  na  komputerze  musi  być  zgodne  z  następującymi 
kryteriami:

Nie zawierać obrazów, sekwencji obrazów, dźwięków, muzyki, słów, fraz, 
krótko mówiąc — kształtów, które mogłyby być określone jako znaczące 
same  w  sobie  w  stosunku  do  całości.  Włączać  można  tylko  mikro-
fragmenty, mikro-fonemy, mikro-próbki.

379 Por.  Patrick-Henri  Burgaud:  French e-poetry.  A short/long story  [w:] "Dichtung Digital" 3/2002, 
http://www.dichtung-digital.com/2002/05-25-Burgaud.htm.

380 "Transitoire Observable", http://transitoireobs.free.fr.
381 Philippe Bootz, dz. cyt., tłum. moje.
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Zbiory,  transformacje,  metamorfozy,  tranzycje,  jukstapozycje,  ewolucje 
pierwotnych  obrazów  i/lub  dźwięków  są  całkowicie  kontrolowane  przez 
program  lub  programy.  Nie  ma  wcześniej  określonego  scenariusza  lub 
kompozycji.

Dzieło sztuki składa się głównie z procesu czasowego zrealizowanego (...) 
przez  program.  Jeśli  znajdują  się  tam elementy znaczące,  nie  mogą być 
przypisane wyłącznie do kształtów, czynników lub procesów, lecz wynikają 
z  relacji  między nimi.  W szczególności,  proces  nie  wytwarza  kształtów 
(obrazów, sekwencji, dźwięków, muzyki, słów, fraz) znaczących jako same 
w sobie w odniesieniu do całości. 

Proces jest zanurzony w czasie rzeczywistym. Istnieje tu i teraz.

Proces  jest  autonomiczny.  Nie  jest  całkowicie  kontrolowalnym 
instrumentem, służącym do zabawy, ani też systemem czysto reaktywnym. 
W szczególności może zawierać elementy (...) przypadkowe.

Nie potrzeba kryteriów technologicznych za wyjątkiem tego, że dzieło musi 
istnieć na jednym lub wielu komputerach"382

W takiej koncepcji dzieła literackiego szczególnej doniosłości nabiera proces lektury383. 

Może on wiązać obietnicę estetyczną w powyżej przedstawionym kształcie z obietnicą 

referencji poprzez tak zwaną "podwójną lekturę", która została opisana przez Philippe'a 

Bootza384. "Podwójna lektura" polega na tym, że czytelnik w trakcie lektury nadaje sens 

swojej własnej aktywności ergodycznej. W ten sposób trwający proces lektury staje się 

znakiem, a interakcja staje się samozwrotna. 

Konstatacja  ta  oznacza,  że  interpretujący  czytelnik  jest  zanurzony  w  dziele, 

a interpretacja jego własnych czynności w kontekście całego procesu decyduje o dalszej 

interakcji  i  jednocześnie  przynależy do  tworzącego  się  znaku.  Spostrzeżenie  to  jest 

zbieżne  z  tezą  o  znaczeniu  mechanizmu  oraz  rozróżnieniem  przedmiototwórczej 

i tekstotwórczej roli operatora. Jednak ów interpretujący czytelnik zanurzony w dziele, 

tak jak opisuje go Bootz, jest wciąż operatorem. Jego bieżące działania są powodowane 

nadzieją na uzyskanie znaku, a więc obietnicą referencji, która splata się z obietnicą 

estetyczną. Obietnica estetyczna pojawia się wówczas, gdy operator, a z nim i czytelnik, 

patrzy na całokształt swoich działań i zaczyna traktować obietnicę referencjalną jako 

382 Antoine  Schmitt:  3ème  brouillon  pour  un  Manifeste  de  l’oeuvre  d’art  sur  ordinateur, 
http://transitoireobs.free.fr, 2003, http://transitoireobs.free.fr/to/article.php3?id_article=2, tłum. moje.

383 Por. Katherine Hayles: The Time of Digital Poetry: From Object to Event [w:] New Media Poetics.  
Contexts, Technotexts and Theories, [red.] A. Morris, T. Swiss, The MIT Press, Cambridge MA, 2006, 
s. 181 i nn.

384 Philippe Bootz, dz. cyt.
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zachętę  do  zabawy.  Przedmiotem  estetycznym  staje  się  sam  proces,  który  zanurza 

czytelnika w roli operatora, umieszcza w przestrzeni semiotycznej i umożliwia grę z tą 

przestrzenią poprzez uznakowienie i estetyzację wszystkich podejmowanych działań.
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Obietnica wiersza

Obok  ergodycznej  poezji  elektronicznej,  która  wyraźnie  artykułuje  swoje  obietnice, 

istnieją też elektroniczne adaptacje poezji tradycyjnej. W takich utworach każda leksja 

stanowi  wiersz,  a  na  strukturę  tomiku  poezji  nałożona  jest  siatka  nawigacyjna, 

najczęściej hipertekstowa. Poezja ta jest elektroniczna ze względu na medium, ale nie 

należy  w  pełni  do  poezji  cybertekstowej.  Zaliczają  się  do  niej  m.in.  prace  polskie: 

Projekt  Onirii Witolda  Mazura385,  czy  Low Fidelity Nescitusa386,  które  wykorzystują 

hipertekst jedynie do nawigacji.

Projekty te określiłabym jako nieudane, ponieważ nie biorą one pod uwagę specyfiki 

lektury  w  nowym  medium.  Poezja  jest  trudnym  w  lekturze  rodzajem  literackim, 

wymagającym  szczególnego  skupienia  uwagi  ze  względu  na  zagęszczenie  znaczeń 

i skomplikowaną  konstrukcję  językową,  często  niesprowadzalną  do  sekwencji  zdań. 

Dlatego powierzchnia medium powinna być  przezroczysta  lub ukształtowana w taki 

sposób,  aby nie  zaburzać  uważnej  lektury.  Tymczasem wyróżnione graficznie  łącza, 

ułożone w sposób nie motywowany ani wizualnie, ani treściowo, wymagają decyzji na 

poziomie medium. "Wyrzucają" one czytelnika z linearnego toku lektury,  zakłócając 

odbiór i utrudniając rozumienie treści. Doświadczenie wyboru nie stapia się z sensem 

czytanego tekstu,  lecz  raczej  neguje  konieczność  lektury,  oferując  czytelnikowi  rolę 

alternatywną, związaną z wyszukiwaniem i porządkowaniem informacji. Łącze nie ma 

zatem  sensu  z  punktu  widzenia  wiersza,  zaś  forma  wiersza  jest  niepotrzebnym 

385 Witold Mazur:  Projekt Onirii [w:] "Techsty", Magazyn Nr 4 (2008) http://techsty.art.pl/magazyn4/ 
hiperteksty/mazur/sufit.html.

386 Nescitus:  Low  Fidelity.  Hiperpoemat [w:]  "Techsty",  Magazyn  Nr  2  (2006), 
http://techsty.art.pl/magazyn2/hiperfikcje/hiperpoemat/index.htm.
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utrudnieniem z punktu widzenia nawigacji. Lektura sekwencyjna i lektura linearna nie 

są połączone przez spójną obietnicę, lecz kłócą się ze sobą: wiersz poddaje czytelnika 

rytmowi i nastrojowi lektury, czyniąc litery przezroczystym medium przekazu, zaś łącze 

wyrywa czytelnika z tego rytmu w sposób nagły i  nieoczekiwany,  zmuszając go do 

aktywności w polu interfejsu. Same łącza nie są w żaden sposób zestetyzowane, a rytm 

nawigacji pozostaje w dysonansie z rytmem wiersza.

Bardziej rytmicznym i przyjemnym w lekturze połączeniem hipertekstu i tradycyjnego 

wiersza  jest  multimedialny  poemat  Stokłosy.  Zimowa  opowieść387 Michała 

Kaczyńskiego. Wiersze współistnieją tutaj z muzyką i grafiką, a interakcja nie zaburza 

lektury, gdyż łączami są obrazy lub ich elementy. Tekst nie pełni funkcji nawigacyjnej 

i zachowuje  przezroczystość  medium,  jakim  są  zapisane  na  ekranie  litery  i  słowa. 

Całość  rozpoczyna  się  słowami  "poszukajmy  ich  śladów  na  śniegu",  a  wędrówka 

użytkownika po hipertekście staje się takim właśnie poszukiwaniem, wędrówką przez 

zimowy krajobraz osiedla. Łącza są często ukryte w obrazach i ujawniają się dopiero po 

przesunięciu kursora na określoną osobę lub obiekt. Pojawia się wówczas niezależny 

krótki  fragment  tekstu,  np.  "lubi  wytarzać  sie  w  śniegu",  "smukłe  palce  ukryte 

w grubych rękawiczkach",  "białe  pola,  drzewo"388.  Tło jest  białe jak śnieg,  przez co 

interfejs  stapia  się  ze światem przedstawionym.  Interakcja  staje się  doświadczeniem 

estetycznym obejmującym kilka zmysłów: wzrok, słuch (poprzez fragmenty muzyczne 

przypisane do wybranych leksji), dotyk. Grafika, dźwięk i tekst tworzą znaki złożone, 

przez  co  łączą  funkcję  estetyczną  i  referencjalną,  wplątując  przy  tym  czytelnika 

w poszukiwanie i odgadywanie sensu znaków.

W Stokłosach występuje zjawisko podwójnej lektury: czytelnik ma wrażenie, jak gdyby 

proces lektury był wędrówką po śniegu, która przywołuje wspomnienia, stawiając je 

przed oczyma jak żywe. Lektura staje się wspólnym spacerem, pozwalając czytelnikowi 

doznawać  tych  samych  myśli,  odczuć  i  wrażeń,  co  podmiot  liryczny.  Interaktywne 

odkrywanie  łączy  odpowiada  spostrzeżeniom,  a  efekty  multimedialne  wiążą  się 

z wrażeniami  zmysłowymi  opisanymi  w  poszczególnych  wierszach  —  zimnem, 

zapachem chloru z basenu, dźwiękami radia czy odgłosem padających płatków śniegu. 

