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  Od autora 

Jestem niezwykle rad, Ŝe mogę w końcu zaprezentować 

moją rozprawę dyplomową w wersji elektronicznej. Chodź praca 

ma juŜ na karku 2 lata a zła sława gier video z roku na rok 

odchodzi w zapomnienie niniejszy tekst wciąŜ moŜe stanowić 

dość unikalne kompendium dla osób zainteresowanych tematem 

elektronicznej rozrywki w kontekście nauk medialnych. 

Dość specyficzna forma tej ksiąŜeczki jest rezultatem 

osobliwych okoliczności powstania. Praca dzieli się na dwie 

części, z których pierwsza stanowi nijako preludium do fugi: jest 

pisana subiektywnie i ekspresyjnie. Jej przeznaczeniem był 

publiczny odczyt na łamach gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych 

(notabene wyręczył mnie w tym syntezator mowy). Dlatego 

niektóre luźne odniesienia i dowcipy mogą się wydawać niejasne, 

zaś radykalne, zaczepne postulaty zawarte w tej części nie 

odzwierciedlają moich obecnych poglądów. Ostatecznie osobom 

zainteresowanym grami elektronicznymi „na powaŜnie” polecam 

ominąć wstęp i przejść do „fugi właściwej”.  

W części analitycznej (okraszonej cyfrą rzymską II) postawiłem na 

dokładność wywodu. Jest to równieŜ mój pierwszy tekst napisany 

w naukowym duchu. Chciałem zainteresować tematem gier osoby 

ze środowisk akademickich, które szczególnie są obciąŜone 

złośliwym rakiem stetryczenia. Stąd temat „plebejskiej rozrywki” 

starałem się jak tylko mogłem uszlachetnić i dostosować do 

obowiązujących kanonów akademickiego dyskursu. Wzorując się 
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na mistrzach ponowoczesnego bełkotu swój tok myślenia 

przebrałem w szaty gęstego i hermetycznego języka, nierzadko 

utrudniającego dostęp czytelnika do stosunkowo mało 

skomplikowanych wniosków. Praca ta mogła być oczywiście 

napisana jaśniej. Niemniej „efekt zaciemniania” jest tak typowy dla 

artystycznych środowisk akademickich, Ŝe postanowiłem bez 

zaŜenowania przejechać się na jego „kulturnym” grzbiecie                    

i zafundować szamanom artyzmu solidną dawkę chemioterapii. 

Mylący moŜe być tytuł konotujący pracę z zakresu estetyki. 

Tym czasem estetyka stanowi jedynie niewyselekcjonowany 

wycinek pracy – nie rozstrzygam równieŜ na ile gry elektroniczne 

są wspólne dziełom współczesnych artystów. Przede wszystkim 

natomiast staram się nie wartościować ich pod Ŝadnym 

względem, czy to estetycznym, czy tym bardziej etycznym.                

To ostatnie zagadnienie omijam wyjątkowo szerokim łukiem.           

Aby dokonywać takich sądów naleŜy pojąć w pełni mechanikę 

funkcjonowania gier elektronicznych jako medium. Mam nadzieje, 

Ŝe mój wkład w tym kierunku okaŜe się pomocny zarówno dla 

pasjonatów jak i przeciwników gier elektronicznych starających 

się wzbić ponad indywidualne upodobania by uchwycić temat               

w ostrym świetle.           

                                     

 

 

  Gdańsk, Maj 2010 
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wstęp WSTĘPU 

 

śeby nie sprzyjać atmosferze niedomówień od razu               

na wstępie wstępu postaram się wymienić moich ulubionych 

artystów. Przede wszystkim dziedziną sztuki, którą cenię sobie 

najwyŜej nie są media wizualne, lecz muzyka. Pominę więc 

kompozytorów, takich jak Prokofiew, czy kompozytor filmowy 

Danny Elfman. Natomiast moi ulubieni artyści zajmujący                   

się sztuką wizualną to Tim Burton i Shigeru Miyamoto. Pierwszy 

jest dość popularnym reŜyserem filmów nawiązujących                    

do ekspresjonizmu niemieckiego, drugi zaś to wybitny projektant 

gier wideo odpowiedzialny miedzy innymi za większość gier               

z postacią Mario i serię The Legend of Zelda.  Daleko po tych 

artystach, na inwalidzkim wózku toczy się postać, o której 

przynajmniej niektórzy z  profesorów mogli by mieć dobre zdanie. 

Jest nią Chuck Close, malarz i fotograf wiązany z hiperrealizmem 

Amerykańskim. Chuck Close zasłynął przede wszystkim                    

z olbrzymich portretów wykonywanych na bazie fotografii. 

Początkowo zajmował się ekspresjonizmem abstrakcyjnym.           

Sam nigdy nie uwaŜał się za hiperrealistę, a jego prace mają 

wydźwięk silnie konceptualny.  

W gronie tym nie ma Ŝadnego rzeźbiarza. Chodź gdybym 

juŜ miał kogoś wymienić to Paula mc Carthy’ego i  Jeffa Koons’a. 

Moja praca dyplomowa to wypadkowa wpływów tych waŜnych dla 
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mnie postaci. Za brakło tu jedynie Tima Burtona. Być moŜe           

dla tego, Ŝe jest on najbardziej  niepowtarzalny.  
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WSTĘP 

 

Gry elektroniczne miały większy wpływ na rozwinięcie mojej 

świadomości widzenia niŜ malarstwo europejskie. Co prawda           

w moim domu zawsze było kilka albumów o sztuce, ale zamiast 

zbliŜyć mnie do malarstwa, dajmy na to, Rembrandta, wytworzyły 

we mnie przekonanie, Ŝe pociągnięcia jego pędzla są gładkie             

i drobne niczym kolorowe kropki farby drukarskiej na kredowanym 

papierze. W niektórych albumach natomiast zdarzały mu               

się nawet obrazy czarnobiałe! Gdyby nie to, Ŝe dziedzictwo 

kulturowe malarstwa europejskiego wydawało mi się wówczas 

mniej interesujące niŜ gry podłączane do telewizora, to sama 

lektura albumów o sztuce była by dostatecznym powodem abym 

wzorując się na „dawnych mistrzach” eliminował ze swoich 

rysunków wszelkie ślady manualnej ingerencji.  

 

Interaktywny aspekt grania zawsze interesował mnie nieco 

mniej niŜ właściwości plastyczne kreowanych w grach światów. 

Stąd moja praca praktyczna nie dotyka problemu interaktywności 

gier, lecz traktuje je przede wszystkim jako waŜne źródło nowych 

wariantów obrazowości. Formy wizualne objawiające się po rzez 

gry  są  dla mnie o tyle fascynujące, Ŝe nie są źródłem samowoli 

artystycznej autora lecz konieczności ustępstw estetycznych 

determinowanych silnymi ograniczeniami technologicznymi. 

Dlatego w grach elektronicznych najpełniej odbijają się 
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właściwości cyfrowej technologii. Im starsza gra tym lepiej widać 

jej cyfrową strukturę. Silne pragnienie realizmu w grach wydaje 

się być przy tym odwrotnością tego, co spotkało malarstwo 

europejskie. Stare gry elektroniczne pod względem wizualnym 

przypominały abstrakcję geometryczną, obecnie większość z nich 

usiłuje dogonić pod względem wizualnym fotografię-film                       

i być coraz bardziej „realistyczne”.   

 

Wielokrotnie, gdy opowiadałem o tym, Ŝe moja praca 

dyplomowa będzie na temat gier, ludzie odruchowo zakładali,           

Ŝe projektuję jedną z nich. To ciekawe, Ŝe dla wielu osób gry 

elektroniczne są tak nieodłącznie zespolone z technologią 

cyfrową, iŜ próby wypowiadania się na ich temat powinny według 

nich odbywać się w obszarze cyfrowości. UŜycie starszych 

środków wypowiedzi, takich jak malarstwo, rzeźba czy film           

do omówienia tego fenomenu wydaje się niewystarczające. 

Najwyraźniej gry elektroniczne są powszechnie traktowane 

przede wszystkim jako twory interaktywne i po przez 

interaktywność się realizujące. W obliczu moŜliwości, jakie przed 

odbiorcą stwarzają współczesne gry, malowanie na ich temat 

obrazów lub produkowanie rzeźb to w pewnym sensie spłycenie 

zakresu ich oddziaływania i obranie z kluczowej dlań cechy.              

Z drugiej strony malarstwo i rzeźba mają za sobą silną tradycję, 

stanowią trzon kaŜdej współczesnej formy wizualnej, w tym 

oczywiście gier elektronicznych. 
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Po raz pierwszy zetknąłem się z nimi na początku 

podstawówki, mając bodajŜe siedem lub osiem lat. Jedną                  

z pierwszych gier, jaką zobaczyłem był „Bruce Lee” na komputer 

Commodore 64. Grałem w nią wówczas u kolegi gdyŜ sam             

nie posiadałem komputera. Co ciekawe był to pierwszy raz kiedy 

zobaczyłem twarz Brusa Li (w palecie 3 kolorów i niskiej 

rozdzielczości). Wcześniej znałem go jedynie z opowiadań.           

Nie o Brusie Li ma być jednak ta praca, lecz o sztuce i grach 

video. 

                           

  Gry elektroniczne od zawsze były przede wszystkim 

poŜywką dla mojej kreatywności. PoniewaŜ lubiłem rysować a nie 

miałem komputera często przesiadywałem u kolegów 

przypatrując się toczonym przez nich rozgrywkom,                        

by po powrocie do domu projektować własne gry na kartce 

papieru. Co jednak ciekawe, gdy w 1993 roku dostałem swoją 

pierwszą ośmiobitową konsolę wciąŜ częściej sięgałem po papier                     

niŜ joypada. Fascynowałem się zresztą wówczas nieco bardziej 

zaawansowanymi technologicznie tytułami na platformy 

szesnastobitowe, w szczególności grą Mortal Kombat. 

Digitalizowana oprawa wizualna tej pozycji wywarła kolosalny 

wpływ na rozwój mojej świadomości widzenia. Grafika była oparta 

na animowanych fotografiach prawdziwych aktorów. Nie był            

to film interaktywny, lecz zręcznościowa gra walki, w której gracz 

sprawował pełną kontrolę nad kierowaną postacią. Mogę 
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powiedzieć, Ŝe specyficzna warstwa wizualna Mortal Kombat          

po raz pierwszy pozwoliła mi ujrzeć rzeczywistość w sposób 

„postmodernistyczny”. Podprogowo wytworzyła we mnie poczucie 

sztuczności przekazów fotograficznych, skłoniła mnie                      

do analizowania takich zjawisk jak kolor i światłocień (wcześniej   

w moich rysunkach pojawiał się tylko kontur, sporadycznie zaś 

płaskie plamy barwne). Po raz pierwszy wydało                                 

mi się interesujące, a co więcej wykonalne, rysowanie obiektów, 

które wyglądają „jak Ŝywe”. PoniewaŜ z warstwą wizualną gier 

obcowałem głównie za pośrednictwem kolorowych periodyków            

i rozmywającego ostrość cyfrowego obrazu kineskopu 

telewizyjnego, w rysunkach rzadko posługiwałem się wyraźnym 

pikselem. W moich bardzo małych pracach ślad narzędzia                

był zwykle ograniczony do minimum. Były to jednocześnie imitacje 

technologii drukarskiej i grafiki cyfrowej. Techniką tą posługuję  

się do dziś, i nie wiele od czasów szkoły podstawowej                        

ją rozwinąłem. Zmienił się jedynie temat rysunków: z gier wideo 

przerzuciłem się na cycuszki. Ale nie o cycuszkach teraz mowa 

lecz o sztuce i grach elektronicznych. 

 

PoniŜej prezentuję kilka ilustracji przedstawiających moje 

rysunki dotyczące gier z okresu dzieciństwa (ich wymiary w druku 

odpowiadają wielkości rzeczywistej). Te stare prace w sposób 

szczególnie sugestywny ukazują moim zdaniem zagadnienia 

związane z grami i percepcją. Jest tak dlatego, bo jako dziecko 
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(na tyle sprawne manualnie, by z grubsza przenieść na kartkę to, 

co miało w głowie) nie mogłem być świadomy procesów jakie 

odbywały się w mojej podświadomości, w związku z czym 

stanowią one bardziej wiarygodne świadectwo dla omawianych 

zaleŜności niŜ jakakolwiek autorska fantasmagoria, na którą            

był bym w stanie się teraz zdobyć jako „artysta”.    
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Ekran wyboru zawodników oraz kadr z wali w Mortal Kombat II  (1993 Midway). PoniŜej 

rysunki wzorowane na     digitalizowanej,  fotorealistycznej  grafice  serii MK wykonane 

kredkami i ołówkiem w roku1995.  
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Środkowe szkice pochodzą z gry Tennage Mutant Ninja Turtles 3 (Konami 1991)                  

na konsolę telewizyjną NES, zostały narysowane prawdopodobnie w roku 1995. Dziwne 

segmenty przypominające zniekształcone piksele są rezultatem tego, Ŝe jako dziecko 

przerysowywałem tą postać prosto z rozmywającego ostrość kineskopu telewizora.                

