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GRA W ŻYCIE. LUDYCZNA ANALIZA SECOND LIFE

„Śniła mi się rzeczywistość, z jaką ulgą się obudziłem” – stwierdził kiedyś Stanisław 
Jerzy Lec. To krótkie zdanie bardzo ciekawie można odnieść do naszych czasów, 
w których obserwujemy delikatny odwrót od rzeczywistości. Coraz więcej osób de-
cyduje się na angażowanie coraz większej uwagi w kreację bytów wyimaginowa-
nych, żyjących w wirtualnej matrycy, wirtualnym realis.

Fascynacja wielu badaczy tym zjawiskiem sięga daleko. Marschal McLuhan, 
Ihab Hassan, Hans Moravec, Pierre Lévy uważają wręcz, iż:

elektronicznie możemy stać się równi nie tylko aniołom, ale nawet równi Bogu [...], [któ-
rego – B.K.] sposób istnienia określano w tradycji jako interminabilis vitae tota simul 
et perfecta possessio, czyli wszechobejmujące, natychmiastowe i doskonałe posiadanie 
nieograniczonego życia1.

W podobnym, technofi lskim tonie wypowiada się także Derrick de Kerckhove, 
który twierdzi, iż powoli przygotowujemy się do rezygnacji z „ludzkiego mięsa”, 
które przestaje być nam potrzebne.

Bycie cyborgiem to etap na drodze do wirtualizacji. Na razie bowiem, aby zwirtualizo-
wać nasze ciała, najczęściej musimy je oprzyrządować, dozbroić. Bez względu na to, czy 
będzie to hełm, okulary [...] czy jedynie klawiatura komputera, pozwalająca na dostanie 
się do Sieci, szukamy przedłużeń do naszych cielesnych możliwości, by za chwilę, prze-
wrotnie, ciało porzucić.

W swoistym rytuale przejścia – zgadzamy się, by nasze ciało uległo demateriali-
zacji – cyfracji – zamieniamy organiczne atomy na bity.

Nie brak jednak także głosów osób sceptycznych, które do nowej postmoderni-
stycznej kondycji odnoszą się z umiarkowanym zaufaniem. Na temat przenikania 
się „jawy” i „snu” wypowiada się Jean Baudrillard. Twierdzi on, iż „rzeczywistość 
współczesna krok za krokiem, właściwie w niezauważalny sposób przerosła wirtual-
nością jak jakiś przeplataniec”. Hiperrzeczywistość, w której, według Baudrillarda, 
już żyjemy, charakteryzuje się zanikiem granicy między tym, co jest prawdą, a tym, 
co tylko udaje, że nią jest:

1 W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i innych światach, [w:] 
A. Zeidler-Janiszewska (red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga 
Welscha, cz. 1, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 168. Przytoczone określenie pochodzi 
od Boethiusa z jego De consolatione philosophiae, Księga V, proza 6.
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Mamy tu raczej do czynienia z zastąpieniem samej rzeczywistości znakami rzeczywi-
stości, czyli z sytuacją powstrzymywania każdego rzeczywistego procesu przez jego ope-
racyjną kopię, metastabilną, deskryptywną, programowalną i nieomylną maszynę, która 
dostarcza wszelkich znaków rzeczywistości oraz wymija wszelkie jej zmienne koleje losu. 
Już nigdy rzeczywistość nie będzie miała okazji, żeby zaistnieć. [...] Odtąd hiperrzeczywi-
stość zabezpieczona zostaje przed tym, co wyobrażone, jak też przed wszelką możliwością 
odróżniania tego, co rzeczywiste, od tego, co wyobrażone2.

Umiarkowane, dość wyważone stanowisko proponuje natomiast Wolfgand Welsch. 
Jest to odejście od spojrzenia opozycyjnego, przeciwstawiającego to, co realne, temu, 
co wirtualne, raczej spojrzenie komplementarne, uzupełniające się. Dość trafnie sta-
nowisko Welscha podsumowuje Mariola Sułkowska w swoim artykule na temat fe-
nomenologii światów wirtualnych. Pisze ona:

z jednej strony mamy niewątpliwy zwrot ku doświadczeniu wirtualnemu, lecz z drugiej 
strony towarzyszy temu rewitalizacja zwyczajnego doświadczenia. Dla Welscha stajemy 
się nomadami wędrującymi tam i z powrotem między różnymi formami doświadczenia, 
pomiędzy dwiema krainami czarów: wirtualną i realną3.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest także nowe rozumienie realności, która jest 
niczym innym jak pewną konstrukcją, pewną interpretacją, którą możemy w więk-
szym stopniu zrozumieć przez pryzmat doświadczeń oferowanych nam przez światy 
wirtualne. Niezwykle trafnie spuentowała ten przekaz M. Sułkowska: „Realność jest 
[...] efektem głębi. I jako taka zawsze była – tak czy owak – wirtualna”4.