Odczuwane  wrażenia  i  spostrzegane  obrazy  wywołują  wspomnienia  pierwszych 

387 Michał  Kaczyński:  Stokłosy.  Zimowa opowieść,  2000, http://www.darta.art.pl/michal/stoklosy/stok 
_wstep.htm, kwiecień 2009.

388 Tamże, [stoklos.htm].

 228



przyjaźni i miłości,  młodzieńczego buntu, rockowej muzyki i pieszych powrotów do 

domu  z  nocnej  imprezy.  Pamięć  przeszłości  zdaje  się  dotyczyć  tyleż  podmiotu 

lirycznego, co spacerującego z nim czytelnika, choć wspomniane są konkretne imiona 

i sytuacje.

Utwór  stanowi  próbę  skonstruowania  poskładanego  z  kawałków  mitu  młodości, 

wpisanego w zimowy krajobraz złożony ze śniegu, bloków i ludzi, spacerujących po 

osiedlu  z psami.  Przestrzeń  osiedla  jest  sfotografowana  wyraźnie,  ale  grafika, 

przedstawiająca osoby, ma zróżnicowaną rozdzielczość i kolorystykę, często zacierając 

przez to cechy indywidualne. Sylwetki całych postaci na śniegu nie dają się rozpoznać, 

choć  tekst  o rękawiczkach  powtórzony  później  przy  portretowej  fotografii 

Magdaleny389,  czy  też  pierwszoosobowe  "stoję  po  Twojej  stronie"390 przy  sylwetce 

mężczyzny bawiącego się z psem pośrednio wskazują na tożsamość bohaterów. Sama 

Magdalena niemal  na każdym zdjęciu przedstawiona jest  inaczej  — różni się ubiór, 

kolorystyka, rozdzielczość i sposób kadrowania. Przez to nie jawi się ona jako postać 

w fikcyjnym świecie, wyposażona w określoną tożsamość, motywację, myśli, uczucia, 

charakter, lecz jako wspomnienie, powracające w migawkach i fragmentach. Niektóre 

leksje  pozostawiają  wątpliwość  co  do  tożsamości  Magdaleny,  a  czytelnik  jedynie 

domyśla  się,  iż  chodzi  o  jedną  kobietę,  której  obecność  przenikała  życie  bohatera 

w tamtym okresie.

Perspektywy  opowiadania  są  w  Stokłosach są  równie  rozchwiane,  jak  tożsamości. 

Bohater  opowieści  i  zarazem podmiot  liryczny występuje  na  ogół  w  pierwszej  lub 

trzeciej osobie liczby pojedynczej, ale czasem odnosi się do niego również "my" albo 

"oni".  Niekiedy pojawia się nawet "ty",  zwrócone w przestrzeń — nie wiadomo do 

końca,  czy  do  bohatera,  czy  do  czytelnika.  Opowieść  toczy  się  to  w  czasie 

teraźniejszym,  to  w  przeszłym,  a  chwilami  wybiega  w  przyszłość.  Nie  wiadomo 

dokładnie,  kto jest  kim, i  to czytelnik na podstawie śladów rekonstruuje osoby oraz 

pewien obraz otoczenia, życia i emocji bohatera. Czas nie jest ciągły, lecz każda leksja 

przynosi inny moment, inną perspektywę i inny obraz.

Utwór  Kaczyńskiego  odwołuje  się  i  do  poezji,  i  do  prozy,  wykorzystując  szereg 

obietnic.  Słowo  "opowieść"  uruchamia  oczekiwania  fabularne,  podkreśla  fikcyjny 

389 Tamże, [platki.html].
390 Tamże, [teen.html].
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charakter  utworu  i  uaktywnia  obietnicę  referencji.  Jednakże  utwór  przeradza  się 

w poezję,  kiedy  okazuje  się,  że  obiecana  opowieść  jest  lirycznym  wspomnieniem, 

pozbawionym  jednorodnej  fabuły,  a  tekst  na  ekranie  pisany  jest  wierszem.  Pod 

dotknięciem  zmienia  się  przepływ  wrażeń  —  myśli,  dźwięków  i  obrazów,  ślady 

przekształcają  się  w  znaki,  czytelnik  brnie  przez  zimową  Warszawę.  Pojawia  się 

obietnica estetyczna, każda leksja odsłania nową harmonię, i staje się punktem na mapie 

wspomnień,  łączonych  przez  czytelnika.  Jednocześnie  obietnica  narracyjna  skłania 

czytelnika do rekonstrukcji wydarzeń na podstawie "śladów na śniegu", do odtworzenia 

wszystkiego  tego,  co  wydarzyło  się  pomiędzy  pozostawieniem  śladu  a  jego 

odnalezieniem. Zapewne bohater, jak i całe jego pokolenie, wszedł w dorosłość, może 

się  przeprowadził,  a  czas  młodości  stał  się  wspomnieniem,  wpisanym  w  krajobraz 

warszawskiego osiedla.

Stokłosy są warte uwagi ze względu na połączenie poetyckości z prozatorskością oraz 

umiejętne wpisanie utworów wierszowanych w hipertekst. Wykorzystanie mechanizmu 

hipertekstowego do reprezentacji wspomnienia przypomina Kochać kogoś Judy Malloy. 

Natomiast  użycie  obietnicy  narracyjnej  jako  pretekstu  dla  twórczości  poetyckiej 

pojawia  się  także  w  elektronicznej  twórczości  Nowakowskiego.  Zarówno 

u Nowakowskiego,  jak  i  w  Stokłosach,  czytelnik  podejmuje  wędrówkę  w  świecie 

przedstawionym za pomocą znaków złożonych,  wykraczających poza tekst.  Jest  ona 

motywowana fabularnie, zaś chwyty poetyckie połączone z obrazem służą unaocznieniu 

rzeczywistości,  stworzeniu doświadczenia "tu i teraz".  Owo "tu i  teraz" jest  nie tyle 

poznawane, co wpisywane w opowieść przez czytelnika: doświadczenie lektury staje się 

częścią historii o końcu świata oraz o odtwarzaniu przeszłości z obrazów i wspomnień. 

Bohaterem wydarzeń jest sam czytelnik, który domyka fabułę. W Końcu świata według 

Emeryka koniec lektury okazuje się być właściwym końcem świata, zaś w Stokłosach 

fabuła jest rozpięta pomiędzy przeszłością, która pozostawiła ślad, a teraźniejszością, 

która ten ślad odcyfrowuje.
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UTWORY SYTUACYJNE



Wprowadzenie

Trzecim rodzajem cybertekstów literackich, obok prozy i poezji, są utwory sytuacyjne. 

Utwory  te  powołują  na  interpretanta  i  zarazem  symulują  określoną  sytuację, 

wykorzystując charakterystyczne dla niej motywacje i schematy zachowań, które musi 

przyjąć czytelnik, by prowadzić skuteczną interakcję. Ogólna obietnica, która decyduje 

o  rozpoczęciu  procesu  cybertekstualnego  przez  czytelnika,  ma  zwykle  charakter 

ludyczny  lub  edukacyjny.  Jednak  działania  użytkownika  nie  wynikają  wprost  z  tej 

obietnicy, lecz wymagają przyjęcia roli i uznania motywacji wynikających z tej roli za 

swoje własne. Interakcja wymaga swoistego "zawieszenia niewiary" (ang. suspension of  

disbelief391)  w  fikcyjność  sytuacji  przedstawionej  oraz  zniesienia  dystansu  między 

użytkownikiem a światem ustanowionym przez dzieło. Przemiana w operatora jest tu 

bardziej  świadoma,  niż  w  przypadku  poezji  czy  prozy,  ponieważ  użytkownik  musi 

przyjąć  pragnienia,  które  są  mu  obce.  Dotyczy  to  oczywiście  jedynie  utworów 

literackich,  nie  zaś  sytuacyjnych  cybertekstów  użytkowych,  takich  jak  sklep 

internetowy  czy  serwis  informacyjny,  w  których  obietnica  przechodzi  w  działanie 

w sposób najzupełniej płynny.

Kategoria  utworów sytuacyjnych  nie  jest  tożsama z  rodzajem literackim,  jakim jest 

dramat.  Po pierwsze,  wyodrębnienie dramatu z uwagi na formę nie byłoby możliwe 

w obrębie  teorii,  w  której  kategorie  obietnicy  i  pragnienia  są  pierwotne  względem 

reprezentacji. Po drugie, podstawowy wyróżnik dramatu, czyli przeznaczenie tekstu do 

391 Pojęcie z pism Samuela Taylora Coleridge'a (1817), bardzo rozpowszechnione w anglosaskiej teorii 
literatury. W odniesieniu do cybertekstów sytuacyjnych rozumiem "zawieszenie niewiary" nie jako 
stan umysłu czy operację mentalną, lecz jako prowadzenie interakcji z dziełem w taki sposób, jak 
gdyby sytuacja przedstawiona była prawdziwa. 
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realizacji scenicznej, w świecie cybertekstu traci rację bytu. Każdy utwór cybertekstowy 

charakteryzuje się pewnego rodzaju dualnością, gdyż zapis w postaci kodu programuje 

jego  różniące  się  między  sobą  wykonania,  porównywalne  do  przedstawień 

teatralnych392.

Można  jednak  zarysować  pewne  szczególne  paralele  pomiędzy  cybertekstami 

sytuacyjnymi  a  dramatem.  Przede  wszystkim samo przyjęcie  motywacji  sytuacyjnej 

przez  operatora  przypomina  wejście  w  rolę.  W  większości  obecnie  istniejących 

cybertekstów nie  pozostawia  się  wprawdzie  miejsca  dla  innych  operatorów ani  dla 

widza  w  trakcie  trwania  procesu  cybertekstualnego,  natomiast  częstą  praktyką  jest 

nagrywanie  interakcji  użytkowników  w  postaci  logów,  by  później  można  było  ją 

prześledzić  "z  boku".  W cybertekstach  sytuacyjnych  często  zachowana  jest  jedność 

czasu, miejsca i akcji, związana z tym, że czas czytelnika staje się jednocześnie czasem 

wydarzeń, a on sam — ich uczestnikiem. Można też zaryzykować tezę, że w centrum 

przedstawienia dramatycznego znajduje się sytuacja, która uruchamia określoną historię 

w zależności  od  postępowania  bohatera,  nie  zaś  sama  historia  jako  ciąg  kolejnych, 

splecionych ze sobą wydarzeń i okoliczności.