W związku z tym precyzyjne określenie kształtu pikseli było nie moŜliwe, nie wiedziałem 

wówczas, iŜ segmenty, z których składa się grafika cyfrowa są zawsze idealnie 

kwadratowe, dlatego polegałem na tym, co zaobserwowało oko. Na bocznych 

skrzydłach umieściłem rozmyte cyfrowo kadry porównawcze z oryginalnej gry.  
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Seria tych fikcyjnych portretów inspirowanych grafiką trójwymiarową pochodzi mniej 

więcej z lat 1996-1997 gdy na polskim rynku popularność zdobywały 32 bitowe konsole, 

między innymi Sony Playstation. W porównaniu z rysunkami wzorowanymi                        

na digitalizacji widać wyraźną potrzebę przestrzennego opisania bryły światłem. Sposób 

przenikania barw oraz upraszczanie form jest charakterystyczne dla technik 

renderingowych ówczesnych komputerów. Pierwszy portret z lewej jest natomiast 

imitacją tzw. „grafiki czasu rzeczywistego” konstruowanej z prostych figur 

geometrycznych pokrytych teksturami, co jest przyczyną jego kanciastości.  
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Cykl rysunków postaci w ruchu z lat 1996-97 stanowi nawiązanie do trójwymiarowych 

gier walki, gdzie duŜy nacisk połoŜony był na animację postaci. Na tych 

niedokończonych, opartych na wyobraźni rysunkach kaŜda część ciała potraktowana 

jest jako oddzielny moduł geometryczny pokryty własnymi teksturami oraz zewnętrznym 

źródłem światła.  
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Jeszcze bardziej czytelną aluzją do grafiki trójwymiarowych gier walki moŜe się okazać 

ten mały obrazek, który stanowi imitację „klatki stop” z – nieistniejącej jeszcze wówczas 

- gry Virtua Fighter 4. Jego bardzo małe wymiary są związane z tym, iŜ był on 

inspirowany standardową wielkością kadrów obecnych w ówczesnej prasie 

komputerowej. 
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 Do narysowania tej fikcyjnej postaci posłuŜyłem się modelem wykonanym z plasteliny. 

Rysunek pochodzi z roku 1996. Pomimo, iŜ obrazek jest oparty na obserwacji natury 

dostrzegalny jest wpływ filmów renderowanych z gier komputerowych. Obrazek obok 

stanowi transkrypcję tej samej postaci na papier milimetrowy, która jest reakcją              

na moŜliwości graficzne ciekłokrystalicznego wyświetlacza przenośnej konsoli Game 

Boy (grafika w 5 odcieniach szarości).  
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To kulminacyjny przykład tego, w jaki sposób cyfrowa grafika trójwymiarowa wpłynęła 

na moją świadomość wzrokową jako dziecka. Portret ten został wykonany kredkami              

i ołówkiem w 1997 roku na podstawie obserwacji własnego odbicia w lustrze.                   

Widać jednak, Ŝe formy uległy wyraźnej syntezie i idealizacji, całość pod względem 

kolorystyki i sposobu przenikania barw wydaje się wystylizowana na model 3D. Obrazek 

nie ma wiele wspólnego ze zjawiskami optycznymi właściwymi dla fotografii,                     

przez co wydaje się sztuczny i „nierzeczywisty”.  
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1. Tekken RGB 640 x 480  

 

 
Kadr z popularnej gry Tekken (1995 Namco)-  stanowiący punkt wyjścia dla  mojego 

konceptualnego projektu z intermediów. 

 

 

Powiem teraz więcej na temat mojej pracy praktycznej            

z intermediów, a raczej pewnego, namacalnego braku tej pracy.  

 

Przedsięwzięcie, które miałem zamiar zrealizować                

na Intermedia było na tyle absorbujące manualnie, iŜ jego 

całkowita realizacja w czasie juŜ na poziomie projektowym 

wydawała się graniczyć z cudem. Projekt pracy ulegał licznym 

modyfikacjom podczas konsultacji z moim Promotorem - 
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Witosławem Czerwonką.  Ostateczne zmiany dokonały się 

niezaleŜnie od mojego Profesora prowadzącego.  

 

Istnieje wiele przyczyn, dla których projekt nie został 

wyeksponowany zgodnie z moimi wcześniejszymi załoŜeniami. 

Sam proces formowania się wokół niego nowych idei jest jednak 

w mojej opinii na tyle interesujący, iŜ pomimo mało imponujących 

walorów rezultatu estetycznego projekt jest wart wnikliwego 

omówienia.  

 

 Scena, na której oparłem swoje rysunki to jedna klatka 

animacji (czyli 1/60 tego co dzieje się podczas sekundy trwania 

programu) z popularnej gry Tekken (bijatyka 3D firmy Namco            

z 1995 roku).  

Skończony obraz miał posiadać wymiary 640 na 480 

centymetrów, składałby się z 32 x 32 arkuszy papieru kaŜdy             

w proporcji 4/3 odpowiadającej proporcji całości. KaŜdy centymetr 

obrazu odpowiadałby jednemu pikselowi mapy bitowej 

pierwowzoru. Widz znajdujący się blisko powierzchni zobaczyłby, 

Ŝe jednocześnie jest to aluzja do klasycznej gry w kółko i krzyŜyk. 

Kółko i krzyŜyk to pierwsza gra przeniesiona na ekran czasu 

rzeczywistego jest więc prekursorem współczesnych gier wideo, 

takich jak Tekken. Pokazuje ich ewolucję zarówno w kontekście 

starych gier , jak i w obrębie samej technologii cyfrowej.  
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 Zgodnie z projektem kaŜde kółko i kaŜdy krzyŜyk miało wypełniać 

obszar jednego centymetra kwadratowego obrazu i tworzyć 

wraŜenie koloru lokalnego wypadającego w tym miejscu piksela.  

Wielkość jednego centymetra została przeze mnie wybrana 

poniewaŜ gra w kółko i krzyŜyk jest najczęściej kojarzona                  

z przemysłową miarą stosowaną w zeszytach w kratkę, 

jednocześnie jest na tyle duŜa by ukazać fakturę piksela (stąd teŜ 

nie zdecydowałem się na piksele wielkości standardowej podziałki 

z zeszytu wynoszącej 0,25 centymetra kwadratowego). 

Ze względów ekonomii finansowo-czasowej uprościłem 

wstępnie oryginalną paletę kolorów z gry (32 tysiące)                       

do czterdziestu sześciu, które z pewnej odległości wciąŜ 

stwarzają wraŜenie poprawności. Do odtworzenia mojej 

potencjalnej palety uŜywałem flamastrów w dwunastu fabrycznie 

znormalizowanych odcieniach. Łatwo jest jednak sobie wyobrazić 

ten rysunek wykonany kredkami, farbą olejną lub tuszem. Dlatego 

wybrane narzędzie było tu najbardziej przypadkowe,                        

o początkowym wyborze flamastrów decydowała pozorna 

ergonomiczność tego narzędzia i jego powszechna dostępność.    

Linie pomocnicze siatki rastra drukowałem na komputerze 

uŜywając domowej drukarki. Ilość pikseli w jednym arkuszu oraz 

jego wielkość są optymalne dla zachowania proporcji 4/3                

na formacie papieru a4, największym, jaki mieści się w posiadanej 

przeze mnie drukarce laserowej hp LaserJet 1018, którą z tego 

miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić. 
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Rysunek ten przedstawia wykonaną przeze mnie paletę przyporządkowującą 46 barw 

pikseli do specjalnie zaprojektowanych symboli złoŜonych z 12 kolorów i odcieni. Obok 

prezentuję w jaki sposób mieszały by się  one w oku widza dając z pewnej odległości  

wraŜenie barwy lokalnej określonego piksela.  
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Moja wariacja na temat gry Tekken miała stanowić 

nawiązanie do konceptualnego fotorealizmu Chucka Close i jego 

charakterystycznej techniki malarskiej. Figuracja miała być               

tu jednak traktowana jako stylizacja juŜ w makroskopowej skali. 

Tak jak fotorealiści w latach 60 cytowali medium fotograficzne           

w oderwaniu od obserwacji przyrody, ja postanowiłem zacytować 

medium cyfrowe bez jakiegokolwiek odwoływania się                  

do rzeczywistości.  

Obrazowość gier wideo zdaje się reprezentować sobą silną 

potrzebę hiperrealności, rozumianej tak jak ujmował ją  Umberto 

Eco. W mojej pracy sięgam po grę z przed 12 lat, dość archaiczną 

wizualnie, jednak juŜ w pełnym 3D, by nie dało się jej w Ŝaden 

sposób wiązać ze światem jaki poznajemy po przez inne media.   

ChociaŜ kreślone przeze mnie linie i plamy mogą posiadać 

znaczenie symboliczne (inaczej niŜ u Chucka Close, który jawnie 

odŜegnuje się od jakiegokolwiek symbolizmu) i budzić skojarzenie 

z popularną grą w kółko i krzyŜyk, nie są one wyrazem Ŝycia 

duchowego czy alegorią humanistycznych wartości, lecz jedynie 

algorytmicznym wzorem determinowanym ciągiem konieczności          

i ograniczeń wynikających z przyjętego na wstępie aksjomatu.        

To, co w nich niepowtarzalne i indywidualne, to po prostu 

organiczna niedokładność, jaka zachodzi podczas próby 

materialnej realizacji abstrakcyjnej idei. To iście idealistyczne 

podejście miało ostatecznie stać się jedną z przyczyn, dla której 

projekt doczekał się wyłącznie bardzo fragmentarycznej realizacji.   
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  Stworzenie takiego obrazu nie wymaga wybitnych 

zdolności manualnych ani umiejętności obserwacji 

charakterystycznej dla klasycznego malarstwa lecz jedynie duŜej 

ilości wolnego czasu. Po ustaleniu palety 46 odcieni złoŜonych           

z 12 kolorów (co jeszcze z braku dostatecznie dokładnego 

narzędzia cyfrowego wymagało z mojej strony zdolności 

obserwacji i sporej ilości kliknięć myszką), cały proces mógłby 

zostać zrealizowany przez osobę nie posiadającą zmysłu 

estetycznego, po prostu na drodze przypisania określonego 

znaku do odpowiedniego piksela koloru. W podobny sposób 

moŜna stworzyć kaŜdy dowolny obraz nie zaleŜnie od stopnia 

jego komplikacji i jakości estetycznej.  

JuŜ podczas realizacji pierwszych dwudziestu arkuszy 

pojawiły się niestety znaczne problemy techniczne. Po pierwsze 

okazało się, Ŝe zakupione przeze mnie mazaki (14 złotych               

za sztukę) bardzo szybko się wypisują. Po drugie wyszło równieŜ 

na jaw, iŜ błędnie znormowałem paletę tychŜe flamastrów, gdyŜ 

początkową kolorystykę znaków ustalałem w oparciu                         

o obserwację pikseli bezpośrednio z monitora. Dodatkowo               

nie skonwertowałem oryginalnych barw RGB do drukarskiej palety 

CMYK. Tymczasem flamastry dobierałem w sklepie plastycznym 

w oparciu właśnie o szablon wydrukowany na papierze,                  

co spowodowało mocne odchylenia w nasyceniu barw. Widać            

to w szczególności w przypadku znaków odpowiadających silnie 

natęŜonej czerwieni RGB, która przetworzona na odpowiednik 
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CMYK wyraźnie zaczęła wpadać w szarość. Kolejne odchylenia 

kolorystyczne pogłębiały się za sprawą trudności w dopasowaniu 

wybranych przeze mnie barw do znormalizowanych fabrycznie 

odcieni wybranych flamastrów.   

 

 

 
PowyŜej widać trzy losowo wybrane arkusze zarysowane za pomocą flamastrów.            

Na dole znajdują się ich komputerowe odpowiedniki (numeracja obecna na pikselach 

określa, jaki jest ich odpowiednik w stworzonej przeze mnie palecie znaków, została 

naniesiona w komputerze ręcznie za pomocą myszki). Widoczne są konsekwentnie 

prowadzone róŜnice miedzy obiema kolorystykami, w szczególności dotyczą one 

poziomu nasycenia czerwieni.  

 

 

Te perypetie sprawiły, iŜ ponownie musiałem przemyśleć 

załoŜenia mojej pracy. Przyczyny finansowe od razu wykluczyły 

moŜliwość stosowania zbyt drogich flamastrów do realizacji 

dalszych modułów. Całkowita rezygnacja z projektu pojawiła           

się natomiast wraz z wyłaniającą się świadomością,                          
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Ŝe wytworzenie idealnego odwzorowania wybranego przeze mnie 

kadru jest nieosiągalne.  

Logiczną niekonsekwencją wydało mi się teraz wstępne 

uproszczenie oryginalnej palety obrazu do 46, jak równieŜ 

konieczność przetworzenia kolorów RGB na CMYK- system 

stworzony wyłącznie na uŜytek technologii drukarskiej, mający się 

nijak do gier elektronicznych. W związku z tym po dłuŜszym 

czasie doszedłem do wniosku, iŜ jedynym słusznym wyjściem jest 

ręczne przepisanie numeracji oryginalnych kolorów RGB z gry            

(w palecie 32 tysięcy) w miejsce pustych pól drukowanej siatki 

rastra. Jest to jedyne przychodzące mi do głowy rozwiązanie,              

w którym warunki idealnego odwzorowania względem medium 

cyfrowego zostają spełnione. Ukazane przeze mnie cyferki           

są więc dokumentacją procesu, na drodze którego priorytet 

otrzymania idealnego „mimetyzmu” ostatecznie unicestwił 

całkowicie formę plastyczną samego przedstawienia.  