Gdzieś pomiędzy tymi sferami, w pewnej hiperrzeczywistej przestrzeni, zaistniał 
Second Life, unikatowy symulator rzeczywistości. Przyciągnął ponad 10 milionów 
użytkowników. Zaiskrzył popularnością i sławą, później trochę przygasł, ale trwale 
wpłynął na nasze postrzeganie realności. Dla niektórych była to kolejna gra sieciowa, 
dla innych grafi czny chat, jeszcze inni widzieli w Second Life rzeczywiste drugie 
życie. W dalszej części artykułu przedstawię dokładniej, czym jest Second Life, po-
staram się także przyjrzeć tej rzeczywistości przez pryzmat dwóch klasycznych kon-
cepcji ludycznych. Po pierwsze, postaram się odnieść do teorii homo ludens Johana 
Huizingi. Po drugie, zastanowię się, czy nie jest to kolejny czynnik wpasowujący się 
w bachtinowską koncepcję karnawalizacji kultury.

Czym jest Second Life?

Odpowiedź na to pytanie nastręcza pewnych problemów. „Second Life to właściwie 
już nie gra, to rzeczywiście drugie życie” – głosi hasło na polskiej stronie Second 
Life. Jak przekonuje Magdalena Brzezińska na łamach „Charakterów”:

2 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s. 7.
3 M. Sułkowska, Fenomenologia światów wirtualnych, [w:] M. Ostrowicki (red.), Estetyka wirtual-

ności, Universitas, Kraków 2005, s. 106.
4 Ibidem, s. 108.
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Second Life [...] to kompilacja gry komputerowej, trójwymiarowej przeglądarki inter-
netowej i zaawansowanych technicznie komunikatorów. To symulator świata, w którym 
możemy stworzyć siebie na nowo, pracować, odpoczywać, bawić się, zarabiać – żyć5.

Second Life został udostępniony publicznie w 2003 roku przez fi rmę Linden Lab. 
Podobnych światów istnieje obecnie tysiące, ze względu na popularność i komplek-
sowość samego programu, postanowiłem jednak przyjrzeć się właśnie Second Life. 
Przygodę w Second Life zaczynamy od stworzenia swojej postaci – awatara. Postać 
stworzona w Second Life nie posiada (w przeciwieństwie do niezwykle popular-
nych w sieci gier RPG) statystyk czy profesji. Informacje zawarte w profi lu postaci 
podobne są do informacji dostępnych zazwyczaj w portalach społecznościowych, 
takich jak Nasza Klasa czy Facebook (krótki opis postaci, zainteresowania, obra-
zek postaci, przynależność do grup użytkowników). Oprócz danych opisowych nasz 
awatar posiada także swoją reprezentację wizualną: płeć, cechy fi zyczne, fryzurę, 
ubiór, sposób zachowania. Przeniesienie życia ze sfery off-line do on-line staje się 
możliwe dzięki podniesieniu interaktywności na bardzo wysoki poziom – dowolność 
działań jest naprawdę ogromna, kreować możemy zarówno siebie (awatara) – jak 
i przestrzeń wokół niego. Program zawiera narzędzia, umożliwiające użytkownikom 
(nazywanym mieszkańcami – ang. residents) modyfi kację świata Second Life: two-
rzenie nowych obiektów (ubrań, fryzur, budynków), konstruowanie skryptów (opi-
sujących zachowanie naszej postaci, np. nowatorski taniec, specjalne przywitanie).

Second Life posiada swój własny system gospodarczy, którego walutą jest Linden 
Dolar (L$) posiadający przelicznik 250 L$ – 1 $. Wirtualne konto zasilamy realną 
gotówką. Za zgromadzone w wirtualnym banku środki możemy wynająć lub kupić 
ziemię, wybudować na niej dom/siedzibę fi rmy, kupić nowe ubrania, samochody, 
gadżety, skorzystać z usług, na przykład fryzjera lub tatuażysty. Co jest jednak inte-
resujące, wirtualne pieniądze możemy przetransferować na realne konto. Wykonując 
więc usługi w Second Life, jesteśmy w stanie zarabiać realne pieniądze. Przykładem 
takiej dobrze prosperującej fi rmy świadczącej usługi w Second Life jest niemiecki 
Dreamland założony przez Ailin Gräf z Frankfurtu. Firma zajmuje się projektowa-
niem i sprzedawaniem obiektów w wirtualnym świecie, zarówno małych przedmio-
tów, jak i budynków i przestrzeni zewnętrznej. Wartość Dreamlandu szacuje się na 
około 250 tysięcy dolarów. 

W dość ciekawy sposób wirtualne przestrzenie Second Life wykorzystała sieć 
hoteli Starwood Hotels. Przed postawieniem realnych budowli zaczęli oni przenosić 
je do Second Life, by sprawdzić, w jakim stopniu spełnią one oczekiwania potencjal-
nych klientów i co ewentualnie można w nich jeszcze poprawić. Second Life służy 
więc jako platforma generująca kształt budowli, które powstaną w realnej przestrze-
ni. Następuje sprzężenie zwrotne – wirtualność zaczyna przenikać do rzeczywistości.