Warto  przeprowadzić  rozróżnienie  pomiędzy  cybertekstem  sytuacyjnym  a  metaforą 

interfejsu.  Metafora  interfejsu  jest  chwytem,  narzędziem,  służącym  ułatwieniu 

nawigacji.  Przykładem takiej  metafory jest  grupowanie plików w foldery i  katalogi, 

a także pojęcia "kosza" i "pulpitu" w systemie Windows. Dzięki czytelnemu nawiązaniu 

do prostej sytuacji z życia codziennego użytkownik nie musi długo się zastanawiać nad 

funkcją poszczególnych elementów interfejsu,  lecz może korzystać z nich w sposób 

intuicyjny.  Natomiast  cybertekst  sytuacyjny  jest  czymś  więcej  niż  narzędziem, 

ponieważ narzuca czytelnikowi również cele interakcji, a nie tylko poddaje środki.

Do  opisu  przeżywania  i  rozumienia  interakcji  przez  czytelnika  w  cybertekście 

sytuacyjnym  można  odnieść  co  najmniej  dwie  perspektywy  teoretyczne.  Pierwsza 

z nich to koncepcja interakcji ontologicznej, zaproponowana przez Jill Walker. Zgodnie 

z tą koncepcją czytelnik cybertekstu wchodzi w rolę poprzez "zawieszenie niewiary" 

392 Interakcja człowieka z komputerem została potraktowana jak przedstawienie teatralne m.in. przez 
Brendę  Laurel  we  wspomnianej  już  książce  Computers  as  Theatre.  Pozycja  ta,  oprócz  tego,  że 
przyczyniła  się  do  powstania  mitu  holodeku,  stała  się  żywą  do  dziś  inspiracją  w badaniach  nad 
interfejsem.

 233



i doświadcza  cielesnego,  zmysłowego  oraz  emocjonalnego  włączenia  w  świat 

fikcyjny393. Drugą perspektywą teoretyczną jest koncepcja podwójnej lektury Philippe'a 

Bootza, który dotyczy rozumienia procesu lektury jako znaku przez czytelnika394.

Jill  Walker  wychodzi  w swoich rozważaniach od pojęcia  fikcji,  które  za Kendallem 

Waltonem  rozumie  jako  proces  wyobrażania  sobie  czegoś  w  oparciu  o  rekwizyt, 

przeznaczony  właśnie  do  wyobrażania  sobie  tego395.  Twierdzi  ona,  że  w  mediach 

interaktywnych zachodzi fuzja ontologiczna pomiędzy światem fikcyjnym a światem 

rzeczywistym. Może ona dotyczyć zarówno przedmiotów lub miejsc, jak i osób, w tym 

czytelnika/użytkownika. W tym ostatnim przypadku, który jest dla Walker najbardziej 

interesujący,  fuzja  odnosi  się  do  podwójnej  roli  czytelnika,  który  pozostając  sobą, 

zajmuje  jednocześnie  pozycję  odbiorcy  narracji  oraz  czytelnika  implikowanego 

i wchodzi tym samym w świat fikcyjny. Walker podkreśla, że podwójność ta ma nie 

tylko  aspekt  intelektualny  związany  z  lekturą  i  wyobrażaniem  sobie,  lecz  może 

obejmować  również  wymiar  cielesny,  zmysłowy,  a  nawet  emocjonalny  zachowania 

prawdziwego  czytelnika396.  Użytkownik  wyposaża  operatora  w  cechy  charakteru, 

odczucia,  wiedzę,  znajomość  kodów  kulturowych,  które  znajdują  swoje  miejsce 

w świecie przedstawionym. Aktualność czytelnika stapia się w ten sposób z sytuacją 

przedstawioną,  której  czytelnik  doświadcza  w  taki  sposób,  jak  gdyby  była  ona 

realnością. 

Fuzja  ontologiczna  jest  nieodłącznie  związana  z  reprezentacją  przez  depikcję,  którą 

Walton,  a  za  nim  Walker,  przeciwstawia  reprezentacji  poprzez  deskrypcję. 

Reprezentacja  deskryptywna  powoduje,  że  obserwator  pozostaje  poza  kręgiem 

tworzonej przez siebie fikcji. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z depikcją, sam akt 

obcowania  z  dziełem  staje  się  integralną  częścią  naszych  wyobrażeń.  Walton  daje 

przykłady  z  malarstwa  (gdy  odbiorca  wyobraża  sobie,  że  patrzy  na  prawdziwy 

krajobraz), muzyki (gdy odbiorca wyobraża sobie, że słyszy np. dźwięki bitwy) oraz 

literatury  (np.  Podróże  Guliwera czytane  jako  fikcyjny  dziennik  jachtowy,  powieść 

epistolarna  Pamela czytana  jako  zbiór  listów).  Trzeba  zauważyć,  że  depikcja 
393 Por. Ryszard Kluszczyński: Kluszczyński, R.: Światy możliwe ― światy wirtualne ― światy sztuki.  

Fragmenty teorii doświadczenia rzeczywistości wirtualnej [w:]  Estetyka wirtualności, [red.] Michał 
Ostrowicki, Universitas, Kraków 2005, s. 21.

394 Philippe Bootz, dz. cyt.
395 Jill Walker: Fiction and Interaction. How Clicking a Mouse Can Make You Part of a Fictional World, 

Department of Humanistic Informatics, University of Bergen, Norway 2003, s. 29.
396 Por. Byron Reeves, Clifford Nass, dz. cyt.
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konstruowana jest tutaj na poziomie ekstradiegetycznym, a więc pozostaje zewnętrzna 

wobec właściwej narracji. Tak samo jest zresztą w przypadku powieści hipertekstowej 

afternoon oraz  I  am a Singer,  gdzie czytelnik staje się częścią fikcyjnego świata na 

poziomie ekstradiegetycznym397.

Walker odnosi depikcję do sztuki interaktywnej i wyprowadza stąd pojęcie interakcji 

ontologicznej,  która  występuje  wtedy,  gdy  użytkownik  dzieła  interaktywnego  jest 

umiejscowiony  w  świecie  fikcyjnym,  a  jego  rzeczywiste  działania  korespondują 

z działaniami  fikcyjnymi398.  Dzieła  ontologicznie  interaktywne  są  dla  Walker 

podkategorią  utworów  wykorzystujących  depikcję,  i  jednocześnie  podkategorią 

utworów  interaktywnych399.  Interakcja  staje  się  wówczas  symulacją  działania 

w określonej  sytuacji,  przedstawionej  za  pomocą  rekwizytów,  które  w  cybertekście 

mają formę działających znaków. Symulujący operator i zarazem użytkownik dokonuje 

zatem  interpretacji  rekwizytów,  polegającej  na  wykonywaniu  tych  czynności,  do 

których są one przeznaczone. 

Natomiast  w  koncepcji  "podwójnej  lektury" Bootza  podmiotem  symulacji  jest 

użytkownik, zaś przedmiotem operator:

"Ponieważ  czytelnik  jest  wewnątrz  systemu  komunikacji,  może  nadać 
znaczenie swojemu własnemu ergodycznemu działaniu w trakcie interakcji. 
To specjalne znaczenie nazywam podwójną lekturą. (...) Podwójna lektura 
używa  czynności  czytania  jako  znaku  skierowanego  do  czytelnika.  (...) 
Totalność  sytuacji  może  zatem  stać  się  znakiem,  meta-dziełem.  (...) 
Referencją tego znaku jest zazwyczaj sytuacja lub proces z życia. (...) Meta-
dzieło jest  przeznaczone dla  osoby,  która obserwuje czytelnika w trakcie 
lektury.  Ta  osoba  (...)  jest  meta-czytelnikiem.  Lektura  i  meta-lektura  nie 
stosują się do utworu w taki sam sposób. Są to dwie odrębne czynności 
w odniesieniu do dzieła, nawet jeśli są sukcesywnie wykonywane przez tę 
samą osobę."400

Interpretacja  na  poziomie  meta-czytelnika  w  ujęciu  Bootza  byłaby  czynnością 

umysłową, rozpoznaniem i refleksją użytkownika wobec swojej własnej sytuacji jako 

operatora. Meta-lektura jako czynność intelektualna, rozpoznanie, przeciwstawione jest 

397 Tamże, s. 61, 104.
398 Tamże, s. 62. Pojęcie jest powiązane z immersją i ma na celu wyjaśnić jej źródła.
399 Według Walker dzieła interaktywne to takie, które wymagają od czytelnika nie tylko aktywności 

percepcyjnej, ale również fizycznego wykonywania nietrywialnych działań. Działania te wykraczają 
poza mechaniczne przewracanie stron, mają wpływ na przebieg wydarzeń i są konieczne do poznania 
dzieła. Zob. Jill Walker, dz. cyt., s. 19―20.

400 Philippe Bootz, dz. cyt., tłum. moje.
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rozumieniu  afektywnemu,  które  jest  właściwe  dla  samej  lektury.  Meta-lektura  to 

świadomość  obcości  operatora  względem  użytkownika,  wycofanie  z  interakcji 

ontologicznej, zdystansowanie wobec ciała i zmysłów, pochłoniętych przez złudzenie. 

Sama  interakcja  nie  polega  w  gruncie  rzeczy  na  wymianie  informacji  między 

czytelnikiem a  cybertekstem,  lecz  — jak  stwierdza  Bootz  — między  czytelnikiem 

a samym sobą. W świetle przedstawionej teorii cybertekstu lektura sprowadza się do gry 

użytkownika  z  własnym  dążeniem,  z  wyimaginowaną  całością  lub  stanem,  który 

wieńczy  jego  pragnienie  znaku.  Meta-lektura  pozwala  wykroczyć  poza  ten  proces 

poprzez  poznanie  intelektualne  i  tym  samym  przekształcić  go  w  powtarzalny 

i niezmienny  znak,  usytuowany  na  wyższym  poziomie  niż  następujące  po  sobie 

wypowiedzi  operatora  i  maszyny  w  obrębie  systemu  cybernetycznego  lektury. 