Jako narzędzie wybrałem w tym wypadku ołówek, gdyŜ jest 

on kojarzony w większym stopniu z procesem rysowania niŜ 

pisania. Ukazane moduły naleŜy traktować właśnie jako szkic             

do monumentalnej pracy rysunkowej.   
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Przykładowy segment ostatecznej wersji projektu. Przedstawiona tu plansza odpowiada 

polu  pokrytemu absolutną  czernią w systemie RGB ( gdzie wartości nasycenia kolorów 

Red, Green i Blue są równe zeru). 
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2. Cyfrowy realizm i funkcja gestu w klasycznych 

mediach   

 

PoniewaŜ figuracja w grach, pomimo swej sugestywności, 

jest wciąŜ utoŜsamiana ze sztucznością, stanowi ona mniej 

uniwersalny punkt odniesienia niŜ projekcja świata dokonywana 

za pomocą aparatu fotograficznego i kamery. Czy słusznie? 

Przypomina mi się początkowa pogarda europejskich środowisk 

artystycznych dla rozwijającego się w Stanach Zjednoczonych 

fotorealizmu (uŜywam tego terminu zamiast popularniejszego 

słowa „hiperrealizm” aby zawęzić zakres znaczenia i zaznaczyć 

kontekstualność względem medium fotograficznego). Krytyka 

opierała się na mylnym pojmowaniu tego nurtu jako naiwnej 

kontynuacji malarstwa realistycznego z ubiegłego stulecia. 

Jednak fotorealizm nie miał z nim zbyt wiele wspólnego (poza 

cichym załoŜeniem, Ŝe  „realizm malarski” w kontekście 

historycznym stanowi wartość autoteliczną ).  

Przede wszystkim fotorealizm po przez środki malarskie 

ujawnił sztuczność przekazów fotograficznych, pozwolił 

zdystansować się do ich obiektywności. Fotorealiści za punkt 

wyjścia przyjmowali fotografię, nie przyrodę. I nie dlatego,                

Ŝe malowanie z natury jest „zbyt trudne”. Z takim popularnym 

spłyceniem zagadnienia malarskiego realizmu moŜna mieć               

do czynienia w wielu ksiąŜkach. Jedną z przyczyn takiego 

pobieŜnego osądu jest z pewnością to, Ŝe fotorealiści 
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wykorzystywali w swym malarstwie rzutniki w celu odrysowywania 

proporcji i konturów malowanych wizerunków fotograficznych.               

W związku z tym ciągnęła się za nimi opinia hochsztaplerów 

niemogących się mierzyć z klasykami takimi jak Caravaggio              

czy Vermeer. Tym czasem techniki soczewkowego rzutowania 

obrazu na płótno były szeroko praktykowane juŜ w Baroku. 

Korzystały z nich właśnie największe „gwiazdy” malarstwa. 

Caravaggio dla przykładu posługiwał się w tym celu specjalnymi 

zwierciadłami, natomiast w malarstwie Vermeera obecne                    

są skróty i zniekształcenia perspektywy wskazujące na uŜywanie 

kamery-obscura.   

Fotografia to jedyna forma wizualna, która jest 

współcześnie uwaŜana za „realizm”. Została w ten sposób 

zakwalifikowana na drodze przyzwyczajeń percepcyjnych 

człowieka. Próba manualnego realizowania obrazów 

naśladujących soczewkowość na podstawie obserwacji natury 

jest zapewne czymś godnym osłupienia, jednak, jak pokazuje 

historia, mało który zasłuŜony malarz wywiązywał się z tego 

zadania w sposób naleŜyty bez odpowiedniego zaplecza 

technologicznego. Pozwolę sobie wręcz na śmiałą hipotezę,              

iŜ gdyby Vermeer miał pod ręką aparat fotograficzny, zostałby 

najpewniej fotografem.   

 

Podejrzewam, Ŝe stopniowo technologię fotograficzną 

będzie coraz częściej zastępować komputerowa technika 3D 
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czasu rzeczywistego, która szybko się rozwija przede wszystkim 

dzięki grom elektronicznym. W niedalekiej przyszłości będziemy 

mieli do czynienia z obrazami bardziej sugestywnymi niŜ 

fotografia. JuŜ teraz natomiast firma AMD opracowuje technologię 

wykorzystującą kamery hi-definition do automatycznego tworzenia 

bardzo przekonujących, przestrzennych wizerunków człowieka              

w przestrzeni cyfrowej. Ze względu na trójwymiarową strukturę 

grafika komputerowa ma więc szansę stać się drugim, 

„oficjalnym” realizmem przyszłości.  

  Zwolennicy klasycznego warsztatu malarskiego jako 

„uzasadnienie” dla swoich praktyk stosują często odwołania             

do kulturowego dziedzictwa sztuki europejskiej, jednak mnie taki 

punkt widzenia wydaje się nierozsądny. NaleŜy pamiętać,                  

Ŝe ojcowie nowoŜytnego malarstwa na wzór staroŜytnych greków 

brzydzili się wysiłkiem fizycznym, i sztukę klasyfikowali tym wyŜej 

im więcej miała wspólnego z naukami ścisłymi. Łatwo jest wiec 

sobie wyobrazić, Ŝe gdyby osławiony Leonardo da Vinci Ŝył 

dzisiaj, z pewnością nie zajmowałby się tak „wulgarną” formą 

wyrazu, jaką jest malarstwo (o rzeźbie nawet nie wspominając), 

lecz sięgnąłby po myszkę i uŜył dowolnego medium cyfrowego.  

Malarstwo i rzeźba były kiedyś jedynymi dostępnymi 

środkami komunikacji wizualnej, trud opanowania warsztatu był 

pewną koniecznością. Obecnie dysponujemy technologią, która 

umoŜliwia tworzenie komunikatów wizualnych w sposób znacznie 

bardziej wydajny i niewymagający tak olbrzymiego nakładu pracy 
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człowieka. Dlatego w przypadku kreacji mierzących się w jakiś 

sposób z realizmem naszej epoki (a jest to wciąŜ realizm 

fotograficzny) decyzja Artysty o uŜyciu klasycznego warsztatu 

malarskiego (a juŜ wkrótce takŜe rzeźbiarskiego) jest juŜ sama w 

sobie na tyle osobliwa, Ŝe wymaga od autora przede wszystkim 

ustosunkowania się do wykorzystywanej techniki i medium aniŜeli 

do treści samego przedstawienia.    

 Z tego powodu jedyne obrazy wykonywane przy udziale 

manualnym, które wydają mi się „uzasadnione” to te, które               

w pewnym stopniu ujawniają bezradność człowieka wobec 

postępującego procesu industrializacji. Wyrazem współczesności 

jest dla mnie produkcja masowa i zacieranie się fizykalności.            

W świecie szybkich metod reprodukowania obrazów, takŜe               

w przestrzeni wirtualnej, gest staje się coraz bardziej 

niespotykany. Jednocześnie urósł on do rangi celebrowanej 

wartości właśnie dlatego, Ŝe przytrafia się coraz rzadziej. 

Osobiście nie uwaŜam, aby gest dawał nam choćby mierne 

pojęcie o temperamencie autora lub był lepszym nośnikiem dla 

wartości humanistycznych niŜ precyzja drukarki laserowej.             

Dla mnie to raczej dość wstydliwa przypadłość fizjologiczna, 

analogiczna do oddawania kału i brzydkiego zapachu z ust.  

 Potrafię sobie wyobrazić bez większego problemu człowieka, 

który nie umie juŜ uŜywać kartki ani ołówka. Co więcej, taka 

perspektywa wydaje mi się pociągająca a jej zaląŜki widzę               

juŜ teraz. I jestem pewien, Ŝe gdybym będąc małym chłopcem, 
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zamiast kredek i flamastrów otrzymał od rodziców upragniony 

komputer, nie toczyłbym teraz swoich rysunkowych gierek               

na papierze. Dlatego jest bardzo prawdopodobne, Ŝe Tekken 

RGB640x480 będzie moją ostatnią praca rysunkową,                    

nie wykonaną w całości za pomocą medium cyfrowego.  
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3. „ Game Over ”  czyli Pomnik Krytyki Kultury Elitarnej  

                                   

 
udręka… 

 

czy  ekstaza? 

W moim projekcie rysunkowym zdecydowałem się na kadr 

z bardzo popularnej gry wideo, poniewaŜ moim zdaniem to kultura 
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pop jest obecnie najsilniejszych stymulatorem rozwijania 

technologii cyfrowych. „Kultura Wysoka” natomiast zajmuje się 

głównie komentowaniem i rekonstrukcją przemian, których 

pierwsze zwiastuny zawsze moŜna odnaleźć w kulturze ludycznej. 

Zjawiska popkulturowe, w moim mniemaniu, w sposób 

autentyczny oddają ducha współczesności. Niestety wielu 

artystów zamiast przyglądać się popularnym trendom wszelkie 

informacje na ich temat czerpie z traktatów pisanych przez 

elitarnych intelektualistów. Takie źródło informacji o kulturze 

masowej wydaje się dość niemiarodajne, jeśli przyjąć                      

za prawdziwe stwierdzenie Stanisława Lema, Ŝe większość ludzi 

to jednak idioci. Kultura elitarna niejako z definicji stanowi 

przeciwwagę kultury masowej i nie jest autorytatywna, jeśli chodzi 

o jej bezstronną analizę. To zdumiewające, Ŝe osoby zajmujące 

się szeroko rozumianą „kulturą” nie mają dla przykładu pojęcia            

o najbardziej rozpoznawalnej postaci w historii elektronicznej 

rozrywki, jaką jest portretowany przeze mnie Mario. Co ciekawe, 

jeśli chodzi o moją uczelnię nie dotyczy to jedynie grona 

profesorskiego, lecz takŜe wielu młodych adeptów sztuki, wiec     

nie jest to kwestia wyłącznie róŜnic pokoleniowych, lecz objaw 

wybiórczej świadomości ludzi, którzy mają zamiar współtworzyć 

elitę kulturalną. Moje pytanie brzmi: jak moŜna zajmować               

się kulturą w sposób rzetelny bez choćby szczątkowej znajomości 

jej najbardziej popularnych nurtów? W zamian za to artyści mają 
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głowę nafaszerowaną nazwiskami autorów niszowych projektów 

artystycznych. 

 Być moŜe nie zabierałbym w tej sprawie tak zdecydowanego 

głosu, gdyby problem dotyczył jedynie gier video. Są one bowiem 

obciąŜone jeszcze pewnym infantylizmem przez co                      

w skonwencjonalizowanym ujęciu „problematogennej” sztuki 

muzealnej mogą wydawać się błahe. Dotyczy to jednak równieŜ 

masowych zjawisk zasługujących ze strony artystów na, 

zdawałoby się, śmiertelną powagę. Myślę między innymi                   

o internetowych, bezpłatnych stronach z filmami 

pornograficznymi, z których codziennie korzystają miliony 

uŜytkowników sieci. KaŜdy kto przejrzy zawartość tych serwisów 

dojdzie do wniosku, Ŝe karkołomne wyczyny słynnych Akcjonistów 

Wiedeńskich bledną sromotnie w obliczu tego, co niepozorni 

internauci zadają sobie dla przyjemności w zaciszu własnej 

sypialni… Sieć bezprecedensowo pozwala nam odkrywać tych 

domorosłych performerów. Po mimo braku merytorycznej ogłady 

są zdecydowanie bardziej autentyczni od swych galeryjnych 

imitacji, starannie wyselekcjonowanych przez ideowych 

cenzorów.  

Aby rozbudzić świadomość tonących w mrokach wiedzy 

awangardowej rodzimych artystów uznałem, Ŝe właściwe będzie 

postawienie pomnika będącego pomostem między tym,                  

co pospolite i ekskluzywne. Taka jest przyczyna powstania 

mojego aneksu z rzeźby, piety przedstawiającej konającego 
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Maria, bohatera słynnej gry wideo, opłakiwanego przez 

księŜniczkę Peach. Mario jest jako pop kulturowa ikona w Polsce 

nieznany w tak duŜym stopniu jak w Stanach Zjednoczonych, 

zachodniej Europie, czy w końcu Japonii - ojczyźnie tego 

fikcyjnego bohatera.  

Moja praca rzeźbiarska to pastisz dwóch najsilniej 

reklamowanych korelatów patetyzmu w dziejach ludzkości: religii 

chrześcijańskiej i twórczości Michała Anioła. Muszę w tym miejscu 

nadmienić, Ŝe choć katolicyzm i przyczajona w jego doktrynach 

hipokryzja stanowi niewyczerpane źródło moich prywatnych torsji, 

to wykonana przeze mnie rzeźba nie miała być poligonem mojej 

anty-religijności, lecz przede wszystkim dialogiem z watykańską 

pietą jako ikoną ze świata sztuki.  

Moja rzeźba wykuta została z bloku styropianu. Sam 

proces twórczy, tak jak u Michała Pedała polegał                            

na „odejmowaniu”. Styropian ze względu na swą kruchość, 

lekkość, powszechną dostępność i stosunkowo niską cenę 

wydaje mi się wprost idealnym nośnikiem dla wszelkich wartości          

i idei. Poza tym, co tu duŜo mówić, nawet gdybym chciał wykuć 

ten pomnik w marmurze, to mnie na to nie stać. Najpierw 

musiałbym znaleźć jakiegoś hojnego mecenasa. Kto mógłby 

sponsorować taką marmurową pietę? Być moŜe firma Nintendo? 