Second Life to ciekawe narzędzie promocji, wykorzystywane zarówno w pro-
mocji marki (wirtualne przedstawicielstwa), produktu (wirtualne wersje realnych 
produktów, rzeczy do jedzenia, ubrania, samochody), jak również w marketingu po-
litycznym, na przykład przy organizowaniu wirtualnych wieców w trakcie kampanii 

5 M. Brzezińska, Twoja kopia w innym świecie, „Charaktery. Magazyn Psychologiczny”, maj 2008, s. 10.
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wyborczych. W kontekście tego ostatniego należy stwierdzić, że jeżeli Kennedy miał 
wygrać dzięki telewizji, to Obama zwyciężył dzięki portalom społecznościowym 
(ale także wirtualnym światom, takim jak Second Life, w przestrzeni którego organi-
zowano wirtualne wiece wyborcze).

Coraz częściej funkcjonowaniem w Second Life interesują się także instytucje, 
a nawet kraje. 30 maja 2007 roku Szwecja jako pierwszy kraj Unii Europejskiej ot-
worzyła swoją ambasadę przy wirtualnym świecie Second Life; wcześniej zrobiły 
to Malediwy. Na tzw. Diplomacy Island wiele krajów wybudowało swoje wirtualne 
placówki, na których zdobyć możemy wiedzę między innymi o procedurach wizo-
wych obowiązujących w danym kraju czy dowiedzieć się czegoś o najciekawszych 
obiektach turystycznych, rekreacyjnych. Wiele fi rm oraz uniwersytetów, nawet tak 
znanych jak Harvard i Oxford, używa platformy Second Life do celów edukacyjnych 
i treningowych. W każdej niemal chwili możemy przeszukać wydarzenia odbywa-
jące się w Second Life i wziąć udział w (często otwartych) wirtualnych wykładach, 
prezentacjach. Jest to więc symulator rzeczywistości, bardzo wszechstronny, wia-
rygodny, nie tylko dzięki efektywnemu kopiowaniu pierwszego życia, ale przede 
wszystkim przez tworzenie powiązań pomiędzy pierwszym a drugim światem. Są to 
powiązania zarówno o charakterze ekonomicznym (transfer pieniędzy o charakterze 
dwustronnym), tożsamościowym (stworzenie i funkcjonowanie w swoim cyfrowym 
cieniu – awatarze), jak i fenomenologicznym (przenoszenie obiektów jednej rzeczy-
wistości w drugą – również o charakterze dwustronnym). Jak więc przedstawiony 
przeze mnie świat Second Life odwołuje się do przestrzeni zabawy?

Homo ludens w Second Life

Mówiąc o ludyzmie i ludyczności w wirtualnym świecie Second Life, nie można 
pominąć książki Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury6, która stanowi wnikli-
wą analizę zjawiska ludyczności pod kątem zarówno biologicznym, jak i (przede 
wszystkim) kulturowym. Huizinga sformułował i rozwinął tezę, iż kultura ludzka 
powstaje i rozwija się w zabawie i jako zabawa. Wydaje się w takim razie, że Second 
Life mogłoby stanowić studium przypadku w sposób modelowy potwierdzające to 
stwierdzenie. Prześledźmy jednak dalszy tok rozważań holenderskiego badacza.

Zabawa, zdaniem Huizingi: „jako taka wykracza poza granice działalności czysto 
biologicznej bądź też czysto fi zycznej. Jest to funkcja sensowna [...] zawsze ujawni 
się pewien niematerialny element samej istoty zabawy, ponieważ zabawa ma sens”7. 
Huizinga naświetlił dwa bardzo ważne elementy, z jednej strony – oderwał realizację 
zabawy od cielesności, fi zyczności. Zabawa może się więc odbywać na poziomie po-
zarzeczywistym, zmysłowym, powiedzieliśmy dzisiaj – wirtualnym. Z drugiej strony 
– istotą zabawy jest sens. Sens jest bardzo istotnym elementem Second Life, choć, 
jak wszystkie inne światy wirtualne oraz sporo gier sieciowych, nie ma celu. Cel po-
siada wiele gier komputerowych, ponieważ można je „przejść”, ukończyć, pokonać 

6 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1967.
7 Ibidem, s. 11–12.
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głównego „bossa” lub rozwiązać niezwykłej wagi problem (nierzadko „wpływający 
na losy świata/światów”). Second Life nie ma celu. Istotą funkcjonowowania w tej 
rzeczywistości jest fakt bycia i działania. Nie ma końca, nie ma barier. Na pierwszy 
plan wysuwa się więc nie cel, do którego się dąży, ale sens, wyznaczany przez chwilę 
obecną, nadający strukturę motywacyjną do realizowania swojego wirtualnego „ja”.