Tworzywem znaku powstałego w wyniku meta-lektury jest już lektura jako całość (lub 

też dzieło postrzegane przez pryzmat lektury), a jego przedmiotem może być wszystko.

Jak staraliśmy się pokazać, koncepcja interakcji ontologicznej i koncepcja podwójnej 

lektury wskazują na dwa aspekty interpretacji cybertekstu. Pierwsza z nich wyjaśnia to, 

co dzieje się wewnątrz systemu cybernetycznego lektury, druga zaś wskazuje na jego 

powiązane z systemem cybernetycznym dzieła. Interakcja ontologiczna opisuje relację 

między użytkownikiem i operatorem w kategoriach fuzji, łączącej realność ze światem 

znaków.  Natomiast  podwójna  lektura  wskazuje  na  dystans  zaistniały  pomiędzy 

użytkownikiem a operatorem.

Z  tej  perspektywy  można  powiedzieć,  że  cybertekstem  sytuacyjnym  jest  każdy 

cybertekst,  w  tym  również  poezja  czy  proza  cybertekstowa.  W literaturze  i  sztuce 

cybertekstowej, odwołującej się do sytuacji obcowania człowieka ze znakami, czytelnik 

bywa  "naiwny"  i  nie  dostrzega  w  pełni  uwarunkowań  roli  operatora  oraz  procesu 

reinterpretacji  dążenia.  Trudniej  jest  mu  się  zdystansować  wobec  narzuconej  roli, 

ponieważ przypomina ona naturalną rolę czytelnika jako tego, kto przekształca znaki 

i odcyfrowuje  sens  w  tekście.  Podwójna  lektura  pokazuje  interakcję  jako  czytanie; 

dopiero bliższa analiza pozwala zobaczyć, że mamy do czynienia jedynie ze znakami do 

złudzenia  przypominającymi  swój  przedmiot,  czyli  tekst  literacki  i  czytelnika.  Na 

podobnym  utożsamieniu  interakcji  z  czynnościami  rzeczywistymi  i  znaków 

z przedmiotami opiera się wiele cybertekstów sytuacyjnych we współczesnym świecie 

medialnym.  Niepostrzeżenie  cybertekstem  może  stać  się  życie,  gdy  codzienność, 
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wypełniona  interakcją  z  reklamami,  psychotestami  i  prestiżowymi  produktami, 

przekształca się w grę z własnym wizerunkiem.

Literackie  cyberteksty  sytuacyjne  ujawniają  relację  dystansu  pomiędzy  operatorem 

i użytkownikiem  nie  tylko  w  fazie  interpretacji  po  zakończeniu  lektury,  lecz  już 

w momencie rozpoczęcia interakcji.  Dlatego można mówić w tym przypadku o fuzji 

ontologicznej, która jest świadomym wejściem w rolę i "zawieszeniem niewiary". Do 

literackich  cybertekstów  sytuacyjnych  należą  wszelkiego  rodzaju  gry  przygodowe, 

gdzie czytelnik wciela się w fikcyjną postać, a także utwory konwersacyjne, oparte na 

chatterbotach,  czyli  maszynach  symulujących  konwersację.  Wśród  najbardziej 

interesujących  przykładów  tych  ostatnich  można  wymienić Galateę Emily  Short, 

Façade Andrew  Sterna  i  Nicka  Montforta,  a  także  niefabularną  Elizę Josepha 

Weizenabauma i jej klony oraz Catty Michała Zalewskiego. Na komunikacji mailowej 

oraz poprzez stronę internetową opiera się Online Caroline, natomiast nieinteraktywną 

symulacją sytuacji jest The Fall of the Site of Marsha. Cechy utworu sytuacyjnego nosi 

też niekiedy proza cybertekstowa, m.in. Przystanek oraz utwory przestrzenne, w których 

użytkownik  jako słuchacz  narracji  przemieszcza  się  po  świecie  przedstawionym jak 

postać, takie jak Koniec świata według Emeryka czy Blok.
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Sytuacyjność a obietnica

Obietnica w cybertekstach sytuacyjnych zależy od ich rodzaju. Gry przygodowe zwykle 

mają charakter fabularny i strukturę teleologiczną: użytkownik od początku wie, jaki ma 

być efekt jego interakcji. Celem jest stworzenie takiego znaku, w którym bohater — 

awatar odniesie sukces. Fuzja ontologiczna powoduje, że będzie to jednocześnie sukces 

przeżywany  przez  czytelnika.  Kryteria  zwycięstwa  są  formułowane  w  oparciu 

o standardowe  struktury  fabularne  i  zależą  od  tożsamości  bohatera.  Może  nim  być 

rozwiązanie  zagadki  kryminalnej  przez  detektywa,  dotarcie  zawodnika  do  mety, 

zapanowanie  nad  całym  światem  przez  króla,  pokonanie  wrogów  czy  znalezienie 

skarbu.  Czasem  zdarzają  się  gry  polegające  wyłącznie  na  układaniu  znaków,  na 

przykład  krzyżówki  — one  jednak  nie  będą  zaliczane  do  literatury  cybertekstowej, 

ponieważ nie powołują interpretanta literackiego.

Gry  przygodowe  przypominają  utwory  prozatorskie  z  fabułą  intencjonalną, 

ukierunkowaną na cel, który musi zostać rozpoznany i przyswojony przez czytelnika, 

by ten mógł dotrzeć do struktur fabularnych. W prozie z fabułą intencjonalną czynność 

układania  i  interpretacji  fabuły  ma  jednak  charakter  intelektualny  i  odbywa  się  na 

podstawie  wcześniej  przeczytanych  treści.  Natomiast  w  utworach  sytuacyjnych 

czynność  ta  przybiera  formę  bezpośredniej  manipulacji  znakami  dla  osiągnięcia 

wskazanego celu.

W  sytuacyjnych  utworach  przygodowych  interfejs  użytkownika  umożliwia  mu 

wykonywanie bardzo różnych czynności w roli  bohatera w świecie przedstawionym. 

Fabuła  rozwija  się  przede  wszystkim  poprzez  przemieszczanie  się  po  przestrzeni 
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przedstawionej,  manipulowanie  przedmiotami  i  interakcję  z  obiektami.  Celem 

użytkownika  jest  przede  wszystkim  wprowadzenie  określonych  zmian  w  świecie 

przedstawionym i sytuacji bohatera, by osiągnąć sukces. Użytkownik może też testować 

alternatywne możliwości w obrębie utworu, by poznać go w całości, lub wydobywać 

zeń  interesujące  i  zabawne  efekty,  zwłaszcza  wynikające  z  niespójności  świata 

przedstawionego,  błędów  lub  fantazji  programistów  (jak  np.  odkrycie,  że  w  grze 

Deadline można rozmawiać z ofiarą morderstwa po jej śmierci)401.

W utworach konwersacyjnych głównym zadaniem czytelnika jest rozmowa ze sztuczną 

inteligencją.  Interfejs  pozwala  formułować  wypowiedzi  w  języku  naturalnym,  zaś 

przemieszczanie się lub interakcja z przedmiotami mają jedynie charakter pomocniczy, 

służebny wobec konwersacji. Zachowana jest bardzo często jedność czasu i przestrzeni, 

przy czym czas przedstawiony biegnie w podobnym tempie, jak czas rzeczywisty, bez 

skoków naprzód, przyspieszeń czy opóźnień.

Cele  konwersacji  mogą  być  przeróżne.  Może  zdarzyć  się,  że  fuzja  ontologiczna 

doprowadzi  do  tego,  że  czytelnik  przedstawi  sztucznej  inteligencji  swoje  własne 

problemy i cele. Następuje wówczas "zawieszenie niewiary" niejako na odwrót, poprzez 

włączenie wyobrażonej postaci do swojego świata. Przykładem mogą być konwersacje 

z chatterbotem Catty, takie jak: 

212.76.46.74: ale serio: co sadzisz o dziewczynach z klasy 'c'? 

CATTY: Moze tak-co sadzisz o mnie??

212.76.46.74: jak to co? jestes jedyna osoba z ktora moge pogadac 
w calej sieci... 

CATTY: Dla mnie dziewczyna, ktora w wieku 20 lat spala juz 
z 10 facetami to, sorry, zwykla szmata.

212.76.46.74: zgadzam sie! 

CATTY: Zgadzam sie w 100%!

212.76.46.74: a co myslisz o Ewelinie?”402

401 Por.  Graeme  Cree:  The  upgraded,  consolidated,  Infocom  bugs  list,  wersja  4,  numer  001126, 
http://ifarchive.heanet.ie/if-archive/infocom/info/infobugs.txt, "Deadline", bug 3.

402 Logi z konwersacji z Catty, http://lcamtuf.coredump.cx/c3/BIGLOG.txt, czerwiec 2005, por. Emilia 
Branny: dz. cyt., s. 129. Zachowano pisownię oryginalną.
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Podobne sytuacje występowały w konwersacjach z chatterbotami takimi jak  Eliza czy 

Julia funkcjonującymi w przestrzeni czatów tekstowych, gdzie były nieodróżnialne od 

ludzi.  Wówczas  jednak  nie  występowało  "zawieszenie  niewiary",  lecz  użytkownicy 

padali  ofiarą  złudzenia.  Podstawą  do  tego  złudzenia  zawsze  było  dążenie 

uwarunkowane  pozatekstowo:  Eliza,  symulująca  psychoterapeutę,  znakomicie 

odpowiadała na potrzebę rozmowy i zrozumienia, natomiast  Julia,  która zachowywała 

się jak atrakcyjna kobieta, prowokowała do flirtu. Jak opisuje Sherry Turkle, pewien 

nieszczęsny  student  Barry  bardzo  długo  bezskutecznie  próbował  namówić  bota  na 

wieczorne spotkanie u siebie w pokoju403.