A moŜe raczej jakiś fanatyk elektronicznej rozrywki w sutannie, 

arcy-ironiczny prezes hiperkorporacji religijnej?  
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MoŜliwość zastosowania styropianu podsunął mi Tomek 

Skórka - swoją drogą dość niechętny wobec mojego osobliwego 

projektu piety. Pragnę mu jednak serdecznie podziękować               

za pomoc w doborze stosownego materiału i uwagi dotyczące 

jego obróbki.  

Chciałbym takŜe złoŜyć podziękowania mojej przyjaciółce 

Sylwii Aniszewskiej, dzięki której ostateczna wersja piety „Game 

Over” nie jest prezentowana  w technice  non finto. 

 

 

 
Projekt pomnika „game over”.                                Rzeczywisty pomnik podczas               

Technika: plastelinowy model, retusz         realizacji w bloku styropianu kararyjskiego              

Komputerowy.       
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4. MoŜe nie znam si ę na sztuce, ale wiem co lubi ę  

 

Porządkujemy sobie świat postrzegając fakty przez 

pryzmat przyzwyczajeń poznawczych, w tym równieŜ relatywnych 

systemów wartościujących. Dotyka to równieŜ sztuki. PoniewaŜ 

nie posiada ona bezwzględnie obowiązującej definicji, sztukę 

zwykliśmy rozpoznawać na podstawie wartości, jakie sobą 

rzekomo reprezentuje. Jeśli nie ustalimy znaczenia słowa 

„sztuka”, to pytanie czy coś zalicza się do dziedziny sztuki,  jest           

w sposób oczywisty pozbawione sensu...  

Dla porównania - termin „gra” chodź nie ma ścisłej definicji 

pozwala w duŜym stopniu na ustalenie definicji rodzimej                  

na podstawie bezpośrednich właściwości i cech grupy podobnych 

zjawisk. Ze sztuką natomiast sprawa jest dalece mniej elegancka, 

poniewaŜ potoczne uŜywanie tego słowa odzwierciedla z reguły 

emocjonalny stosunek rozmówcy do omawianego zjawiska. 

Dlatego słowo „sztuka” naleŜy traktować przede wszystkim jako 

pojęciowy wytrych w negocjowaniu wartościujących znaczeń dla 

faktów. Znajduje to swoją drogą jasne potwierdzenie                         

w instytucjonalnej definicji sztuki, według której przedmioty                 

i czynności stają się sztuką za sprawą zinstytucjonalizowanego 

świata sztuki, który wystawia je na moŜliwość wartościowania 

przez widza jako dzieł sztuki. Sztuką zatem nie będzie nic,                  

co podlega wartościowaniu poza ramami świata sztuki. Nie ulega 

wątpliwości, Ŝe sztuka tak czy inaczej dotyczy wyłącznie wartości, 
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które - powtarzając za Wittgensteinem - gdyby istniały w świecie, 

nie miałyby wartości.  

Muszę przyznać, Ŝe wyeliminowanie ze swojego sposobu 

postrzegania sztuki jakichkolwiek kryteriów wartościujących było 

do niedawna – paradoksalnie - moim tytanicznym dąŜeniem. 

UwaŜałem bowiem wszelkiego rodzaju „wartościowanie”                  

za główne źródło rozmaitych nieporozumień i waśni. W związku           

z tym do chwili obecnej nie mogę pozbyć się wraŜenia, iŜ świat 

współczesnej sztuki jest właśnie takim wyjątkowo napuszonym 

nieporozumieniem, o ile oczywiście moŜna powiedzieć na jego 

temat jakiekolwiek dwa słowa bez ugryzienia się w język.              

Z powodu tej anty-wartościowej kuracji popadłem jednak                  

w chroniczny nihilizm i duchową anoreksję (których objawy mogą 

być mylone z lenistwem, a nawet cynizmem). Wobec powyŜszego 

nie jestem obecnie w stanie fabrykować faktów o zapędach 

artystycznych ani napisać na temat sztuki niczego 

konstytutywnego. Pozostaje ostatecznie uznać to za Wasz 

największy sukces pedagogiczny oraz bezpośrednią przyczynę, 

dla której zdecydowałem się zogniskować swoją pracę 

dyplomową na części analitycznej dotyczącej gier 

elektronicznych, nie zaś na produkowaniu dekoratywnych 

kalamburów czy tarzaniu się po podłodze z pędzlem w dupie 

(chodź ostatnie mogłoby z pewnością zainteresować                         

tu zgromadzonych mocniej niŜ ten przydługi i wymagający 

skupienia monolog domorosłego teoretyka).  



 42 

Zakończenie WSTĘPU 

 

Po dość rozwlekłym wstępie jest chyba całkowicie jasne, 

jak bardzo chciałbym zostać artystą - albo jeszcze lepiej - 

dydaktykiem sztuki. Lubię Ŝyć z głową w chmurach i nie wstawać 

do pracy punkt siódma rano. Często walczę z poczuciem 

bezsensu i przejawiam silne skłonności narcystyczne. Do tego 

mama zawsze mnie chwaliła za rysunki, i bardzo chciała, abym 

został drugim Leonardem Da Vinci. W tym miejscu chciałbym 

wyrazić równieŜ Ŝyczenie, aby ocena mojej pracy nie była 

pospolita. Proponowałbym szóstkę z plusem, albo trzy minus.          

To pozwoli mi zachować poczucie własnej wyjątkowości…  

 

Po dłuŜszym namyśle proszę jednak nie wartościować tej 

pracy zbyt surowo. Nie chodzi przecieŜ o to, Ŝe wraz                          

z otrzymaniem metki wartościującej moje Ŝycie zmieni się                   

w sposób zasadniczy, moŜe się jedynie niepotrzebnie 

skomplikować. Mam juŜ prawdę mówiąc dość duŜy problem              

z tym, co zrobić ze sobą po studiach, jak uniknąć słuŜby 

wojskowej, a do tego czuję, jak moje ciało obumiera z kaŜdym 

dniem zbliŜając mnie do nieuniknionego końca. Dlatego proszę             

o rozsądne uwagi, najlepiej jawnie tautologiczne i zaczynające    

się od „moim zdaniem”, tak Ŝebym mógł na nie reagować 

wyłącznie szeroką amplitudą chrząknięć. Chwila ta jest zapewne 

dla mojego organizmu na tyle stresująca, iŜ głos i umysł moŜe 
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odmówić mi posłuszeństwa, co niechybnie sprawi, Ŝe się wygłupię 

i wyjdę na durnia. Wtedy pomyślicie, Ŝe nim jestem, a tego 

zarówno ja, jak i Państwo byśmy nie chcieli. Ja ze względu na to, 

Ŝe w takich okolicznościach nie wypada być durniem. Grono 

Profesorskie natomiast, jak sądzę dlatego, Ŝe to nienajlepiej 

świadczyłoby o jakości zafundowanej mi przez te pięć lat 

edukacji. Dlatego proponowałbym raczej od razu przejść do tego, 

co mam do powiedzenia na temat gier elektronicznych w dalszej 

części pracy. Tym czasem jednak postaram się otworzyć                  

na ewentualne pytania dotyczące części praktycznej.   
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wstęp właściwy  

 

O ile gry elektroniczne na gruncie polskiej kultury są wciąŜ 

zagadnieniem stosunkowo nowym i budzącym w środowiskach 

naukowych pewną nieufność, to na forum Wydziału Rzeźby 

Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych - pogrąŜonej, jak 

powszechnie wiadomo, w zakrzepłych ideałach przeszłości - 

mogą  się one wydawać wręcz  czymś „egzotycznym”.  

Z kolei w opinii publicznej powszechne jest traktowanie ich 

z politowaniem i spychanie na margines kultury jako głupie 

zabawki dla naiwnych dzieciaków. Na szczęście medialna debata 

na temat interaktywnej rozrywki zaczyna powoli wykraczać ponad 

indolentne spekulacje o szkodliwym wpływie gier elektronicznych 

na młodzieŜ, wygłaszane najczęściej przez laików z ugrupowań 

prawicowych. Stopniowo więc atmosfera wokół tego nowego 

zjawiska zaczyna ulegać ociepleniu.  

Mam świadomość sporej luki komunikacyjnej jaka istnieje 

między graczami, teoretykami nowych mediów a osobami 

postronnymi, które grom nie poświęcają absolutnie Ŝadnej uwagi. 

Główną aspiracją tej pracy jest moŜliwie precyzyjne 

sformułowanie moich własnych spostrzeŜeń na temat gier 

elektronicznych - szczególnie w takim wymiarze, w jakim stanowią 

one indywidualne medium. Próba przekrojowego omówienia 

całokształtu zjawiska, czy choćby przytoczenie najbardziej 

popularnych propozycji teoretycznych, odwołujących się do gier 
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elektronicznych jako obiektu badań wymagałaby 

najprawdopodobniej z mojej strony napisania obszernej 

encyklopedii. Pewne elementarne wprowadzenie wydaje się               

z kolei koniecznością by moje dalsze dociekania - odnoszące się 

nierzadko do ustaleń uznanych medioznawców - były zrozumiałe.  

Czy wobec tego powinienem się skupić na taksonomii 

gatunkowej, która w wypadku gier elektronicznych jest bardzo 

bogata? Czy moŜe bardziej konstruktywne jest, w niniejszej 

sytuacji, obranie perspektywy historycznej i prześledzenie 

ewolucji gier w kontekście wpływu tradycyjnych form organizacji 

informacji na kierunek ich rozwoju? A moŜe powinienem 

przeanalizować jedną wybraną grę elektroniczną i poprzez 

nakreślenie róŜnych kontekstów ukazać główne kwestie, jakie 

nasuwają się podczas próby omówienia tytułowego zagadnienia?  

 

Z drugiej strony analizy wymaga równieŜ samo pojęcie gra, 

uŜywane powszechnie wobec szerokiego spektrum cyfrowych 

aplikacji spełniających funkcję ludyczną. Idąc tą drogą docieramy 

w końcu do kwestii licznych antagonizmów narastających                

w obrębie  metodologii badań nad grami. Jednym z nich jest spór 

o „narrację” prowadzony między wywodzącymi się z kręgów 

badań nad literaturą i filmem narratologami, oraz ludologami - 

reprezentującymi oddzielną, poświęconą grom, dyscyplinę 

naukową. Obie grupy podkreślają jednak zgodnie doniosłość 
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fenomenu gier elektronicznych wobec starszych mediów, takich 

jak: literatura, muzyka, teatr czy kino.  

W Polsce powstało kilka publikacji naukowych 

poświęconych grom elektronicznym, w tym niedawno wydana 

ksiąŜka Mirosława Filiciaka: „Wirtualny Plac Zabaw”. Stanowi ona 

znakomite przybliŜenie ogólnych zagadnień związanych                  

z interaktywną rozrywką, jak równieŜ dokładne omówienie 

fenomenu gier sieciowych.   

Dlatego właśnie gry sieciowe - cieszące się ostatnimi czasy 

największym zainteresowaniem ze strony teoretyków mediów                

i artystów - będą poruszane w tej pracy wyłącznie w kontekście 

omawianych przeze mnie zaleŜności. Zainteresowanych 

szczegółami dotyczącymi funkcjonowania gier w dobie Internetu 

odsyłam natomiast do publikacji Mirosława Filiciaka.  

Spośród nielicznych wydanych w Polsce opracowań 

naukowych na temat gier naleŜy równieŜ wymienić napisaną                 

w duchu narratologii obszerną publikację „Alien vs Predator?             

Gry komputerowe a badania literackie”1, której autorem jest              

Jan Stasieńko. Nie będę wdawał się w spory nad niektórymi 

twierdzeniami zawartymi w niniejszej ksiąŜce, poniewaŜ, jeśli 

chodzi o badania literackie czuję się sporym dyletantem.                  

Jako osoba zaznajomiona z wieloma tekstami z dziedziny 

                                                 
1 (Jan Stasieńko, Alien vs Predator- gry komputerowe a badania literackie, 

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej Edukacji TWP we 

Wrocławiu, Wrocław 2005. 
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interaktywnej rozrywki nie omieszkam jednak dać upust mojemu 

wraŜeniu, Ŝe stosowanie narzędzi z zakresu narratologii                   

do okiełznania fenomenu gier wywołuje swoistą lawinę 

terminologiczną tam, gdzie konieczne jest opracowanie 

zdroworozsądkowego aparatu pojęciowego, nie stojącego                  

w sprzeczności z potoczną intuicją gracza.  

Wiele informacji na temat gier elektronicznych moŜna 

znaleźć w Internecie. Jak wiadomo zdecydowana większość 

graczy korzysta z sieci za pośrednictwem komputera lub –coraz 

częściej - konsoli podłączonej do telewizora. W związku z tym 

Internet w sposób naturalny stał się miejscem publicznego 

dyskursu na temat tej nowej gałęzi wiedzy. Pomimo, iŜ poziom 

merytoryczny dostępnych artykułów bywa bardzo zróŜnicowany, 

moŜna tam miedzy innymi znaleźć napisaną w języku polskim, 

obszerną historię gier elektronicznych. Nie będę więc powtarzał 

słowo w słowo tego, do czego kaŜdy zainteresowany moŜe mieć 

dostęp za sprawą paru kliknięć myszą. Bardziej dokładne 

omówienia zagadnień z zakresu  historii gier pojawią się w pracy 

wówczas gdy kierunek moich przemyśleń zrodzi taką 

konieczność.  