Kolejną istotną kategorią w modelu zabawy Huizingi jest swoista spójność: 
„W zabawie mamy do czynienia z rozpoznawalną od razu i dla każdego, bezwarun-
kowo pierwotną kategorią życiową, z pewną całością [...]. Musimy starać się rozpa-
trzyć i ocenić to jako całość”8. W przypadku Second Life sprawa jest prosta. Wystar-
czy spojrzeć na ten świat w kategorii ograniczonego, zamkniętego i samodzielnego 
kodu źródłowego – programu, który stanowi pewną zamkniętą całość. Nie możemy 
z poziomu Second Life przechodzić do innych światów wirtualnych. Działamy w ob-
rębie ograniczonych przez kod, zaprogramowanych przez programistów możliwo-
ści. Program stanowi pewną odrębną, samodzielną i unikatową kategorię życiową. 
Spójną całość, która daje możliwość wrzucenia naszego awatara w wirtualną przy-
godę. Wyjątkiem od tej zasady, swoistym wyłomem w rzeczywistości są specjalne 
stanowiska, screeny, które umożliwiają w ramach funkcjonowania w Second Life na 
przykład przeglądanie internetu, słuchanie radia czy oglądanie programu telewizyj-
nego. Dowodzi to jednak innego stwierdzenia, iż Second Life może funkcjonować 
jako zamknięta całość, wszechogarniająca. Możemy surfować po internecie już nie 
jako „cielesne ja”, ale jako „cyfrowy awatar”.

Huizinga wymienia kilka cech formalnych zabawy, które postaram się odnieść 
do Second Life. Po pierwsze: „zabawa jest najpierw i przede wszystkim swobod-
nym działaniem. Nakazana zabawa nie jest już zabawą”9. Musimy tutaj dokonać 
wyraźnego rozróżnienia. Z jednej strony, oczywiście raczej rzadko zdarza się, by 
ktoś był przymuszony do zabawy w Second Life. Pojawia się jednak element kon-
sumpcyjny (niewystępujący np. w grach komputerowych). Pewne kategorie osób, 
korzystających z Second Life, wychodzą poza schemat klasycznej zabawy. Mowa 
tu po pierwsze o osobach, zarabiających w Second Life na przykład na sprzedaży 
ubrań, posiadłości i różnych gadżetów. Po drugie, Second Life jest platformą promo-
cji, zarówno w sferze politycznej, publicznej, jak i prywatnej. W tych przypadkach 
w przestrzeń zabawy Second Life wdarła się konsumpcyjna nuta wykorzystująca 
ten świat w celach zarobkowych i marketingowych. Ludzie przebywający w Second 
Life z powodu tej motywacji przestali się bawić, a czasami przez swoją natarczywość 
psują wręcz zabawę innym. Możemy to przyrównać do niemal codziennej sytuacji, 
którą napotykają osoby chcące przedostać się spod Teatru Bagatela na Rynek w Kra-
kowie. Wymaga to przejścia przez ulicę Szewską. Zanim jednak zdążymy ruszyć 
spod teatru, najpewniej zostaniemy „zaatakowani” przez grupę osób rozdających 
ulotki: szkół policealnych, kursów językowych, szkół tańca. Zaraz po wejściu w uli-
cę Szewską często zostajemy zagadnięci przez ubranych na zielono lub pomarań-
czowo pracowników organizacji pozarządowych, którzy będą chcieli skruszyć nasze 
sumienia historią wielorybów, fok czy dzieci w Afryce, byśmy zgodzili się przelewać 

8 Ibidem, s. 14.
9 Ibidem, s. 20.
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20 zł miesięcznie z naszego konta w celu wsparcia słusznej sprawy. Zanim dojdzie-
my do Rynku, możemy spotkać jeszcze żebraków, muzyków, żonglerów i inne osoby, 
sięgające do naszych kieszeni. W natłoku tego typu zjawisk nie mamy możliwości 
nacieszyć się malowniczym Krakowem. Zabawa musi być swobodna, musi być wol-
nością. Nie inaczej dzieje się w internecie.

Kolejną cechą formalną zabawy, wymienioną przez Huizingę, jest jej „niezwy-
kłość”: „Zabawa nie jest «zwykłym» czy też «właściwym» życiem. Jest to raczej wy-
kraczanie z takiego życia w sferę tymczasowej aktywności o swoistych tendencjach. 
Już małe dziecko wie dokładnie, że «tylko tak udaje», że to «tylko dla zabawy»”10. 
Wchodzenie do światów wirtualnych mieści się oczywiście w ramach tej „niezwy-
kłości”, poza właściwościami. Mimo nacechowań realności w drugim życiu, bodźce 
do nas docierające noszą piętno nieautentyczności. Są zubożone, niedoskonałe, na 
swój sposób prymitywne. Realny świat atakuje nasze zmysły w sposób inny, wyra-
zistszy, dokładniejszy, bardziej wszechogarniający. Rodzi się jednak pytanie z zakre-
su pytań futurologiczno-fi lozofi cznych. Pojawiają się coraz doskonalsze technologie 
urealniania rzeczywistości wirtualnej. Jeśli dojdzie do sytuacji, o której pisał już pół 
wieku temu Stanisław Lem, jeśli uda się „wprowadzić człowieka w świat przeżyć, 
których nieautentyczności wykryć nie można”11, jeśli człowiek, tak jak w fi lmowym 
Matrixie (analogicznym do Lemowskiej Fantomologii), zostanie pochłonięty do tego 
stopnia przez wirtualność, że przestanie być w pełni świadomy swojego zakotwi-
czenia w świecie nierzeczywistym, czy wtedy jego działania będą w dalszym ciągu 
zaliczały się do kategorii zabawy?