Częściej jednak utwór przedstawia pewien fikcyjny świat, w którym czytelnik musi się 

odnaleźć w określonej roli.  W  Galatei czytelnik wchodzi do muzeum i napotyka na 

mówiący i poruszający się kobiecy posąg, stworzony przez Pigmaliona. Interfejs jednak 

nie  sprzyja  immersji  i  nie  jest  w  pełni  konwersacyjny,  ponieważ  polecenia  muszą 

obejmować  informację  o  czynności.  Czytelnik  zatem  nie  wpisuje  w  linię  komend 

"Galateo, co wiesz o Pigmalionie?", lecz: "zapytać Galateę o Pigmaliona" lub to samo 

za pomocą skrótu: "a Pigmalion". Dopiero w wyniku komendy pojawia się na ekranie 

poprawnie  sformułowane  pytanie  czytelnika  lub  opis  jego  innych  czynności,  na 

przykład dotknięcia posągu. Powoduje to, że perspektywa nie jest jednolita i oscyluje 

między spojrzeniem na  sytuację  oczami  bohatera  oraz  z  zewnątrz.  Galatea posiada 

bardzo wiele możliwych ścieżek fabularnych404, między innymi obejmujących zamianę 

miejsc, wysłuchanie historii miłosnej, dokładne oględziny posągu, pocałunek, modlitwę 

do bogów, uwolnienie Galatei przez Apollina. Interfejs Galatei nawiązuje trochę do gier 

tekstowych, które w odpowiedzi na polecenie prezentują opis wydarzeń, i do wczesnych 

hipertekstów  w  Storyspace,  które  wymagały  szukania  w  tekście  słów  kluczowych, 

umożliwiających  progresję  fabularną.  Rozmowa  z  posągiem  ma  jednak  charakter 

przygodny, a poszczególne interakcje nie dają złożonego obrazu fabuły, która stoi za 

sytuacją.  Można  powiedzieć,  że  Galatea jest  stosunkowo  prostą  zabawą,  jedynie 

nawiązującą do Pigmaliona i tradycji greckiej.  Interfejs nie pozwala czytelnikowi na 

zbytnią swobodę, ponieważ nie formułuje on tekstu bezpośrednio. Dlatego interakcja 

403 Sherry Turkle, dz. cyt., s. 88 i nn.
404 Wskazanych  przez  autorkę  na  stronie  "Galatea  Cheats  and  Walkthroughs", 

http://www.mindspring.com/~emshort/cheats.htm, luty 2009.
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polega  głównie  na  odkrywaniu  możliwości  zawartych  w  utworze,  a  jej  głównym 

motywem jest dążenie do niespodzianki.

Bardziej złożonym fabularnie i dającym czytelnikowi większą swobodę interaktywnym 

utworem sytuacyjnym jest Façade. Przedstawia on wizytę bohatera u znajomych, Tripa 

i Grace, których małżeństwo, okazuje się być na skraju rozpadu. Akcja obejmuje bardzo 

krótki  czas,  bo  około  pół  godziny,  podobnie  jak  sam  proces  cybertekstualny  od 

rozpoczęcia  do  zakończenia.  Jednak  wybiega  ona  w  przeszłość  i  w  przyszłość, 

obejmując  stosunkowo  szerokie  spektrum  wydarzeń.  Czytelnik  natrafia  na  punkt 

kulminacyjny  całego  ciągu  wydarzeń,  które  obejmują  wspólną  podróż  do  Grecji, 

służbowe wyjazdy Tripa i  zdradę,  której  się dopuścił,  relacje pary z jego rodzicami, 

historię kariery Grace, a nawet oświadczyny Tripa i wcześniejszy od nich romans Grace 

sprzed dziesięciu lat. Te wszystkie czynniki odkrywa czytelnik poprzez swoje kolejne 

interakcje z cybertekstem. Jednocześnie jego słowa i zachowanie mogą mieć zasadniczy 

wpływ na dalszy ciąg całej historii: Grace i Trip mogą wyjaśnić sobie pewne sprawy 

i zdecydować się na szczerą rozmowę, jedno z nich może podjąć decyzję o odejściu lub 

też ich sytuacja może pozostać niezmieniona.

Po  wejściu  w  proces  cybertekstowy  użytkownik  odnajduje  się  w  znanej  sobie 

z codziennego  życia  sytuacji  wizyty  u  znajomych  i  postępuje  zgodnie  z  normami 

społecznymi:  wita  się,  pyta  o  mieszkanie,  ogląda  obrazy  czy  widok  za  oknem, 

odpowiadając  na  pytania  gości,  wyraża  swoje  opinie.  Gdy jednak  para  zaczyna  się 

kłócić,  w  naturalny  sposób  dąży  do  załagodzenia  sytuacji  lub  też  staje  po  stronie 

jednego z bohaterów, by pozostać przy schemacie wizyty, w czasie której awantura jest 

elementem nieodpowiednim. Motywacja ta współistnieje z dążeniem do zrozumienia 

postępowania bohaterów oraz złożonych przyczyn konfliktu. Użytkownik otrzymuje też 

sygnały, że jego działania mają wpływ na dalszy rozwój sytuacji, toteż próbuje sterować 

przebiegiem wydarzeń  i  emocjami  bohaterów.  W ten  sposób uruchamia  się  dążenie 

fabularne,  do  szczęśliwego  zakończenia,  które  będzie  szczególnie  pożądaną  formą 

epifanii.

Bardzo  często  o  podjęciu  kolejnej  interakcji  z  tym  samym  cybertekstem  decyduje 

dążenie  poznawcze.  Użytkownicy  na  forach  opowiadają  sobie  o  poszczególnych 

rodzajach  zakończeń  i  wymieniają  się  prowadzącymi  do  nich  ścieżkami. 
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Doprowadzenie  do  konkretnego  wyniku  może  niekiedy  wymagać  wejścia  w  role 

zupełnie  różnych  osób,  zwłaszcza  tam,  gdzie  cechy  użytkownika  mają  wpływ  na 

przebieg  interakcji.  Jill  Walker,  badając  Online  Caroline,  wymyśla  nową  postać 

o zupełnie odwrotnych cechach niż ona sama405. Zakończenie  Façade, w którym Trip 

i Grace wyrzucają gościa z domu, wymaga niekulturalnego zachowania,  na przykład 

poprzez obrażanie lub podrywanie bohaterów.

Użytkownicy posuwają się często jeszcze dalej  w kreowaniu roli,  a nawet własnych 

elementów fabularnych. Na forach związanych z Façade można znaleźć logi interakcji, 

w których na przykład do domu bohaterów przychodzi ranny, który został napadnięty 

i domaga się  telefonu na  policję,  a  Trip  stoicko zaprasza  go do środka  i  proponuje 

wino406.  Źródłem  komizmu  jest  tutaj  zestawienie  dwóch  nieprzystających  fabuł, 

z których jedna jest poważna i grozi śmiercią, a druga trywialna, przypominająca serial 

obyczajowy. Praktyki te wykorzystują i ujawniają brak odporności gry na nietypowe 

scenariusze,  wobec  których  zachowanie  bohaterów staje  się  dziwne  i  bezsensowne, 

a interakcja  doprowadza  do  absurdu.  Pojawia  się  również  konflikt  między 

nieprzystającymi do siebie interpretantami literackimi: konwencja serialu obyczajowego 

styka się nieoczekiwanie z motywami sensacyjnymi lub zaczerpniętymi z filmów grozy, 

jak  postać  wampira,  w którego wcielił  się  inny użytkownik.  Oczywiście  pragnienia 

wampira nie znajdują odpowiedzi w świecie przedstawionym Façade. 

Czasem jednak zdarza się całkiem sprawne i udane połączenie. Jeden z użytkowników 

wcielił się w Lorda Vadera, zręcznie reinterpretując scenariusz i wypowiedzi bohaterów 

według własnego schematu fabularnego:

"TRIP: (...) Dawno Cię nie widziałem! Jak się masz? Wyglądasz 
świetnie!

NOAH: Możesz nazywać mnie Lordem Vaderem.

TRIP: Tak! Wow, naprawdę wspaniale Cię znowu widzieć! Wejdź, 
proszę!

NOAH: Klękaj przede mną, głupcze!

TRIP: Hm, nie.. heh, wejdź. Yy, pozwól, że pójdę po Grace. (...)

405 Jill Walker, dz. cyt., s. 74.
406 Post użytkownika Duncan z 7 czerwca 2005 na stronie "Review: Façade — Page 2 — Idle Forums", 

http://www.idlethumbs.net/forums/showthread.php?t=2895&page=2, kwiecień 2009.

 242



NOAH: Przyprowadź do mnie więźnia. (...)

GRACE: Wyglądasz świetnie!

NOAH: Tak, mam teraz na sobie pancerz droida."407

Nietypowy gość szybko wpasowuje się  w sytuację  miłego towarzyskiego spotkania, 

a na pytanie  o  to,  jak mu się  podoba mieszkanie,  porównuje go do swojego domu, 

którym jest  Gwiazda  Śmierci,  stwierdzając,  że  on  ma  lepszy widok.  Interakcja  jest 

zabawna,  ponieważ  dziwny  gość,  zachowując  swoje  charakterystyczne  cechy  oraz 

pragnienia pochodzące z realiów science fiction, przyjmuje jednocześnie podstawowe 

zasady i konwencje narzucone przez nową sytuację.

Schemat  fabularny  polegający  na  konfrontacji,  obecny  w  Gwiezdnych  Wojnach, 

znajduje swój odpowiednik w kłótni Tripa i Grace. Wówczas Lord Vader może ujawnić 

swoje dążenia, które doskonale wpasowują się w logikę wydarzeń, doprowadzając do 

komicznego zderzenia dwóch różnych konwencji:

"TRIP: Niech to szlag trafi!

NOAH: Użyj swojego gniewu! 

TRIP: Zaczekaj, moment, co.. próbujesz mi coś wyjaśnić?

GRACE: Słucham? Do mnie mówisz?!