Chciałbym jeszcze, kończąc ten rozdział, podziękować 

pani Katarzynie Prajzner za udostępnienie niezbędnych                        

do powstania mojej pracy materiałów - w tym przede wszystkim 

za moŜliwość korzystania z jej własnych opracowań dotyczących 

gier elektronicznych. Teksty te okazały się w duŜej mierze 
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głównym motorem napędowym dla poniŜszych przemyśleń.            

Mam nadzieję, Ŝe moje starania by je poprawnie zrozumieć 

przyniosą stosowne rezultaty. 
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Rozdział 1 

Nasz synek gra w Nintendo! 

przegl ąd podstawowych poj ęć 

teorii gier elektronicznych 

 

1. Ludologia vs narratologia 

 

Istnieją zasadniczo dwa wiodące nurty metodologiczne 

zajmujące się grami elektronicznymi jako obiektem badań 

humanistycznych. Kolonizatorami tego obszaru teoretycznego byli 

badacze wywodzący się z amerykańskich kręgów 

literaturoznawstwa, określani zwyczajowo mianem narratologów . 

W ich ujęciu gry elektroniczne wiązane są z kategorią klasycznej 

narracji, do opisu gier uŜywane są pojęcia tworzone docelowo            

na uŜytek literatury, teatru i kina. Za jedną z najwybitniejszych 

przedstawicielek narratologii uwaŜa się Marie-Laure Ryan. 

Dyscypliną naukową utworzoną specjalnie z myślą o grach 

jest natomiast ludologia.  Jej fundatorami są skandynawscy 

badacze Espen Aarseth i Markku Eskelinen. Zadaniem tej młodej 

dyscypliny teoretycznej jest ukształtowanie specjalistycznego 

języka analizy gier (przede wszystkim właśnie gier 

elektronicznych) nie konstruowanego w oparciu o inne dziedziny 

nauk humanistycznych. W związku z tym kardynalne postulaty 
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ludologii odnoszą się krytycznie do większości ustaleń 

dokonanych uprzednio przez narratologów.  

Gry elektroniczne w perspektywie ludologicznej                       

są postrzegane jako kontynuacja klasycznych gier. W ramach 

tego naczelny teoretyk nurtu - Espen Aarseth - twierdzi, iŜ naleŜy 

je wiązać przede wszystkim z hermeneutycznym 

przeciwieństwem narracji - symulacj ą2.  

W ujęciu temporalnym narracja jest o tym, co było, 

symulacja o tym, co moŜe się wydarzyć. W symulacji wiedza             

i doświadczenie są tworzone w następstwie działań gracza, 

dynamiczny aspekt gry tworzy spójny świat gry. Warto teŜ dodać, 

Ŝe symulacja jest zjawiskiem niezaleŜnym od medium- równie 

starym, co wszelkie gry i zabawy.  

Gra według ustaleń Aarsetha posiada trzy aspekty:  

- reguły 

- materialny/semiotyczny system (świat gry) 

- rozgrywk ę (wydarzenia powstałe w wyniku zastosowania reguł 

gry wobec świata gry) 

Z pośród wyszczególnionych elementów system semiotyczny jest 

według Aarsetha najbardziej przypadkowy dla samej gry3.  

                                                 
2 http://www.techsty.art.pl/gry/symulacja.html [ 20 lipca]. 
3Zob. Katarzyna Prajzner, Gry komputerowe i problem czasowości, „Zeszyty 

Artystyczne”, nr. 17, Poznań 2008, s. 92; 

http://www.techsty.art.pl/gry/gra_tekst.html [20 lipca].  
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Ze swojej strony muszę w tym miejscu nadmienić,                      

Ŝe nie przywiązywanie uwagi do właściwości tekstualnych 

warstwy semiotycznej współczesnych gier sprawia, iŜ radykalne 

załoŜenia skandynawskich teoretyków juŜ teraz okazują się 

niewystarczające do uchwycenia istoty ewoluujących stopniowo 

gier elektronicznych. Podejście ludologiczne jest z pewnością 

uzasadnione wobec klasycznych gier, jak np. szachy - wygląd 

figur i estetyczne wykończenie szachownicy nie ma bowiem                 

w tym wypadku wpływu na reguły gry, jednak jeśli chodzi                      

o najnowsze gry elektroniczne ta koniunktura często zostaje 

zachwiana. Walory tekstualne wirtualnego świata gry stanowią 

bowiem nierzadko główną nagrodę jaką gracz otrzymuje                   

za poniesiony trud realizacji abstrakcyjnych reguł. Coraz częściej 

jedyną obowiązującą „regułą” staje się więc swobodna 

eksploracja wirtualnego środowiska gry, co poniekąd stoi                   

w sprzeczności z wizerunkiem tych cyfrowych aplikacji jako 

przedstawicieli klasycznych gier. NaleŜy jednak mieć                       

na względzie, Ŝe raptowne porzucenie wszelkich kwestii dających 

się wiązać z narracją pozwoliło badaczom skandynawskim 

uformować silne podwaliny dla nowej, całkowicie niezaleŜnej od 

dotychczasowych dyscyplin humanistycznych dziedziny 

naukowej, w ramach której gry elektroniczne zostały w końcu 

potraktowane z naleŜytą drobiazgowością. 
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Kolejną  kategorią, za pomocą której ludologia zwykła 

opisywać gry elektroniczne jest utworzone przez Espena 

Aarsetha pojęcie fenomenu ergodycznego.  

Pojęcie „ergodyczność” stanowi połączeni greckich słów: 

ergos - czyli „praca” oraz hodos - „ścieŜka”. Jak wyjaśnia 

Mirosław Filiciak, termin ten odnosi się do relacji, w której 

uŜytkownik porusza się w zorganizowanym na kształt labiryntu 

tekście i po przez aktywny wysiłek wyboru drogi tworzy znaczenia 

tegoŜ tekstu4.  

Systemy ergodyczne przy kaŜdym uŜyciu tworzyłyby inne 

znaczenia: 

 „Nie chodzi tu tylko o interpretację, ale o odmienny 

przekaz - o ile ksiąŜka i film za kaŜdym razem wyglądają tak 

samo, o tyle gra juŜ nie: sekwencja znaków przy kaŜdej 

aktualizacji wygląda inaczej”5 .  

W przypadku fenomenów ergodycznych liczba moŜliwych 

aktualizacji układu znaków stanowi zawsze wartość zamkniętą, 

policzalną, co w znaczący sposób odróŜnia ten termin                     

od szerokiego, nic nie wyjaśniającego w tym obszarze, pojęcia 

interaktywność. 

 

 

                                                 
4 Mirosław Filiciak, Wirtualny Plac zabaw, Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2006 s.51.  
5 Ibidem s.51-52. 
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2. Definicja 

 

W związku z tym, iŜ w ujęciu ludologicznym – jak się juŜ 

rzekło – elektroniczna rozrywka jest rozpatrywana jako pod-

kategoria klasycznych gier, warto przytoczyć tu, jako pewną 

uniwersalną bazę, definicję utworzoną przez skandynawskiego 

badacza Jespera Juula. Została ona skonstruowana w taki 

sposób, aby opisywać zarówno tradycyjne gry, jak równieŜ 

szczególny przypadek gier elektronicznych.  

Jull tłumaczy, Ŝe gra jest systemem opartym na zasadach. 

Posiada zmienny i policzalny rezultat, kaŜdemu wynikowi jest 

przypisana oddzielna wartość. Gracz odczuwa emocjonalny 

komfort gdy wygrywa, brak satysfakcji gdy przegrywa a efekt jego 

działań w grze podlega negocjacjom w świecie rzeczywistym 

(wyklucza to paradoksy związane z produktywnym uŜytkowaniem 

gier- czynność grania wykonywana profesjonalnie nie moŜe być 

bowiem traktowana jako bezproduktywna i niezobowiązująca 

rozrywka)6. 

Mirosław Filiciak, pomimo stosowania definicji zaproponowanej 

przez Julla nie wacha się ukazać dla niej przykładów granicznych, 

w tym - interesującego mnie w tych rozwaŜaniach najbardziej - 

przypadku, w którym zasady gry nie są jasno sprecyzowane. 

Filiciak (mając na myśli przede wszystkim gry sieciowe) sugeruje, 

Ŝe w takich wypadkach moŜna przyjąć, iŜ to gracze nadają 

                                                 
6 Ibidem s.44. 
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znaczenie poszczególnym osiągnięciom7. Jakkolwiek jest w tym 

pewna słuszność, brak sprecyzowanych reguł w przypadku 

najnowszych środowisk wirtualnych moŜe być równie dobrze -              

w zaleŜności od intencji badawczych - głównym powodem,                

dla którego nie powinno się zaliczać „gier elektronicznych” do tej 

samej kategorii co „tradycyjne” gry.   

 

3. Terminologii elementy niefrasobliwe 

 

Postaram się przeprowadzić tu kilka niezbędnych uściśleń 

w obszarze stosowanych przeze mnie wyraŜeń, by ominąć 

niektóre językowe paradoksy pojawiające się w dalszej części  

pracy.  

Proponowałbym przede wszystkim dokonać 

znaczeniowego rozróŜnienia między pojęciami: „gra 

elektroniczna”, „gra komputerowa” a „ gra video”.   

Mirosław Filiciak sugeruje, iŜ tego rodzaju ustalenia w strefie 

polskich badań nad grami korzystającymi z cyfrowych technologii 

są zbędne, jednak z kilku względów jestem odmiennego zdania. 

W języku angielskim ogół tego zjawiska określa się najczęściej 

jako „video games”, wskazując na powiązania z analogową 

technologią wizualną. W Polsce ze względu na stosunkowo małą 

popularność konsol podłączanych do telewizora mówi się raczej   

o „grach komputerowych”. Obecnie główną przyczyną takiego 

                                                 
7 Ibidem s.45. 
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stanu rzeczy są wysokie ceny oprogramowania, jednak źródeł 

zjawiska moŜna dopatrywać się juŜ na przełomie lat 80-tych i 90-

tych, a więc okresie, w którym Polska wydostawała się spod 

antykapitalistycznego reŜimu. Nieufność wobec debiutujących          

w naszym kraju gier elektronicznych była na tyle zakorzeniona           

i powszechna, Ŝe korzystanie z przeznaczonej wyłącznie                 

do grania konsoli było dla osób pełnoletnich czymś znacznie 

bardziej „wstydliwym” niŜ uŜywanie wielofunkcyjnych komputerów. 

Tym czasem w większości obszarów geograficznych mających 

decydujący wpływ na rozwój tej branŜy (Japonia, Stany 

Zjednoczone, zachodnia Europa) to właśnie gry telewizyjne 

stanowią jej najbardziej dochodową i istotną gałąź. UŜywany 

przeze mnie termin gra elektroniczna zawiera zarówno 

subkategorię gier video (gier telewizyjnych) jak równieŜ gier 

komputerowych. Kwestia doboru konkretnych środków 

technologicznych z obszaru elektroniki pozostaje więc w tym 

wypadku otwarta.  

Moja ostroŜność wynika z dwóch powodów: Po pierwsze 

istnieją pewne subtelne, ale w mojej opinii znaczące, 

genealogiczne róŜnice miedzy rodziną gier video związanych 

mocno z technologią dynamicznych ekranów czasu rzeczywistego 

a grami komputerowymi wywodzącymi się od maszyn 

obliczeniowych spełniających na amerykańskich uniwersytetach 

funkcje poza-rozrywkowe, w związku z tym często nie obsługiwały 

one Ŝadnego ekranu.  
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Pojęcie „dynamicznych ekranów czasu rzeczywistego” 

zaczerpnąłem z tekstu Lva Manovicha  Ku archeologii ekranu 

komputerowego, w którym teoretyk wskazuje na kulturową 

ciągłość ekranów od czasu renesansu aŜ po najnowsze zdobycze 

techniki. Nowoczesne monitory i telewizory są znaniem 

Manovicha ekranami mogącymi się zmieniać w czasie                        

(w przeciwieństwie do klasycznego malarstwa sztalugowego)      

oraz odświeŜanymi w relacji czasowej 1:1 (w przeciwieństwie            

do np. ekranu  radaru)8. 

Obszerniejszego omówienia konsekwencji wiąŜących się z ową 

ekranową genealogią gier video dokonam w rozdziale trzecim.  

Po drugie chciałbym, poprzez rozróŜnienie gier video             

od gier komputerowych, zwrócić uwagę na pewną - moŜna tak 

rzec - kulturową dyskryminację tych pierwszych na terenie Polski, 

znajdującą odbicie między innymi właśnie w nawykach 

językowych. Póki konsole przeznaczone wyłącznie do gier              

nie staną się czymś równie powszechnym jak wielofunkcyjne 

komputery PC, wieŜe stereo czy magnetowidy rokowania                 

na poprawę wizerunku gier elektronicznych w naszym kraju będą 

raczej niskie. Szczególnie zaś dotyka to szerokiego spektrum- 

często nie najmądrzejszych - konsolowych gier zręcznościowych. 