Dalej Huizinga wskazuje na bezinteresowny charakter zabawy: „znajduje się ona 
poza procesem bezpośredniego zaspokajania konieczności i żądz, a nawet proces 
ten przerywa”12. Charakterystyka ta pasuje w zasadzie do wszystkich niemal form 
spędzania wolnego czasu przed komputerem. Proces ten w sposób bardzo bezpo-
średni może zobrazować historia pewnego młodego mieszkańca Korei Południowej, 
który w kawiarence internetowej w 2005 roku, grając w internetową grę World of 
Warcraft, zmarł w 86. godzinie gry... z wycieńczenia13. Nie był to wypadek odosob-
niony, w tym samym roku świat obiegła wiadomość o śmierci młodej dziewczyny 
z Chin, która również zmarła w trakcie gry w World of Warcraft14. Odprawiono jej 
w wirtualnym świecie gry pogrzeb, który miał być przestrogą dla innych, jednak 
uroczystości pogrzebowe zbiegły się ze śmiercią innego gracza, znanego w świecie 
World of Warcraft jako „Nan Ren Gu Shi”. Podobne historie na razie nie dotknęły 
świata Second Life, co wcale nie oznacza, że jest on mniej angażujący. Wydaje się, 
że wyjaśnić to można koncepcją „wyścigu szczurów”. W świecie World of Warcraft 
bohaterowie wirtualnej samorealizacji zdobywają doświadczenie, które pozwala im 

10 Ibidem, s. 21.
11 S. Lem, Summa technologiae, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.
12 J. Huizinga, op. cit., s. 22.
13 Zob. K. Godlewski, W sieci gier, 26.06.2005, http://wyborcza.pl/1,75475,2788017.html (dostęp: 

25.05.2010).
14 Domek, Wirtualny pogrzeb w World of Warcraft, 6.11.2005, http://www.gram.pl/news_9QTh2_Wir-

tualny_pogrzeb_w_World_of_Warcraft.html (dostęp: 25.05.2010).
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się rozwijać. Im postać jest bardziej doświadczona, tym jest silniejsza, może walczyć 
z potężniejszymi potworami, odwiedzać nowe tereny, darzona jest większym respek-
tem i nie musi obawiać się ataku ze strony słabszych. Im więcej czasu poświęca się 
na grę, tym szybciej można zbudować silną postać. Podobnie dzieje się z młody-
mi, ambitnymi ludźmi wpuszczonymi w wir świata biznesu, chcąc jak najszybciej 
się wybić, zdobyć pieniądze, respekt, pozycję, tracą często zdrowie, energię, siły. 
Second Life ma trochę inny charakter. Nie zdobywamy tam doświadczenia, nie roz-
wijamy postaci. Możemy, co prawda, rozpocząć tam biznes i na nim zarabiać, jed-
nak tą sferą zajmują się najczęściej osoby, które funkcjonują w tym świecie nie dla 
zabawy. Bawiący się w Second Life wpuszczają się raczej w wir relacji społecznych 
i konsumpcji. Ponieważ uwagę skupiają w dużej mierze nie na sobie, ale na dobrych 
kontaktach z innymi osobami – życie biegnie tam wolniej, spokojniej. Życie jest 
raczej niezagrożone.

Następną cechą zabawy jest: „Odrębność jej i ograniczoność [...] «Rozgrywa się» 
w obrębie określonych granic czasu i przestrzeni. Zawiera sama w sobie swój prze-
bieg i sens”15. Po raz kolejny analogia do cyberprzestrzeni nasuwa się sama. Second 
Life uruchamia się na komputerze, działa, żyje, funkcjonuje w jego zaprogramo-
wanych przestrzeniach i w każdej chwili można z niego wyjść, zamknąć program 
i wyłączyć komputer. Zabawa rozpoczyna się i w pewnym momencie się kończy, 
ma swój przebieg, w trakcie którego siedzimy przed komputerem i sterujemy swoim 
awatarem. „Każda zabawa ryzgrywa się w obrębie miejsca i terenu, który już uprzed-
nio wytyczony został w sposób materialny czy też tylko idealny, umyślnie bądź też 
jakby sam przez się”16. Tutaj po raz kolejny warto zastosować kategoryzację osób ko-
rzystających z Second Life, ale i samych twórców. Przestrzeń w Second Life kształ-
towana jest na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony przestrzenie zostały wykreowa-
ne w sposób umyślny przez programistów Linden Lab. Zostały one zaprogramowane 
i umieszczone na serwerach jako „puste place zabaw”. Następnie wpuszczeni zostali 
do nich użytkownicy, którzy je zaludnili i którzy z własnej inicjatywy zaczęli zapeł-
niać puste przestrzenie obiektami. Oczywiście i w tym wypadku motywacja tych 
działań była różna. Część osób robiła to dla czystej przyjemności, część jako element 
autokreacji i samorealizacji, jeszcze inni z nudów, a część została do tego zmuszona 
przez zatrudniające ich podmioty (w ten sposób powstały np. wirtualne siedziby nie-
których fi rm i korporacji, będące formą elektronicznej wizytówki).