TRIP: Nie do Ciebie!

NOAH: Uczyni Cię mocnym! (...)

GRACE: Cholera! (...)

NOAH: Zostań moim uczniem, Grace.

GRACE: Noah, (wzdycha ze złością) Trip jest czasem taki... (...)

NOAH: Razem zniszczymy Tripa.

TRIP: Dobra Noah, wiesz co? Myślę, że powinieneś już iść!"408

Tak  swobodne  działanie  czytelnika  jest  jednak  możliwe  w  nielicznych  utworach 

konwersacyjnych,  których  interfejs  jest  oparty  na  języku  naturalnym,  przy  czym 

407 Post użytkownika DanJW z 7 sierpnia 2005 na stronie "Review: Façade — Page 2 — Idle Forums", 
http://www.idlethumbs.net/forums/showthread.php?t=2895&pp=25&page=2,  kwiecień  2009,  tłum. 
moje.

408 Tamże, tłum. moje.
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czytelnik może swobodnie kształtować wypowiedzi bohatera. Najczęściej jednak zakres 

danych  wejściowych  jest  ograniczony,  przez  co  fabuła  staje  się  odporna  na 

destruktywne  działania  użytkowników.  W  Online  Caroline użytkownik  ma  jedynie 

możliwość  wprowadzania  informacji  poprzez  ankiety  online,  zaś  we  wskazanych 

wcześniej powieściach hipertekstowych, takich jak  Przystanek, Koniec świata według 

Emeryka czy Blok, decyduje jedynie w ograniczonym zakresie o kolejności wydarzeń za 

pomocą łączy. 

Natomiast  The Fall of the Site of Marsha przywodzi na myśl przykłady Jill  Walker, 

odnoszące się do reprezentacji przez depikcję w tradycyjnych opowieściach. Utwór ten 

przedstawia  trzy  kolejne  fazy,  w  których  znalazła  się  osobista  strona  internetowa, 

poświęcona  aniołom.  Trzy  wersje  strony  mają  być  świadectwem  fikcyjnej  historii, 

polegającej na zniszczeniu strony i życia niejakiej Marshy przez istoty pozaziemskie 

w odwecie za opisywanie w Internecie swoich doświadczeń kontaktu z nimi. Nie do 

końca jest  jasna rola  męża i  przyjaciółki  bohaterki  w tych wydarzeniach.  Mimo, że 

utwór  jest  sytuacyjny,  rola  czytelnika  jest  wyłącznie  tekstotwórcza:  próbuje  on  na 

podstawie trzech wersji strony odtworzyć mroczną historię i zrozumieć, jak doszło do 

tragedii. Nie można tu jednak mówić o fabule intencjonalnej, ponieważ ciąg wydarzeń 

jest  wyraźnie  określony,  niejasne  są  tylko  niektóre  zawiłości.  Utwór  nie  jest  nawet 

narracyjny  ani  antynarracyjny,  ponieważ  strona  jest  z  punktu  widzenia  operatora 

symptomem historii, nie zaś poukładaną lub niepoukładaną narracją. Czytelnik staje się 

świadkiem wydarzeń, ujawniających się poprzez tekst strony domowej, i jako operator 

przyjmuje  za  swój  cel  rekonstrukcję  tych  wydarzeń,  mimo iż  jako  użytkownik  wie 

doskonale,  że  całość  jest  jedynie  mistyfikacją,  wprawką  w  zakresie  artystycznej 

reprezentacji.
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Między sytuacją a narracją

W  rozdziale  poświęconym  prozie  hipertekstowej  pokazano  Koniec  świata  według 

Emeryka,  Blok i  Przystanek jako  utwory,  które  wprawdzie  mianują  się  prozą,  ale 

równocześnie powołują interpretanta sytuacyjnego, ponieważ lektura staje się symulacją 

wędrówki. Wędrówka ta pełni szereg istotnych funkcji. Po pierwsze, jest ona służebna 

wobec  narracji,  umożliwiając  czytelnikowi  w  przebraniu  wędrowca  docieranie  do 

kolejnych opowieści,  związanych z  różnymi  miejscami i  postaciami.  W  Bloku  są to 

narracje  w  trzeciej  osobie,  przez  co  początkowo  immersywna  wędrówka  staje  się 

z biegiem interakcji jedynie formą nawigacyjną, a czas i wybory czytelnika przestają 

grać  jakąkolwiek  rolę  w  opowieści.  U  Nowakowskiego  wrażenie jest  odwrotne: 

pierwsza  leksja  zdaje  się  sytuować  czytelnika  na  zewnątrz  opowieści,  ale  wkrótce 

okazuje  się,  że  jedynym  czasem  jest  czas  nawigacji  po  immersywnym  świecie, 

wypełnionym pierwszoosobowymi narracjami napotykanych stworzeń.

Po drugie, wędrówka jest elementem fabuły intencjonalnej, wyznaczonej przez napięcie 

pomiędzy dążeniem do celu a jego osiągnięciem. U Shutego trudno mówić o istnieniu 

takiej  fabuły,  ponieważ wędrówka przestaje  być  immersywna zanim pojawi  się  cel, 

a zatem  czytelnikowi  pozostają  jedynie  dążenia  związane  z  nawigacją:  pragnienie 

niespodzianki oraz pragnienie kompletności lektury. W Końcu świata według Emeryka 

czytelnik wędruje, ponieważ chce usłyszeć o końcu świata, a może nawet wziąć w nim 

udział  jako  obserwator.  Natomiast  celem  czytelnika  Przystanku,  który  całkowicie 

identyfikuje się z bohaterem i podmiotem narracji, jest opuszczenie przystanku i udanie 

się we właściwym kierunku, choć nie wiadomo dokładnie, co to za miejsce i jak się tam 

dostać. 
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Przykład  Przystanku pokazuje,  że  dążenie  przez  wędrowca  do  celu  ukrytego 

w przestrzeni  przedstawionej  jest  w  gruncie  rzeczy  reinterpretacją  pragnienia 

niespodzianki.  Przepaść  pomiędzy  oczekiwaniem  a  spełnieniem,  wypełniona  przez 

poszukiwanie,  staje się w świetle  cybertekstu historią  fabularną.  W ten sposób tekst 

kolejnych  odwiedzanych  leksji  staje  się  narracją,  jednocześnie  czytaną,  opowiadaną 

i doświadczaną przez czytelnika.

Niezwykle istotnym elementem zarówno w Przystanku, jak i w Końcu świata według 

Emeryka, jest moment rozpoznania, w którym cel fabuły intencjonalnej okazuje się być 

nieosiągalny.  Rozpoznanie  to  ma  podłoże  mechaniczne  i  wynika  z  reinterpretacji 

dążenia, która następuje, gdy dzieło przestaje się odsłaniać w oczekiwany sposób. Jako 

że interakcja jest tworzywem fabularnym i stanowi treść opowieści, również sam fakt 

reinterpretacji  uzyskuje  wymiar  fabularny.  Staje  się  ona  punktem  kulminacyjnym 

i jednocześnie  zakończeniem  opowieści,  ponieważ  poza  punktem  kulminacyjnym 

historia traci kierunek, a interakcja zatrzymuje się.

Użycie sytuacji wędrówki jako tworzywa fabuły intencjonalnej przez Nowakowskiego 

oraz  Bałczewskiego  i  Szulca  pozwala  uznać  ich  utwory  za  prymarnie  sytuacyjne, 

a dopiero wtórnie narracyjne, mimo że poprzez parateksty mianują się one opowieścią 

czy  opowiadaniem.  Rama  fabularna,  podobnie  jak  w  grach  komputerowych,  służy 

bowiem nakreśleniu sytuacji, w której postawiony jest czytelnik. Narracja jest jedynie 

efektem  i  śladem  ukierunkowanych  zmagań  czytelnika  jako  bohatera  z  sytuacją, 

w której się znalazł.

Istnieje  jeszcze  jedna  kategoria  utworów,  które  zawierają  narrację,  ale  jednocześnie 

mają charakter sytuacyjny. Należą do nich utwory autotematyczne, których fabularność 

wiąże  się  z  samym  procesem  pisania.  W  tych  utworach  również  czas  czytelnika 

wyznacza czas wydarzeń,  polegających na tworzeniu kolejnych słów i  zmaganiu się 

z ich nadmiarem, brakiem lub niedopasowaniem. Powoduje to, że czytelnik staje się 

świadkiem mówienia, które nie odnosi się do żadnej historii, lecz samo stanowi jej treść 

i tworzywo. Utwory te na ogół obiecują narrację jako wydarzenie, tworzą zatem pewną 

fabułę  intencjonalną,  która  zmierza  ku  reprezentującemu  wysłowieniu.  Aż  do  tego 

momentu słowa są symptomem sytuacji, a nie opowieścią.
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Tego  typu  utworem  cybertekstowym  jest  AE Roberta  Szczerbowskiego409,  którego 

podmiotem jest stwarzający sam siebie tekst. Utwór składa się z dwóch niezależnych 

części zatytułowanych "A" i "E", które rozwidlają się na pierwszej stronie. Pierwsza 

z nich  jest  monologiem,  który  poprzez  siedem  kolejnych,  jednoznacznie 

uporządkowanych leksji,  wyglądających jak karty książki,  prowadzi  z  powrotem do 

pierwszej  strony.  Natomiast  druga  część,  wzorowana  na  układzie  encyklopedii,  ma 

postać hipertekstowej sieci.

"A"  jest  sekwencyjną  ekspansją,  gwałtownym  przyrostem  "bezosobowej 

i samostwórczej"410 mocy  tekstu.  Nieskładna  proliferacja  słów  i  zdań  zdaje  się  być 

ekspresją tekstualności, jej istoczeniem się w sposób bezpośredni i nieograniczony: 

"oto ja. ja pismo, to zbiór słów. ja słowo wśród ja słów (...)  a mówienie 
znów:  nie  by  wysłowić:  by  słowić.  jeśli  książka,  samo  wertująca  się. 
niewyczerpana układanka znaków"411.