Tymczasem w dalszej części pracy będę udowadniał, Ŝe właśnie 
                                                 
8 Lev Manovich, Ku archeologii ekranu komputerowego [w:] Widzieć, Myśleć, 

Być. Technologie mediów, red. A. Gwóźdź, Univesitas, Kraków 2001, ss. 166 – 

189. 
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one stanowią najbardziej zasłuŜonych reprezentantów tego,             

co w mediach cyfrowych jest faktycznie „nowe”.   

Ta dość osobliwa perspektywa postrzegania fenomenu gier 

elektronicznych w naszym kraju rośnie w siłę bezpośrednio             

za sprawą piractwa na rynku oprogramowania komputerowego, 

na które - swoją drogą - istnieje szerokie przyzwolenie społeczne. 

W związku z tym uwaŜam, iŜ naleŜy bezzwłocznie 

wyemancypować gry video na gruncie polskiej myśli naukowej           

i społecznej, zastępując dotychczasową kategorię „gier 

komputerowych” niebudzącym jakichkolwiek napięć 

ideologicznych sformułowaniem „gry elektroniczne”.  

W pracy sporadycznie pojawia się równieŜ określenie 

interaktywna rozrywka. Pozwala ono obejść samą kategorię „gry” 

(wiąŜącą się zawsze z ustalonymi odgórnie regułami) jak równieŜ 

zwrócić uwagę na samą tylko kwestię interakcji gracza z pewnym 

testem. Takie pojmowanie zjawiska wydaje się bezkonfliktowe 

wobec postulatów niektórych teoretyków, w tym Piotra 

Sitarskiego, który w tekście Tak zwane gry komputerowe 

stwierdza, iŜ nie sposób mówić o jednorodnej kategorii „gry” 

obejmującej szereg odległych zjawisk9. Według Piotra Sitarskiego 

jest to punkt wyjścia do krytyki nurtu ludologicznego,                        

co w kontekście jego narratologicznych predylekcji badawczych 

moŜe wprowadzić do obszaru analizy gier elektronicznych pewne 

                                                 
9 Piotr Sitarski, Tak zwane gry komputerowe, „Kultura Współczesna”, nr 1 (43)/ 

2005, s. 158-166. 
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zamieszanie. Stąd wiele z moich ustaleń jest w duŜej mierze 

związanych z funkcjonowaniem współczesnych gier 

elektronicznych jako programów uŜytkowych. Rozpatrywanie tych 

nowych tekstów kultury od strony stricte technologicznej wydaje 

mi się obecnie najrozsądniejsze, bowiem wstępne łączenie 

współczesnych „tak zwanych gier komputerowych” z definicjami 

tradycyjnych gier nie jest bynajmniej kwestią oczywistą równieŜ 

dla mnie.  

Kolejnym terminem, który pojawia się w tekście jest 

wirtualna rzeczywistość. UŜywam tego pojęcia w sposób 

najbardziej potoczny z moŜliwych - w stosunku do generowanych 

cyfrowo interaktywnych środowisk 3D10. Co prawda nadawanie 

wirtualnym środowiskom statusu „rzeczywistości” na podstawie 

techniki generowania obrazu wydaje mi się pomysłem dość 

niemiarodajnym. UwaŜam, iŜ w takim wypadku na status 

„rzeczywistych” zasługują równieŜ wszelkie cyfrowe środowiska 

dwuwymiarowe. Gry oparte na grafice 3D często nie dają bowiem 

moŜliwości przemierzania wirtualnej przestrzeni we wszystkich 

kierunkach (np. pierwsza część serii Virtua Fighter i gra 

platformowa Pandemonium).  Zdarza się równieŜ sytuacja 

odwrotna: niektóre gry 2D posiadają moŜliwość uskoku postaci           

w głąb ekranu (np. konsolowa gra Guardian Heroes) W grach 3D 

                                                 
10 http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna [10 

września 2008] oraz  

http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen/vr.htm [10 września 2008]. 
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wystarczy natomiast często ustawić kamerę w odpowiedniej 

perspektywie, aby okazały się one łudząco podobne do swoich 

dwuwymiarowych odpowiedników (np. seria GTA, the Legend           

of Zelda, czy gra Super Mario 64). Istnieją w końcu gry określane 

mianem 2,5D bądź pseudo-3D,w których wraŜenie 

trójwymiarowości jest uzyskiwane wyłącznie za pomocą sztuczek 

optycznych (np. wyścigi samochodowe Out Run, strzelanina 

pierwszoosobowa Wolfenstein3D czy korzystający z efektu 

paralaksy tła Sonic The Hedgehog)11. NaleŜy oczywiście 

przyznać, iŜ środowiska 3D stwarzają duŜo bardziej sugestywne 

wraŜenie obcowania z rzeczywistością, w związku z czym 

wymaga to z pewnością merytorycznego odnotowania.                     

W ostatnim rozdziale omawiam dokładniej konsekwencje 

stosowania umownego terminu wirtualna rzeczywistość do opisu 

wszelkich cyfrowych środowisk interaktywnych 3D.  

UŜywane przeze mnie pojęcie interaktywny moŜe się 

okazać równie dyskusyjne. Nie ukrywam, Ŝe słowo to stosuję               

w głębokim poczuciu bezradności językowej. Zarówno bowiem 

stosowany przez badaczkę Janet Murray termin responsywność 

(odnoszący się do zdolności reagowania aplikacji cyfrowej             

na działania uŜytkownika)12 jak równieŜ utworzone przez 

teoretyka Aaspena Earsetha pojęcie ergodyczności (odwołujące 

                                                 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/2.5D  [14 września 2008].  
12 Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 
współczesnej kulturze, praca w druku. 
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się do zasady funkcjonowania gry elektronicznej jako cybertekstu- 

pojecie to dokładniej omówię dalej) nie określają bezpośrednio 

ingerencji gracza w tekst. W języku polskim moŜna póki co mówić 

o „interakcji gracza z systemem”, ale nie ma miejsca                        

na artykułowanie wypowiedzi takich jak: ergodyczność gracza             

z systemem czy ergodyzacja systemu przez gracza. W związku          

z tym mówiąc o interakcji mam zawsze namyśli moŜliwość 

dynamicznego przekształcania przez uŜytkownika tekstu                  

o właściwościach responsywnych. Jednocześnie jednak uznaję,   

iŜ pojęcie ergodyczność jest wobec opisu fenomenu gier 

elektronicznych bardziej funkcjonalne od - tracącego stopniowo 

ostrość definicyjną - terminu interaktywność13.  

Ostatnim wyraŜeniem wymagającym z mojej strony 

natychmiastowego i obszernego objaśnienia jest wielokrotnie 

padające w pracy określenie media cyfrowe. Od początku lat              

90-tych jest ono stosowane zamiennie z terminem nowe media. 

Mirosław Filiciak do jego opisu posługuje się charakterystyką 

zaproponowaną przez Lva Manovicha. Według tego teoretyka 

podstawowymi cechami nowych mediów są prezentacja 

numeryczna i modularność. Lev Manovich uznaje, iŜ „Wszystkie 

nowe media są mediami cyfrowymi-bez względu na to,                   

czy zostały od podstaw stworzone na komputerze czy są 

                                                 
13 Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw, Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2006  

s.48-51.  
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wynikiem konwertowania materiałów analogowych (digitalizacji), 

na poziomie technicznym składają się z kodu cyfrowego”14. 

Manovich słusznie zastrzega przy tym, Ŝe jego spostrzeŜenia 

naleŜy traktować raczej jako „ogólne tendencje” nie zaś twarde 

prawa (tak właśnie będę się do nich odnosić w części tekstu 

poświeconej teorii kręconych koliście schodów). Znamienne jest 

to, Ŝe jego wytyczne odnoszą się do cech dających się 

zaobserwować przede wszystkim na poziomie mikroskali 

elektronicznej, takich jak sposób przepływu prądu w układach 

komputera.   

  

 Filiciak jako przykłady nowych mediów wymienia strony 

WWW, wirtualne światy (interaktywne graficzne środowiska 3D), 

wirtualną rzeczywistość, instalacje interaktywne, animacje 

komputerowe, interfejsy komputer-człowiek, gry wideo, cyfrowe 

materiały wideo oraz multimedia. Te ostatnie miały by zawierać 

kino i telewizję, ale tylko w cyfrowym wydaniu (a zatem pokrywają 

się częściowo z „cyfrowymi materiałami wideo”, wymienionymi 

przez Filiciaka jako oddzielne medium)15. Wyszczególnienie 

cyfrowej technologii organizacji danych jako głównego kryterium 

odróŜniania nowych mediów od starych wydaje się koniecznością 

wynikłą na drodze ich wzajemnego, makroskopowego 

podobieństwa. W związku z tą szczególną zdolnością                       

                                                 
14 Ibidem s.38. 
15 Ibidem s.41. 
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do gromadzenia i łączenia ze sobą róŜnych formuł organizacji 

informacji, jak równieŜ moŜliwością róŜnorodnej reprezentacji tych 

samych danych, medium cyfrowe bywa paradoksalnie określane 

jako „multimedialne” (o multimedialnych właściwościach tekstów 

produkowanych przy uŜyciu cyfrowych technologii pisze choćby 

Marie Laure Ryan) lub „bezmedialne” (którego to określenia 

uŜywa z kolei Nicholas Negroponte)16.   

 

Amerykański medioznawca Henry Jenkins podejmuje 

próbę zdefiniowania ogólnego pojęcia medium. Badacz odwołuje 

się do ustaleń historyczki Lisy Gitelman, która proponuje model 

mediów działający na dwóch poziomach. Pierwszy z nich określa 

medium jako technologię komunikacyjną, na drugim jest to zestaw 

społecznych i kulturowych praktyk (połączonych protokołów), 

którymi obrosła ta technologia17. Do podobnych wniosków 

dochodzi Lev Manovich odnośnie mediów cyfrowych18. Stwierdza 

on, iŜ nowe media składają się z warstwy kulturowej (co moŜna 

wiązać z praktykami kulturowymi u Gitelman) oraz warstwy 

                                                 
16Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 
współczesnej kulturze, praca w druku. 
17 Henry Jenkins, Kultura Konwergencji, Małgorzata Bernatowicz, Mirosław 

Filiciak (tłum.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, 

s.19 i 258. 
18 Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 

współczesnej kulturze, praca w druku. 
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komputerowej (opisującej nowe media jako technologię 

komunikacyjną).  

 W odniesieniu do wyŜej wymienionych propozycji 

teoretycznych pragnę zwrócić uwagę na pewną unikalną 

właściwość technologii cyfrowej. Chodzi o to, Ŝe pod wpływem 

protokołów kulturowych często imituje ona inne, starsze 

technologie komunikacyjne, wobec czego staje się całkowicie 

pasywna jeśli chodzi o oddziaływanie na  treść emitowanego            

za jej pośrednictwem przekazu medialnego. W tym sensie trudno 

jest więc z czystym sumieniem identyfikować muzykę 

symfoniczną czy teŜ stare westerny zapisywane digitalnie jako 

przedstawicieli „nowych mediów”. MoŜliwość ingerencji w ich 

strukturę na poziomie mikroskali jest dla większości uŜytkowników 

całkowicie nie istotna lub bardzo zawęŜona (np. podczas 

korzystania z odtwarzaczy DVD i MP3).  

W związku z tym warto dokładniej przyjrzeć się innemu 

pojęciu powiązanemu ściśle z terminem media. Są to tzw. 

technologie  przekazu (delivery technologies)19.  

 Henry Jenkins definiuje technologie przekazu jako 

„charakteryzujące się relatywnie krótkim Ŝyciem technologie 

ułatwiające dystrybucję treści medialnych, np. odtwarzacz MP3 

                                                 
19 Henry Jenkins, Kultura Konwergencji, Małgorzata Bernatowicz, 

Mirosław Filiciak (tłum.), Wydawnictwa Akademickie i 

Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 263 
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lub kaseta ośmiościeŜkowa”20. Jenkins tłumaczy równieŜ: 

„Medium to zarejestrowany dźwięk. Płyty CD (Compact Disc), pliki 

MP3, ośmiościeŜkowe kasety-to technologie 

rozpowszechniania”21.  

Pomimo, iŜ taka systematyka nieco łagodzi zamieszanie, 

jakie powstaje wokół niejasnej kategorii mediów cyfrowych, 

objaśnienia Jenkinsa nie są wolne od dwuznaczności.                      

Za technologię przekazu amerykański badacz uznaje zarówno 

odtwarzacz MP3 jak i pliki MP3. Muzyki w tym formacie kompresji 

moŜna jednak słuchać zarówno uŜywając specjalnego 

odtwarzacza, telefonu komórkowego, jak równieŜ korzystając             

z komputera osobistego. MoŜna nagrać ją na dyskietkę, pamięć 

podręczną USB, twardy dysk, płytę CD, płytę DVD, taśmę 

magnetyczną itp.  