Ostatnim, podstawowym elementem zabawy jest jej ład i porządek – określone re-
guły. Jak twierdzi Huizinga, wnosi to w niedoskonały świat i zawiłość życia ograniczo-
ną w czasie doskonałość. Reguły tej gry podobnie należy rozpatrywać na kilku pozio-
mach. Z jednej strony, pewne reguły narzuca sama struktura świata przedstawionego, 
w tym wypadku będąca rezultatem pracy programistów, informatyków tworzących kod 
źródłowy programu, który umożliwia zaistnienie wirtualnej matrycy. Użytkownicy Se-
cond Life mogą robić tylko to, co mieści się w ramach reguł ustalonych przez ten kod. 
Są w pewien sposób uwięzieni w obrębie zaprogramowanych możliwości działania. 
Z drugiej jednak strony, możliwości stworzone przez programistów Second Life są 

15 J. Huizinga, op. cit., s. 23.
16 Ibidem, s. 23.
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ogromne, i dodatkowo użytkownicy mają możliwość rozbudowywania kodu o własne 
miniskrypty, choć oczywiście wymaga to pewnej elementarnej kompetencji programi-
stycznej. W Second Life wytworzyły się oddolnie także pewne reguły społeczne, które 
wiążą zachowania użytkowników tego świata. Większość z nich nie jest tworem cał-
kowicie nowym, ale w procesie dyfuzji została zaadaptowana z innych internetowych 
przestrzeni (m.in. gier i forów internetowych). Katalog tych reguł jest olbrzymi, co 
uniemożliwia ich dokładną analizę. Podam jednak kilka przykładów.

Jedną z reguł jest „dospołeczny” charakter wszystkich przestrzeni Second Life. 
Naturalne jest rozpoczęcie interakcji z całkowicie obcą osobą; sam fakt przebywania 
w tym świecie stanowi formę komunikatu, iż jesteśmy zainteresowani nawiązaniem 
relacji społecznych, najczęściej. Odpowiednie reguły porządkują także treść kodu 
językowego, który w internecie składa się przeważnie z krótkich komunikatów, któ-
rym towarzyszą na przykład zmiękczacze językowe czy emotikony w sytuacji, gdy 
chcemy ocieplić zbyt chłodny przekaz17. Ciekawym zjawiskiem, które pojawiło się 
w Second Life, jest autoregulacja przez powoływanie specjalnych umundurowanych 
grup porządkowych. Tak zwany Second Life Police Department oferuje ochronę klu-
bom oraz właścicielom wysp. Jak tłumaczy w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” 
Cezary Ostrowski:

Chronią przed grieferami. To najczęściej dzieci, które biegają po ulicy, strzelają do 
wszystkich albo detonują bomby. Może to wydawać się śmieszne, ale wybuch bomby 
szkodzi awatarom. Zwykle związany jest z emisją olbrzymiej ilości cząsteczek. Wów-
czas serwer przeciąża się obliczaniem grafi ki związanej z wybuchem i wszystko zwalnia, 
jak w każdej przeciążonej sieci komputerowej. Nagle nikt nie może nic powiedzieć, po-
ruszyć się18.

W sieci szerzy się jednak także altruizm19.
Jak widać w kilku ostatnich akapitach, koncepcja zabawy przedstawiona przez 

Johana Huizingę w pracy wydanej w 1938 roku jest, mimo upływu ponad 70 lat, 
nadal niezwykle aktualna. W koncepcji Huizingi wciąż można, prawie jak w lu-
strze, śledzić i opisywać zjawiska, które towarzyszą rozkwitowi nowych technologii, 
w tym przede wszystkim formy życia w światach wirtualnych.

Karnawalizacja technożycia

Zagadnienie karnawalizacji różnych elementów współczesnej kultury podniósł po 
raz pierwszy rosyjski literaturoznawca Michaił Bachtin. On sam ograniczył na po-
czątku swoją teorię zaledwie do literatury, szybko jednak ogarnęła ona wszystkie 
elementy kultury symbolicznej. W tym także internet. Sam karnawał – jak pisze Mi-

17 Por. P. Wallace, Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004, s. 25–28.
18 P. Lipiński, Second Life – żyje się tylko dwa razy, wywiad z Cezarym Ostrowskim, 9 VI 2008, 

http://www.blog.servicetek.media.pl/index.php/2008/06/09/second-life-zyje-sie-tylko-dwa-razy/ (do-
stęp: 25.05.2010).