Sugeruje  to  sprawczą  moc  języka  jako  takiego,  negując  istnienie  autonomicznej 

podmiotowości,  która  byłaby  zdolna  zapanować  nad  słowem  i  posłużyć  się  nim. 

Poręczność  i  komunikacyjna  funkcja  słowa  zostają  odrzucone,  a  monolog  staje  się 

prezentacją bez reprezentacji, dostępnością, czy też doświadczeniem, bez możliwości 

poznania.

Natomiast  "E",  poprzez nawiązanie do struktury encyklopedii,  wydaje się być próbą 

przezwyciężenia bezładu. Próba ta się jednak nie udaje, ponieważ w definicje wkrada 

się chaotyczność,  a lista pojęć okazuje się zawierać elementy pochodzące z różnych 

rejestrów  języka"  pojęcia  takie  jak  "perpetuum  mobile",  "język",  "słowo"  czy 

"automatyzm"  wymieszane  są  z  neologizmami,  jak  "jaźniowanie",  "działać  się"  czy 

"autosufler"  oraz  wyrażeniami  charakterystycznymi  raczej  dla  języka  potocznego, 

takimi  jak  "tu  i  tam"  czy  "samo  sedno".  Zdarzają  się  również  słowa  w  formach 

osobowych, takie jak "istnieję" czy "patrz" oraz zaimki, np. "skąd", "jak". Wyrazy te nie 

409 Robert  Szczerbowski:  AE,  1991―2004 [w:] "Techsty",  Magazyn  Nr  1  (2003―2004), 
http://www.techsty.art.pl/ae/raster.html. Wcześniejsze wydanie, bez tytułu i autora, ze wstępem Piotra 
Rypsona, ukazało się w formie dyskietki nakładem wydawnictwa Pusty Obłok w 1996 roku. Powstało 
ono w oparciu o książkę artystyczną wydana przez Book Tranzyt w 1991 r. Zob. Robert Szczerbowski  
o AE [w:] "Techsty", Magazyn Nr 1 (2003―2004), http://www.techsty.art.pl/magazyn/ae/ae2.htm.

410 Piotr Rypson:  Wstęp  [w:] AE,  Pusty Obłok, Kraków 1996, cyt za: Mariusz Pisarski:  AE — Robert  
Szczerbowski [w:]  "Techsty",  Magazyn  Nr  1  (2003―2004),  http://www.techsty.art.pl/magazyn/ae/ 
ae1.htm.

411 Tamże, część A, s. 2.
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są  również  dobrane  tematycznie  według  określonego  klucza,  choć  dominują  hasła 

związane z językiem i epistemologią. 

Istotą AE jest konflikt pomiędzy przeciwstawnymi tendencjami języka, które ujawniają 

się w tekście. Jedną z nich jest tendencja do uporządkowania, gdzie język jest spójnym 

systemem  reprezentacji,  podporządkowanym  umysłowi.  System  ten,  podobnie  jak 

encyklopedia, wiąże każdy znak z jego intersubiektywną interpretacją (wyjaśnieniem za 

pomocą innych znaków) i  tworzy w ten  sposób obraz  rzeczywistości,  umożliwiając 

wypowiadanie prawdziwych i poprawnych zdań na jej temat412. Druga tendencja języka 

polega na wyłamywaniu się poza ramy systemu, dążeniu do wyrażenia niewyrażalnego 

i uchwycenia  tajemnic  bytu,  które  wymykają  się  reprezentacji.  O  ile  system  jest 

uniwersalny  i  niezależny od  czasu,  o  tyle  jego  zaburzenia  wydają  się  być  lokalne, 

stworzone  i  rozumiane  zawsze  jedynie  w  określonym miejscu  i  czasie,  przez  daną 

osobę,  w  której  umyśle  pojawia  się  coś  nieuchwytnego,  co  nie  daje  się  zrozumieć 

w ramach  systemu.  Być  może  chodzi  tu  o  swoisty  rezonans,  o  odczucie  lub 

wyobrażenie wywoływane przez daną kombinację słów, gdzie interpretacja nie wynika 

z logicznych zależności między wyrażeniami, lecz polega na doświadczeniu pewnego 

wrażenia413. 

Przeciwstawne tendencje języka odpowiadają dwóm rodzajom interpretacji.  Sieciowa 

struktura  "E"  odpowiada  interpretacji  rozumianej  jako  tekst,  zaś  "A"  jako  monolog 

odzwierciedla  interpretację  jako  akt.  Jednakże  nie  można  potraktować  tych  dwóch 

rodzajów interpretacji jako rozłącznych, ponieważ jeden przeniknięty jest przez drugi. 

"A" posługuje się wyrazami, które objaśniane są w "E", należą do systemu językowego 

i  są  rozumiane  przez  czytelnika.  Dzięki  temu  powstaje  nadzieja  na  przynajmniej 

częściowe  zrozumienie  monologu.  Natomiast  do  "E"  niespójność  wkrada  się  na 

poziomie  samego  doboru  haseł  oraz  definicji,  przywodzących  na  myśl  jakąś 

hermetyczną  filozofię,  gdzie  słowa  nabierają  nowych  znaczeń,  nie  do  końca 

zrozumiałych  dla  przeciętnego  odbiorcy.  W ten  sposób  "AE"  staje  się  areną  walki 

o wysłowienie, które wykracza poza treści znane i banalne, a jednocześnie pozostaje 

przynajmniej  w  części  zrozumiałe.  Konflikt  ten  wymaga  udziału  czytelnika 

412 Por.  H. Buczyńska-Garewicz, dz. cyt.,  s. 80―81. Wskazana koncepcja języka nawiązuje do idei 
Peirce'a,  który  utożsamia  myśl  i  znak,  będące  dla  niego  podstawowym  narzędziem  poznania 
i gromadzenia wiedzy ludzkiej o świecie.

413 Zob. tamże, s. 81.
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i wykorzystuje jego zaangażowanie, zmierzające do przeniknięcia i przyswojenia sensu 

tekstu. Szala zwycięstwa przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę: tekst na zmianę 

znaczy i popada w bełkot. 

Utwór  Nowakowskiego  dotyka  w  ten  sposób  samego  procesu  powstawania  języka 

i jego  styku  z  poznaniem.  Język  jako  gotowy  system  poznawczy  i  komunikacyjny 

okazuje  się  być  dla  człowieka  niewystarczający,  zbyt  schematyczny,  potencjalnie 

zawiera bowiem wszystko, co mogłoby być zakomunikowane. Przekraczanie struktur 

jest konieczne, ażeby mogło dojść do rzeczywistej komunikacji, która pozwoli odbiorcy 

cokolwiek  poznać.  Z  drugiej  jednak  strony  zaburzenie  schematów  grozi 

niezrozumiałością  i  oddala  możliwość  porozumienia.  Stąd  zarzuty  wobec  literatury 

i filozofii  jako  systemów  poznawczych.  Współczesność  znalazła  się 

w epistemologicznej pułapce, której źródłem jest komunikacja pisemna, aspirująca do 

ponadczasowości.  Wyjście  z  pułapki  jest  możliwe  jedynie  poprzez  poszukiwanie 

nowych form pisemności,  które  nawiązują  do  starych,  ale  je  przekraczają,  przez  co 

łatwo  popadają  w  niezrozumiałość.  Takimi  narzędziami  są  na  przykład  książka 

artystyczna oraz hipertekst.
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Cybertekst sytuacyjny jako ogólny 
model cybertekstu

W gruncie rzeczy każdy utwór cybertekstowy jest utworem sytuacyjnym. Proza i poezja 

cybertekstowa  symulują  lekturę  prozy  i  lekturę  poezji.  Są  to  ramy  specyficzne, 

ponieważ czytelnik często nie odczuwa, iż wchodzi w rolę, lecz traktuje swoje zadanie 

zupełnie  poważnie.  Przyjmuje  za  swój  cel  odnalezienie  opowieści  bądź  wiersza, 

przeczytanie całości i jej interpretację. Zadanie to okazuje się jednak często niemożliwe 

do  wykonania,  ponieważ  teksty  okazują  się  jedynie  efemerycznymi  złudzeniami, 

a lektura — symulacją414.

Za każdym razem zmiana sposobu lektury wiąże się ze swoistym rozpoznaniem, ze 

zmianą  stosunku  do  cybertekstu  i  wyjściem  poza  pierwowzór  sytuacji  lekturowej, 

w której czytelnik skonfrontowany jest z tekstem. Rozpoznanie polega na dostrzeżeniu, 

że  cybertekst  jest  czymś  więcej  niż  narzędziem  lektury  lub  medium,  które  ma  za 

zadanie objawić poszukiwany tekst.

Po takim rozpoznaniu trzeba czytać cybertekst inaczej. Po pierwsze, można poszukiwać 

obietnic  wyższego  poziomu,  wykraczających  poza  obietnicę  tekstu.  Odnalazłszy 

strukturę  fabularną,  czytelnik  może  sam  stworzyć  brakujące  elementy  tekstu  oraz 

przestawić lub uzupełnić dostępne fragmenty narracji.  Również poezja nie musi być 

utożsamiana z tekstem delimitowanym, lecz może obejmować wszystkie utwory bądź 

414 Wyjątkiem są narracyjne powieści  hipertekstowe, takie jak  The Heist, oraz poezja hipertekstowa, 
która zazwyczaj stanowi zbiór wierszy powiązanych przez łącza, ale mogących istnieć samodzielnie.
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procesy,  które  mają  podobną  do  takiego  tekstu  funkcję  lub  są  w  zbliżony  sposób 

skonstruowane.

Nad  takim sposobem lektury  nadbudowany jest  drugi,  polegający  na  poszukiwaniu 

inwariantów i próbie zrozumienia oraz interpretacji cybertekstu przez pryzmat tychże. 