Tak szeroko rozumiana technologia przekazu nie pozwala 

dokonać rozgraniczenia między mediami cyfrowymi oraz mediami 

analogowymi. Niemal identyczne ruchome obrazy powstałe              

w wyniku optycznej rejestracji na taśmie filmowej moŜna oglądać 

zarówno w formie analogowego zapisu VHS odtwarzanego             

za pomocą magnetowidu jak równieŜ uŜywając w tym celu 

cyfrowego odtwarzacza DVD. Co więcej odtwarzacz filmów DVD 

oraz analogowy magnetowid mogą posiadać funkcję obsługi 

cyfrowego monitora bądź telewizora odbierającego wyłącznie 

sygnał ciągły przesyłany kablem antenowym, co w znaczący 
                                                 
20 Ibidem. 
21 Ibidem s.19. 
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sposób wpływa na zawartość wyświetlanego obrazu (ulega on 

przeobraŜeniu juŜ na poziomie elektroniki). MoŜna więc 

powiedzieć, Ŝe nowe media przechodzą przez róŜne - nie zawsze 

opierające się na kodzie cyfrowym - stany skupienia. 

   Jak widać pojęcie „technologii przekazu” uŜywane                  

w kontekście urządzeń elektronicznych  powinno ulegać dalszej 

fragmentacji analitycznej. Zasadniczym problemem wydaje się tu 

samo stosowanie dwuznacznego terminu technologia, który 

oznacza naukę o technice, a więc odnosi się w równym stopniu 

do samej teorii jak i jej praktycznego zastosowania. W ściśle 

pragmatycznym ujęciu termin „cyfrowość” oznacza nieciągły 

sposób przepływu jednostek napięcia elektrycznego przez pewne 

struktury fizyczne, jest rezultatem stosowanych rozwiązań 

technicznych. Natomiast jako językowe narzędzie teoretyka 

mediów cyfrowość stanowi mentalny opis tychŜe procesów 

zachodzących w mikroskali maszynerii obliczeniowej, dając 

sposobność do stosowania pewnych zaokrągleń ideologicznych. 

Rezultatem takiego właśnie upraszczania jest utoŜsamianie 

pojęcia cyfrowe media (które rozumiane technicznie oznacza           

po prostu teksty produkowane za pośrednictwem cyfrowych 

urządzeń transmisyjnych) z pojęciem nowe media.  

Reasumując, to nie plik MP3 jest przekaźnikiem informacji, 

lecz odtwarzacz MP3, bez którego Ŝaden plik fizycznie                   

nie istnieje. W rzeczywistości bowiem kompresja MP3 to (jedynie) 
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uporządkowane w określony sposób napięcie elektryczne                  

w układzie elektronicznym. 

W związku z tym nie powinniśmy mówić za Jenkinsem            

o technologiach przekazu lecz raczej o technice przekazu lub 

urządzeniach przekazujących. Perspektywa zaproponowana 

przez tego teoretyka w duŜej mierze dotyczy samej metodyki 

zapisu informacji, a więc zagadnień czysto teoretycznych, 

kreujących wyidealizowany obraz tego, jak cyfrowe urządzenia 

transmisyjne funkcjonują w praktyce.  

 

 W jaki sposób naleŜy więc prawidłowo stosować termin 

„media cyfrowe” aby uniknąć związanych z nim paradoksów?           

W chwili obecnej nasuwają mi się trzy rozwiązania.   

W pierwszym wypadku naleŜało by - wbrew woli 

Manovicha - uŜywać tego określenia wyłącznie w stosunku do 

cyfrowych treści, które nie powstały w wyniku digitalizacji danych 

zarejestrowanych analogowo. W takim ujęciu gra Pac-Mac jest 

medium cyfrowym, ale gra Mortal Kombat 2 - ze względu                

na korzystanie z wykonanych analogowym urządzeniem 

optycznym obrazów - juŜ nie zalicza się do tej kategorii, podobnie 

medium cyfrowym nie jest Symfonia Jowiszowa Wolfganga 

Amadeusa Mozarta zapisana w formacie Audio. Przypadkiem 

zahaczającym o paradoks była by tu jednak sytuacja, w której 

dane cyfrowe są transponowane na zapis analogowy                       

by ponownie ulec cyfryzacji. Tak właśnie działo się w przypadku 
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ośmiobitowych komputerów produkowanych przez firmy 

Commodore, Atari i Sinclair w latach osiemdziesiątych. Jako 

zewnętrzny nośnik pamięci wykorzystywały one z reguły 

analogowy zapis na taśmach magnetofonowych. Na przykład             

dla komputera Commodore64 dane cyfrowe były zapisywane                

na kasetach odtwarzanych za pomocą magnetofonu Datassette          

z wbudowanymi przetwornikami analogowego sygnału 

dźwiękowego na digitalną strukturę informacyjną. Dopiero proces 

konwertowania sygnału sinusoidalnego na falę prostokątną 

pozwalał na odczyt poszczególnych bitów informacji przez 

procesory komputera22. Kaseta po włoŜeniu do dowolnego 

odtwarzacza zawierała więc szumy w róŜnych częstotliwościach. 

Co ciekawe, moŜliwe było tworzenie kopii oprogramowania             

poprzez zgrywanie informacji dźwiękowej z głośnika za pomocą 

zwykłego mikrofonu (te osobliwe rozwiązania techniczne powinny 

dać swoją drogą bardziej kompletne wyobraŜenie zarówno             

na temat kruchości pojęcia nowe media, jak równieŜ umownego 

charakteru twardej klasyfikacji mediów na cyfrowe i analogowe).  

 

Drugim wyjściem byłoby wstępne ustalenie, jakie 

charakterystyczne cechy medium cyfrowego będą stanowiły 

wyróŜnik jego autonomiczności i nowatorstwa. Zgodnie z taką 

perspektywą naleŜałoby pewnie uznać, Ŝe nowe czy teŜ cyfrowe 

                                                 
22 http://www.c64power.com/ [14 sierpnia 2008] a takŜe  

http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64_peripherals [14 sierpnia 2008]. 
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media to wyłącznie fenomeny ergodyczne i aplikacje 

odznaczające się duŜą responsywnością (takie jak środowiska 

3D, strony WWW i omawiane tu gry elektroniczne).  

 

Trzecim, najmniej wywrotowym rozwiązaniem, wydaje się 

uŜywanie pojęcia „medium cyfrowe” wyłącznie jako odnośnika    

do stosowanych urządzeń transmisyjnych. W takim wypadku 

najlepiej w ogóle wyrzucić ze słownika ściśle ideologiczny termin 

nowe media. Tym samym jakiekolwiek nawiązania do warstwy 

kulturowej tekstu powinny zostać pominięte. Aby móc odtworzyć 

plik dźwiękowy w formacie kompresji MP3 moŜemy uŜywać 

zarówno telefonu komórkowego jak i komputera, jednak oba 

posiadają takie elementy jak procesor czy układy scalone,                 

w związku z czym zaliczają się do rodziny cyfrowych urządzeń 

transmisyjnych. Odmienność tego rozwiązania względem 

podziałów dokonanych przez Jenkinsa i Manovicha jest być moŜe 

minimalna, jednak w moim ujęciu analizie podlegają równieŜ 

popularne (chodź stopniowo zanikające) układy                 

analogowo-cyfrowe gdzie róŜne metodyki zapisu oraz 

przetwarzania informacji wchodzą w ścisłą korelację, przenikając 

się w sposób całkowicie płynny. Wydaje się to istotne,              

bo następujące przypadki cięŜko jednoznacznie zaklasyfikować 

jako cyfrowe media gdyŜ na poziomie kodu nie operują wyłącznie 

cyframi.  
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NiezaleŜnie od tego, które z rozwiązań wybierzemy,                   

gry pokroju Pac-Mana - a więc fenomeny ergodyczne stworzone 

wyłącznie przy uŜyciu technologii cyfrowej - bez większego 

wahania moŜna intuicyjnie określić zarówno mianem cyfrowych 

jak i nowych mediów. Dlatego w mojej pracy dość często 

posługuję się terminem medium cyfrowe jako odnoszącym się         

do techniki przekazu skrótem myślowym - wydaje się on bowiem 

jak najbardziej adekwatny względem tytułowego zagadnienia.             

Raz jeszcze powtórzę jednak, Ŝe wymienność i uniwersalność 

terminów cyfrowe oraz nowe media to w duŜej mierze rezultat 

uproszczeń teoretycznych. Ich nagminne stosowanie do opisu 

niektórych, przetworzonych digitalnie tekstów kulturowych                  

o rodowodzie starszym niŜ cyfrowe komputery jest wysoce 

dyskusyjne. Ścisłe kierowanie się wskazówkami Manovicha 

doprowadza równieŜ do paradoksalnej sytuacji, w której 

pierwszych gier elektronicznych nie moŜna uwaŜać                          

za przedstawicieli nowych, cyfrowych mediów. 
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Rozdział 2 

O czym my śli twój awatar? 

rozwa Ŝania z zakresu metodologii bada ń 

 

 

1. Gracze  i nie-gracze - odmienne strategie  korzy stania 

z tekstów kultury 

  

 Zbierając informacje do niniejszego tekstu trafiłem do domu 

pewnego zagorzałego fana gier konsolowych będącego 

posiadaczem  konsoli Playstation 3 firmy Sony. Obecnie jest to 

najbardziej zaawansowana technologicznie domowa platforma  

do gier elektronicznych. Byłem zdumiony moŜliwościami nowego 

sprzętu, jednak największy podziw musiałem zachować                    

dla znajomego, który okazał się graczem wytrawnym                            

i zorientowanym w temacie. Szczególnie wraŜenie zrobiła na mnie 

wyjątkowa biegłość, jaką wykazywał się w grach 

zręcznościowych, takich jak wyścigi samochodowe i gry walki.            

Po paru godzinach testowania konsoli i najnowszych gier 

zaczęliśmy rozmawiać o tym, czym jest dla nas interaktywna 

rozrywka. Nieroztropnie wyraziłem pogląd, Ŝe gry elektroniczne 

mają mniejsze moŜliwości przekazywania treści fabularnych niŜ 

film czy ksiąŜka. Znajomy w pierwszym odruchu wdał się ze mną 

w gwałtowną polemikę, myśląc, Ŝe próbuję w ten sposób oczernić 

i ogłupić gry video. Stwierdził,  iŜ opowiadają one historie                      
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w sposób najbardziej kompletny, gdyŜ odbiorca staje się 

uczestnikiem wydarzeń. Wszystko, co przytrafia się w grze, 

przytrafia się teŜ temu, kto gra. Pospiesznie próbowałem 

wyjaśnić, Ŝe za główny atut gier uwaŜam fakt, iŜ wydarzeń jakie 

mają w nich miejsce nie trzeba odbierać w narracyjnej 

perspektywie. Nie przepadam za ksiąŜkami fabularnymi, czytam 

głównie publikacje informacyjno-encyklopedyczne. TakŜe filmy 

oglądam stosunkowo rzadko. Gry elektroniczne przyciągają mnie 

ze względu na konstrukcję formalno-logiczną, nie zaś z powodu 

jakości opowiadanych w nich historii. Kontempluję je bardziej              

w kategoriach muzyki lub malarstwa, niŜ przedłuŜenia 

narracyjnych aspiracji literatury i kina. 

Nowo poznany znajomy nie mógł jednak zrozumieć mojego 

punktu widzenia. Po chwili znów zasiedliśmy przed telewizorem a 

kolega zaproponował abym obejrzał jeden z jego ulubionych 

filmów. Była to komedia  kung-fu z Jackiem Chanem w roli 

głównej…   

Inny przykład z podwórka: Mój przyjaciel zaczynał swoją 

przygodę z grami jeszcze na ośmiobitowym Commodore-64.         

Jak wszystkie dzieciaki w tym okresie, grał praktycznie                  

we wszystko co udało się odczytać na dostrajanej za pomocą 

śrubokręta głowicy podpiętego do komputera magnetofonu.            

Gdy kolega poszedł do liceum stał się posiadaczem komputera 

osobistego PC, jednak rzadko uŜywał go do gier. Znacznie 

częściej sięgał po ksiąŜki fabularne, i to w najbardziej klasycznej, 
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papierowej formie. Jak twierdził, od czytania ksiąŜek w edycji 

elektronicznej bolą oczy, poza tym cięŜko jest połoŜyć się w łóŜku 

z wielkim monitorem na brzuchu. Jednym z nielicznych gatunków 

gier komputerowych, jaki zdołał go przyciągnąć w tym okresie 

były tzw. „przygodówki”. Sterowanie polegało na prostym 

wskazywaniu kursorem miejsca, w które miał się udać główny 

bohater. Interakcja z otoczeniem opierała się na tej samej 

zasadzie point and click (zaznacz i kliknij). Istotą gier 

przygodowych jest rozbudowana fabuła, którą odblokowuje 

rozwiązywanie skomplikowanych zagadek i rozmowy                         

z napotykanymi postaciami. Komputerowe gry przygodowe                

są często adaptacjami znanych filmów lub ksiąŜek. Tak było 

właśnie z ulubioną grą mojego przyjaciela: Blade Runner (1997) 

opartą  na kultowym filmie Science Fiction Ridleya Scotta (polski 

tytuł: Łowca Androidów). Gra oferowała nieliniową fabułę, co 

oznacza, Ŝe poczynania gracza mogły doprowadzić do kilku 

wariantów zakończenia historii.   

Nasuwa to pewne skojarzenia z pojęciem hipertekstu, 

jednak właściwszy w stosunku do gier elektronicznych wydaje się 

termin „cybertekst” utworzony przez  Espena Aarsetha.           