19 Por. P. Wallace, op. cit., s. 249–269.
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chaił Bachtin, który jego początki lokuje w epoce średniowiecza – to drugie życie 
ludu, zorganizowane na bazie pierwiastka śmiechu. To jego życie świąteczne. Czas, 
w którym wszystko jest przemieszane. Po drugiej stronie rzeczywistości ofi cjalnej 
tworzył się jak gdyby „drugi świat”20. Czy „drugie życie” w Second Life wpisuje się 
w konwencję karnawału? Uważam, że tak.

Jednym z ważnych elementów karnawału jest maska. Jak stwierdza Jacques Heers:

Maska i przebrania to podstępne ataki [...] wymierzone przeciwko ustalonemu porząd-
kowi. [...] Maska zdaje się stawać prawdziwym przebraniem, oznaką zmiany pozycji spo-
łecznej, a jednocześnie i w większej jeszcze mierze zaspokaja pragnienie naśladownictwa 
i małpowania21.

Na podobnych zasadach przebiega sieciowa zabawa w maski i maskarady, o czym 
pisze między innymi Patricia Wallace, mówiąc o laboratorium tożsamości:

[...] internet jest naszym nowym laboratorium [...]. Możliwości, jakie oferuje ono w dzie-
dzinie konstruowania i rzeźbienia nowych tożsamości, a potem przymierzania ich, są 
wprost niezwykłe. Niektóre nowe „ja” mogą być tylko z grubsza uformowanymi, tymcza-
sowymi i w najlepszym razie tylko „pilotowanymi” tożsamościami, a ich właściciele bar-
dzo szybko je odrzucają. Inne mogą się przekształcić w bardzo szczegółowo zarysowane 
postacie, których życie ekranowe sprawia wrażenie bardziej realnego niż to, co możemy 
zobaczyć w prawdziwym życiu22.

Przenikanie do swojego awatara w Second Life stanowi idealny przykład, po-
twierdzający tę obserwację. Ludzie są gotowi zaangażować swój czas, swoje pienią-
dze, swoją uwagę i emocje w celu budowania swojego drugiego/wirtualnego „ja”. 
Są także gotowi angażować swoje emocje w wirtualne związki, co często kończy się 
uprawianiem cyberseksu, w trakcie którego klasyczne zbliżenie zostaje zastąpione 
cyfrową interakcją awatarów. Częstym zjawiskiem są także zmiany płci, w trakcie 
których osoby badają, w jaki sposób przebiegałaby ich interakcja, gdyby urodzili się 
jako ta druga płeć. Wielu użytkowników internetu, w tym także rezydentów Second 
Life, jest skorych do wchodzenia do tych laboratoriów i testosowania swoich nowych 
ról, nowych tożsamości, nowych masek. Sprawia to jednak, że prawda i rzeczywi-
stość w internecie stają się terminami niezwykle miałkimi. Baudrillardowskie symu-
lakra, lalki powołane przez nas do życia, rozpoczynają swój bój o dominację. Władcy 
marionetek pozostają w tle, anonimowi, mali i w gruncie rzeczy – nieciekawi. Kar-
nawał cechuje logika opaczności, która polega właśnie na odwróceniu codziennego 
porządku, typowych zachowań i struktur. To sięganie po to, co niedostępne, zniesie-
nie granic, reguł i tabu. Jak stwierdza Bachtin, karnawał

[...] triumfalnie obchodził chwilowe uwolnienie od panującej prawdy i istniejącego ustro-
ju, chwilowe zniesienie wszystkich hierarchicznych stosunków, przywilejów, norm i za-

20 M. Bachtin, Ludowe formy świąt karnawałowych, [w:] A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, 
L. Kolankiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 374–376.

21 J. Heers, Święta głupców i karnawały, Volumen, Warszawa 1995, s. 17–18.
22 P. Wallace, op. cit., s. 75.
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kazów [...]. W karnawale wszyscy byli traktowani na równi. Tutaj [...] rządziła szczególna 
forma swobodnego, familiarnego kontaktu między ludźmi, których w zwykłym, to znaczy 
pozakarnawałowym, życiu dzieliły nieprzekraczalne bariery23.