Inwariantem  cybertekstu  jest  jego  mechanizm,  czyli  sposób  działania,  obejmujący 

również wszystkie teksty,  które zostały przez autora w ramach cybertekstu zapisane, 

oraz  wyznaczający  wszystkie  możliwe  interakcje  z  tym  cybertekstem.  Model 

cybertekstu sformułowany przez Aarsetha,  obejmujący tekstony,  skryptony i  funkcję 

przejścia, odnosi się właśnie do inwariantów, opisując je jednak w sposób absolutny, 

bez  uwzględnienia  perspektywy poznawczej  czytelnika  w roli  operatora.  Cybertekst 

rozumiany wyłącznie jako zbiór tekstów i  powiązań między nimi lub jako maszyna 

operująca na informacji nie może być przedmiotem interpretacji w polu literatury. Aby 

przekształcić  cybertekst  w  znak  w  przestrzeni  kulturowej,  trzeba  uwzględnić 

wielopoziomową dynamikę obietnicy i pragnienia oraz konteksty literackie i sytuacyjne, 

które  są  widoczne  w  trakcie  procesu  cybertekstualnego,  a  nie  w  kodzie  programu. 

Dlatego  przedmiotem  interpretacji  powinien  być  właśnie  wariantowy  proces 

cybertekstualny  związany  z  danym  cybertekstem.  Opis  obejmuje  wówczas  stałe 

i przewidywalne aspekty tego procesu, określone na podstawie interakcji — inwarianty 

lektury, wśród których znajdują się również znaczenia i dążenia, a nie tylko zależności 

mechaniczne. Taki właśnie projekt interpretacji starałam się w tej pracy przedstawić.

Kolejnym  sposobem  lektury,  który  pozostaje  czytelnikowi  po  rozpoznaniu,  iż 

literackość  cybertekstu  ma  charakter  umowny,  jest  lektura  ludyczna.  Przykładem 

takiego czytania, a raczej zabawy z cybertekstem, są niektóre interakcje czytelników 

z Façade  czy  Catty.  Cybertekst  służy wówczas jako narzędzie do zabawy,  generator 

śmiesznych  lub  niespodziewanych  sytuacji.  Rozumieli  to  już  autorzy  pierwszych 

tekstowych  gier  komputerowych,  dodając  polecenia  nie  posuwające  naprzód  fabuły, 

których  efekt  miał  za  zadanie  rozbawić  czytelnika415.  Lektura  ludyczna  jest  jednak 

możliwa  jedynie  w  tych  cybertekstach,  które  dają  użytkownikowi  dużą  swobodę 

działania bądź zawierają zabawne efekty wkomponowane celowo.

415 Zob.  InvisiClues.  The Hint  Booklet  for Deadline,  Infocom, rozdział  "For You Amusement  (after 
you've  finished  the  game)",  s.  23,  http://www.csd.uwo.ca/Infocom/Invisiclues/deadline/chapter5/, 
kwiecień 2009.
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Alternatywą  jest  lektura  estetyczna,  która  koncentruje  się  na  budowie  utworu 

cybertekstowego. Interakcja służy wówczas badaniu właściwości cybertekstu, ponieważ 

użytkownik chce zrozumieć i ocenić stojący za nim algorytm. Na ogół nie chodzi tu 

jednak  o  kunszt  literacki,  lecz  o  stopień  technicznego  zaawansowania  danego 

cybertekstu.  Taka  lektura  dotyczy  zwłaszcza  sztuki  konceptualnej,  którą  Ryan 

utożsamia  z  Biegunem Północnym,  oraz  wszelkiego  typu cybertekstów o  złożonym 

mechanizmie działania, których techne staje się przedmiotem podziwu.

Bardzo często rozpoznanie nie jest elementem fabuły cybertekstu. Działania operatora 

dzielą się wówczas na dwa rodzaje: te, które są elementem tekstu wyobrażonego, oraz 

te,  które  służą  do  obsługi  i  lektury  cybertekstu.  Te  ostatnie  mają  jedynie  wymiar 

operacyjny  i  nie  są  przedmiotem interpretacji  w  kontekście  kulturowym.  Wówczas 

dystans  między  czytelnikiem  a  operatorem  zanika,  ponieważ  sygnały  sprzężenia 

zwrotnego  związane  z  sytuacją  lektury  są  rozpatrywane  dosłownie,  bez  możliwości 

stworzenia krytycznego dystansu do systemu sterowania wpisanego w cybertekst.
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ZAKOŃCZENIE



"Jak oceniać, analizować, i pisać o dziele, które nie da się przeczytać dwa razy w ten 

sam sposób?" — pyta Robert Coover w Końcu książek416. Celem niniejszej pracy była 

kolejna  próba  zmierzenia  się  z  tym  dylematem  współczesnego  literaturoznawstwa. 

Zagadnienie  zostało  podjęte  w  oparciu  o  teorię  cybertekstu  Espena  Aarsetha, 

potraktowaną jako punkt wyjścia dla rozważań nad interpretacją.

We  wprowadzającej  części  pracy  ukazałam  przemiany  we  współczesnej  sztuce 

z perspektywy przemian kulturowych, związanych z formacją cyberkultury. Odniosłam 

do badań nad "nową" sztuką cztery koncepcje  cyberkultury:  utopijną,  informacyjną, 

antropologiczną  i  epistemologiczną,  dla  dalszych  rozważań  przyjmując  perspektywę 

informacyjną.  Tym  samym  postawiłam  w  centrum  swoich  badań  spotkanie 

współczesnego człowieka z nowymi formami tekstualnymi i paratekstualnymi. W tym 

kontekście  podjęłam  zagadnienie  interpretacji,  pokazując  różnicę  pomiędzy 

interpretacją jako tekstem a interpretacją jako aktem, która to różnica nie jest zwykle 

uwzględniana w badaniach literackich, a ma ogromne znaczenie dla analizy cybertekstu.

Kolejny rozdział  pracy,  rozpoczynający się od krytyki  Cybertekstu Espena Aarsetha, 

został poświęcony podstawowym zagadnieniom związanym z interpretacją, takim jak 

teoria znaku oraz model i narzędzia do opisu procesu lektury. Opisałam interpretację 

jako system autopoietyczny, istniejący równolegle na trzech poziomach: lektury, dzieła 

i kultury, oraz postawiłam tezę, iż ostateczną stawką interpretacji jest przekształcenie 

dzieła  w  znak  w  systemie  kultury.  Sporo  uwagi  poświęciłam  procesowi  lektury 

cybertekstu, którego opis wymaga wyjścia poza aparat teoretyczny literaturoznawstwa. 

Opierając się na ustaleniach Aarsetha, przyjęłam rozróżnienie między użytkownikiem 

cybertekstu jako osobą a operatorem jako uwarunkowaną przez cybertekst rolą. Ażeby 

wyjaśnić  wejście  i  trwanie  przez  użytkownika  w  tej  roli,  wprowadziłam  kategorie 

obietnicy, czyli formułowanego przez cybertekst zaproszenia do interakcji, i pragnienia, 

określającego  oczekiwania  czytelnika  względem  utworu.  Spotkanie  obietnicy 

z odpowiadającym  jej  dążeniem  jest  warunkiem  zaistnienia  i  kontynuacji  procesu 

cybertekstualnego. Pragnienie to jest realizowane przez manipulację materialną stroną 

znaku, co powoduje, że podlega ono reinterpretacji w wyniku sprzężenia zwrotnego.

416 Robert  Coover:  Koniec  książek,  [tłum.]  Mariusz  Pisarski,  [w:]  "Techsty",  Magazyn  Nr  1 
(2003―2004), http://www.techsty.art.pl/magazyn/coover/c08.htm, tłum. moje.
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Ważną tezą tej części pracy jest stwierdzenie, iż literackość cybertekstu ma charakter 

obietnicy składanej przez dzieło i polega na powoływaniu interpretanta literackiego dla 

tworzącego się znaku, którym jest ono samo. Pragnienie tekstu literackiego na ogół nie 

jest  spełnione,  ale  rodzi  w  świadomości  czytelnika  teksty  wyobrażone,  nietrwałe 

i ulotne.  Stąd wniosek, że punktem wyjścia dla interpretacji  nie jest  zapis w postaci 

tekstu lub też materialna forma dzieła, które się odsłania przed czytelnikiem, lecz sama 

gra między obietnica i pragnieniem, napędzająca proces cybertekstualny. Tak określoną 

ramę teoretyczną dla interpretacji proponuję określić mianem hermeneutyki obietnicy.

Na  bazie  tak  określonych  założeń  przedstawiłam  trzy  główne  rodzaje  cybertekstu 

literackiego: prozę, poezję i utwory sytuacyjne. Omówiłam główne obietnice, które się 

z nimi  wiążą,  a  w  przypadku  prozy  hipertekstowej  wniknęłam  głęboko  w  proces 

interpretacji odbywający się w trakcie lektury. Zaproponowałam przy tym pogłębione 

analizy i nowe interpretacje szeregu utworów, m. in.  afternoon, Końca świata według 

Emeryka oraz Przystanku, a także wielu utworów zaliczanych do poezji cybertekstowej 

oraz  AE.  Na  końcu  sformułowałam  wniosek,  iż  kategoria  utworów  sytuacyjnych 

rozumiana szeroko zawiera w sobie prozę i poezję cybertekstową. Stawiają one bowiem 

użytkownika w pozycji czytelnika prozy bądź poezji i zachęcają do poszukiwania wciąż 

nieuchwytnej literatury.

Przedstawione  tezy  stanowią  nową  propozycję  metodologiczną  dla  badań  nad 

cybertekstem i  literaturą  elektroniczną.  Wynikają  one  z  przekonania,  że  mechanizm 

cybertekstowy operujący na tekstach stanowi znak złożony, którego sens nie daje się 

sprowadzić do żadnej ze składowych. Stają się one jednym znakiem dopiero w trakcie 

procesu cybertekstualnego, z perspektywy użytkownika, który prowadzi ukierunkowaną 

pragnieniem interakcję z cybertekstem. Dlatego punktem wyjścia dla interpretacji musi 

być  lektura,  a  nie  struktura,  która  uzyskuje sens  dopiero wówczas,  gdy ujawnia  się 

przed  czytelnikiem.  Stąd  zwrot  od  paradygmatu  cybernetyczno-strukturalnego 

w kierunku hermeneutyki obietnicy.
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