Ciekawym zagadnieniem w kontekście Second Life, obrazującym te zjawiska, 
są tzw. mroczne awatary. Są to wyobrażenia nas samych, kreowane między innymi 
w cyberprzestrzeni, w których wyciągamy na światło dzienne pewną mroczną cechę. 
Mogą to być autentyczne, zakorzenione w nas skazy, ale także nasze fascynacje, któ-
re na co dzień znajdują się w sferze tabu, i nie przyznajemy się do nich ze względu 
na restrykcje społeczne. W ramach mrocznych awatarów są realizowane na przykład 
fantazje seksualne nieakceptowane jako norma w realnym życiu (np. parafi lie), które 
są jednak dość powszechne w Second Life. Wśród parafi lii tam się pojawiających 
możemy wymienić między innymi:

a) parafi lie sytuacyjne: agorafi lia (seks uprawiany w miejscach publicznych), 
raptofi lia (gwałt), scoptofi lia (podglądanie współżycia innych awatarów);

b) parafi lie związane z partnerem: zoofi lia (związek ze zwierzęciem lub hybrydą 
łączącą cechy człowieka i zwierzęcia), sadyzm (znęcanie się nad partnerem – 
stanowiący szczególnie powszechny element wielu przestrzeni erotycznych 
Second Life), pedofi lia (osoba dorosła sterująca awatarem dziecka, lub dziec-
ko, sterujące awatarem osoby dorosłej, i wchodzenie przez nie w związki cy-
berseksualne jest wciąż nierozwiązanym zagadnieniem zarówno etycznym, 
jak i prawnym);

c) parafi lie związane z identyfi kacją płciową, w tym potrzeba zmiany płci, wcho-
dzenie w awatara przeciwnej płci i angażowanie go w związki erotyczne; tego 
typu zachowanie rodzi szczególne zagrożenie w projekcji pewnych schema-
tów erotycznych na realne związki, szczególnie u osób młodych; warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż dla niektórych cyberseks (w tym cyberseks w Second 
Life) stanowi formę inicjacji seksualnych; projekcja pewnych zachowań staje 
się więc realnym zagrożeniem dla związków w świecie rzeczywistym;

d) parafi lie dotyczące przedmiotów i części ciała (fetyszyzm), w tym między in-
nymi retifi zm (wyroby skórzane), dorafi lia (zwierzęce futro lub skóra), często 
bywają łączone z zachowaniami sadystycznymi; jednym z najlepiej sprzedają-
cych się towarów w Second Life są właśnie gadżety seksualne, które stały się 
niezwykle opłacalnym przedsięwzięciem.

Aktywność w Second Life (oprócz sfery seksualnej) koncentruje się na przyjem-
nościach: kontaktach towarzyskich, dyskotekach, zakupach, podróżach. W pewnym 
(choć niszowym stopniu) także na zaspokajaniu potrzeb estetycznych (podróże po 
wirtualnych muzeach) i samorealizacji (kursy e-learningowe, wirtualne wykłady). 
Jednak dominująca w Second Life jest hedonistyczna orientacja i ludyczny charakter 
– oba te elementy stanowią jednocześnie cechy dystynktywne karnawału. W kontek-
ście Second Life następuje tak silne nasycenie tych cech, że w istocie możemy nawet 
mówić o czymś na kształt hiperkarnawalizacji kultury.

23 M. Bachtin, op. cit., s. 377–378.
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Podsumowanie

Second Life stanowi twór niezwykły, jak udało mi się, mam nadzieję, zobrazować 
na kilku poprzednich stronach. Wychodzi poza standardy klasycznych gier. Stano-
wi alternatywę, a czasami wręcz konkurencyjną alternatywę, która jest dodatkiem, 
a czasami wręcz substytutem naszego pierwszego życia. Jak przekonywał między in-
nymi Piotr Sitarski24, w naszych modelach komunikacyjnych coraz większą rolę od-
grywają nasze cyfrowe cienie, przedłużenia nas samych, hybrydy, cyborgi, jakby pi-
sał Derrick de Kerchove, które wykorzystują sieć do poszerzenia swoich fi zycznych 
możliwości. Internet, gry komputerowe i światy wirtualne zagarniają coraz większe 
połacie rzeczywistości, i proces ten nie zatrzyma się, nie zwolni. My jeszcze żyjemy 
w czasach dość wyraźnej dychotomii, pomiędzy światem realnym a wirtualnym, ale 
granica zanika, światy zaczynają się przenikać. Second Life może być rodzajem in-
deksu, który wskazuje, gdzie niedługo możemy się znaleźć. Uwikłani w to, co jest 
prawdą, a co tylko udaje, że nią jest! „Rządy Świata Przemysłu, Wy, zużyci giganci 
z ciała i stali, przychodzę do Was z Cyberprzestrzeni, nowej ojczyzny Umysłu”25 
– pisał w Deklaracji Niepodległości Cyberprzestrzeni John Perry Barlow.

Second Life i światy mu podobne są nową przestrzenią egzystencji, i to w sposób 
niezwykły, zjawiskowy i obezwładniający, także nową przestrzenią zabawy, karna-
wału, jakiego świat jeszcze nie widział. 

24 P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem, model komunikacyjny w rzeczywistości wirtualnej, 
Rabid, Kraków 2002.

25 J.P. Barlow, Deklaracja Niepodległości Cybeprzestrzeni, http://blog.braniecki.net/2010/04/27/
deklaracja-niepodleglosci-cyberprzestrzeni/ (dostęp: 10.06.2010).
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