Według jego definicji Cybertekst to „maszyna do wytwarzania 

wielorakiej wypowiedzi, dynamiczny tekst ergodyczny, który - aby 

zaistnieć jako dzieło - wymaga od czytelnika nietrywialnego 

wysiłku o charakterze konfiguracyjnym i (lub) tekstotwórczym,           

nie tylko interpretacyjnym (ksiąŜka drukowana) i eksploracyjnym 
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(hipertekst). Dopiero ów nietrywialny wysiłek pozwala przejść               

od początku do końca tekstu lub do innego rozwiązania, z tym,            

Ŝe i początków i końców moŜe być wiele”23.  

Idąc wytyczonym przez Aarsetha szlakiem moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe „nietrywialny wysiłek”- przez który badacz rozumiał 

działania tekstotwórcze i konfiguracyjne - podejmowany w tym 

wypadku przez gracza, odnosi się w głównej mierze do tej części 

gry, którą moŜna określić tkanką literacką bądź opowiadaniem. 

Gry przygodowe w wielkim stopniu opierają się na tekście 

pisanym lub mówionym, zaś sekwencje animacji ruchu postaci 

stanowią rodzaj kostiumu wizualnego, ilustracji ubarwiającej 

odblokowywaną przez uczestnictwo gracza opowieść (wchodzi to 

w pozorną polemikę wobec wywodzącego się z ludologii 

paradygmatu, jakoby fabuła stanowiła jedynie kontekst dla 

wydarzeń o charakterze symulacyjnym, jednak ta konfliktowa 

sytuacja zostanie rozwiązana w dalszej części tego tekstu).  

 Z tej perspektywy narracja w grach przygodowych wypada 

bardzo „literacko”. Nie naleŜy się temu dziwić. Pierwsze 

komputerowe gry tego gatunku, powstające we wczesnych latach 

70-tych, składały się wyłącznie z tekstu pisanego. W miarę 

rozwoju technologii cyfrowych, pojawiły się w nich statyczne 

ilustracje i sekwencje animowane, które zbliŜyły gry przygodowe 

do interaktywnych filmów24.    

                                                 
23 http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cybertekst_definicje.htm [ 20 lipca 2008]. 
24 http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_gier_komputerowych [ 21 lipca 2008]. 
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Gry przygodowe dają swoją drogą kulminacyjny przykład 

tego, o czym mówi, wspomniany juŜ, zasłuŜony teoretyk mediów 

Lev Manovich. Twierdzi on, Ŝe postaci w grach elektronicznych 

potrafią wykazać się inteligencją tylko dzięki istnieniu bardzo 

wąskich limitów interakcji między nimi a graczami25. W przypadku 

gier przygodowych te limity odnoszą się w zupełności                     

do konwersacji gracza z wirtualnymi postaciami. W praktyce 

działa to tak, Ŝe gracz ma wybór pomiędzy kilkoma wariantami 

wypowiedzi. Dla kaŜdej z nich istnieje określona, ściśle 

przypisana odpowiedź wirtualnego rozmówcy. Postaci sterowane 

przez komputer są w istocie wizualnym kostiumem naciągniętym 

na hipertekstualną architekturę dialogową przygotowaną 

uprzednio przez autorów gry. W tym wypadku nie moŜna nawet 

mówić o sztucznej inteligencji, lecz o pewnych, odkrywanych 

przez gracza, literackich profilach postaci.  

 Gry przygodowe są gatunkiem najbardziej rozbudowanym 

fabularnie. Jednocześnie oferują one mocno zawęŜone 

moŜliwości w obszarze interakcji gracza ze środowiskiem 

przedstawionym w grze. Wskazywało by to na słuszność 

wniosków Espena Aarsetha, który opisuje gry jako „sztukę 

symulacji będącej dyskursem alternatywnym do narracji,                   

                                                 
25 Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 

współczesnej kulturze, praca w druku. 
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w większym stopniu tworzonym przez działania i strategie gracza 

niŜ pisarza czy reŜysera”26. 

W tym wypadku jednak wątek literacki zostaje rozbudowany 

kosztem elementów symulacyjnych. 

Silne osadzenie gier przygodowych w tradycji literackiej 

odbywa się kosztem rozbudowy ich elementów interaktywnych. 

Dlatego narratologiczna perspektywa badawcza nasuwa się             

w sposób naturalny w odniesieniu do gier z elementami 

przygodowymi, budzi natomiast intuicyjne wątpliwości jeśli chodzi 

o opis gier o charakterze zręcznościowym.  

Swoista „technologiczna toporność” gier przygodowych 

typu „point and click” stała się przyczyną, dla której w drugiej 

połowie lat dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem grafiki 

trójwymiarowej czasu rzeczywistego i komercjalizacji rynku 

interaktywnej rozrywki gatunek ten był coraz mocniej wypierany 

przez jego uwspółcześnione, bardziej dynamiczne odpowiedniki, 

takie jak „surviwal horror” i gry „action adventure” (te drugie, 

określane w języku polskim jako „przygodowe gry akcji” są często 

mylone przez młodszych graczy z klasycznymi grami 

przygodowymi, przykładem gry z tego gatunku jest seria „Legend 

of Zelda”)27.  

                                                 
26 Zob. Katarzyna Prajzner, Gry komputerowe i problem czasowości, „Zeszyty 

Artystyczne”, nr. 17, Poznań 2008, s. 92. 
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Action-adventure_game [ 22 lipca 2008]. 
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To wszystko wyjaśnia w duŜym stopniu, dlaczego mój 

kolega porzucił w końcu gry komputerowe, pozostając 

zwolennikiem literatury i oddanym uŜytkownikiem zamierzchłych, 

lecz zdrowszych dla oczu, post-Gutenbergowskich technologii. 

Teraz jedyne, co musi zrobić by zapoznać się z intrygującą                 

go historią, to przewracać kolejne strony ksiąŜki. 

  Ukazane przeze mnie powyŜsze przykłady mają z grubsza 

nakreślić, jak zróŜnicowany moŜe być odbiór gier, oraz jak 

rozległe są potrzeby korzystania z nich. Mówiąc o grach 

elektronicznych popełnia się wciąŜ błąd polegający na pomijaniu 

ich róŜnorodności gatunkowej  i odmiennych sposobów w jaki 

czerpią  inspirację z form wypracowanych w ramach specyfiki 

starszych mediów takich jak literatura i film. Najbardziej 

odczuwalną konsekwencją wynikłą na tej drodze jest spór                  

o kwestię narracji w grach elektronicznych, toczony przez 

ludologów  i narratologów.  
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2. Cykliczno ść w grach elektronicznych a teoria 

fabularnych kolistych schodów 

 

W ramach tego rozdziału pozwolę sobie wyrazić mój 

krytyczny stosunek do pewnej koncepcji polskiego                  

teoretyka – Piotra Sitarskiego, którą zaproponował  w eseju 

poświęconym powtarzalności w grach komputerowych28.  

Zdaniem tego badacza wyjątkową zdolność gier 

elektronicznych do budzenia wielokrotnego zainteresowania              

w duŜych odstępach czasu naleŜy wiązać przede wszystkim z ich 

specyficzną konstrukcją fabularną zbudowaną z powtarzających 

się sekwencji wydarzeń, którą porównuje do „koliście kręconych 

schodów”. Sitarski objaśnia, Ŝe: „kaŜda kolejna sekwencja jest 

oparta na stałym schemacie, ale zarazem w pewien sposób róŜni 

się od pozostałych, a jej początek pokrywa się z końcem 

poprzedniej”. Badacz stosuje przy tej okazji odniesienia                   

do utworów literackich i obecnych w kulturze masowej seriali 

filmowych.  

Dalej tłumaczy: „Osobliwość gier komputerowych polega 

na tym, Ŝe powtórzenia do tej pory będące udziałem wielu tekstów 

zostają wtłoczone w jedną grę, której uczestnik wielokrotnie 

                                                 
28 Piotr Sitarski, ZAGRAJ W TO JESZCZE RAZ. POWTARZALNOŚĆ W 

GRACH KOMPUTEROWYCH [w:] śycie jest grą, Kwartalnik Filmowy, Nr 35-36 

Jesień-Zima 2001, PRACOWNIA ANTROPOLOGII KULTURY I SZTUKI 

AUDIOWIZUALNEJ INSTYTUT SZTUKI PAN, Warszawa, s.277- 283. 



 80 

przeŜywa podobne przygody niczym widz oglądający przez kilka 

dni z rzędu przegląd dawnych westernów”.  

Z perspektywy ludologicznej teoria ta moŜe się wydawać 

podejrzana juŜ na pierwszy rzut oka. Na funkcjonalność „struktury 

fabularnej kolistych schodów” wskazują bowiem 

charakterystyczne właściwości klasycznych gier, takich jak 

planszowy „Monopol” czy karciany poker, jak równieŜ pewne 

cykle zdarzeniowe, które trudno jest wiązać z kategorią tekstu, 

takie jak rozmaite „eliminacje” i konkursy, w których zawodnik 

przechodzi do następnych etapów a kaŜdy kolejny jest dla niego 

większym wyzwaniem. Rodzi to pytanie o zasadność  przyjętej 

przez Sitarskiego narracyjnej perspektywy badawczej.  

Sitarski, poprzez pojmowanie kaŜdego rodzaju 

zdarzeniowości jako struktury fabularnej, zaciera kluczową dla 

gier elektronicznych rozłączność miedzy warstwą opowiadania 

(pojawiającą się np. w formie tekstu) a zdarzeniami 

interaktywnymi, dla których opowieść w grze stanowi jedynie 

pewien kontekst.  

Odnosząc te rozwaŜania do terminologicznych ustaleń 

Espena Aarsetha, fabuła w moim rozumieniu jest częścią 

semiotycznego systemu składającego się na „świat gry” i polega 

na modelowaniu jednego systemu znaków. NaleŜy ją wiązać               

z terminami takimi jak: opowieść i fikcyjność. Nie stanowi ona 

natomiast części rozgrywki (powstałej w wyniku zastosowania 

przez gracza reguł gry wobec świata gry) co z kolei towarzyszy 
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rozumowaniu  Piotra Sitarskiego. Jego pojęcie „fabuły”                      

to w gruncie rzeczy modelowanie jednego systemu znaków 

(fabuły) przez inny system znaków, co jest toŜsame z ogólnym 

pojęciem „narracji”. Dokładnego omówienia zagadnień 

związanych z tak rozumianą narracją dokonał między innymi 

Gerald Prince. Badacz zastrzega, Ŝe elementy narracji „nie mogą 

dowolnie ulegać permutacjom, poniewaŜ są powiązane                        

w sekwencję poprzez relacje przyczynowo-skutkowe i porządek 

czasowy, który niesie znaczenie”29. Pojęcie narracji nie pasuje 

więc do opisu dynamiczności systemów obecnych w komunikacji 

pomiędzy graczem a grą, do których lepiej pasuje alternatywny 

termin symulacja-  proponowany przez Aarsetha.  Pojęcie fabuły                  

w uŜyciu Piotra Sitarskiego odnosi się więc, w większym stopniu, 

do subiektywnego wraŜenia ciągłości narracyjnej obecnego              

w świadomości gracza aniŜeli do stałej właściwości tekstu, jakim 

jest gra elektroniczna. Tak rozumiana fabularność jest wynikiem 

interpretacji tekstu, nie dając nam pełnego wglądu w jego 

konstrukcję. Espen Aarseth dla przykładu uwaŜa, Ŝe termin 

narracja w odniesieniu do gier naleŜy wiązać wyłącznie                      

z interpretacyjną aktywnością gracza. Kategoria narracji                   

nie najlepiej opisuje gry, poniewaŜ interpretacja ze strony 

odbiorcy następuje wobec wszelkich tekstów, nie tylko gier.              

                                                 
29 Zob. Katarzyna Prajzner, Gry komputerowe i problem czasowości, „Zeszyty 

Artystyczne”, nr. 17, Poznań 2008, s. 94. 
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W ramach powyŜszego termin „fabuła”  jest w rozwaŜaniach 

Sitarskiego szczególnie niejasny.  

  W moim ujęciu specyfika konstrukcji fabuły w grach 

elektronicznych jest wtórnym rezultatem ich najbardziej 

charakterystycznych cech, takich jak: symulacyjność i posiadanie 

reguł. Po przez „reguły” rozumiem: przypisane danej grze limity 

interakcji. Reguły te odnoszą się więc bezpośrednio do pojęć 

związanych z działaniem gry jako cyfrowej aplikacji, takich jak 

algorytm i proceduralność. Rozmyślnie nie łączę reguł gry                 

z  celem gry, gdyŜ ta druga kategoria nie odnosi się do samego 

tekstu lecz stanowi nawiązanie do niejasnej funkcji jaką pełnią 

„gry” w kulturze. Jej uŜycie sugerowałoby teŜ z góry ustaloną, 

niezmienną intencjonalność działań uŜytkownika wobec realizacji 

cyfrowego tekstu, co w przypadku współczesnych gier 

elektronicznych bywa często złudne. Moje pojmowanie „reguł”  

wyklucza całkowicie moŜliwość dokonania rozróŜnienia 

definicyjnego miedzy grą elektroniczną a dowolną, responsywną 

aplikacją cyfrową, pozwoli w zamian utrzymać  konieczny dystans 

między zaproponowanymi przez Aarsetha pojęciami „rozgrywka”     

i „świat gry”, jakiego zabrakło w rozwaŜaniach Piotra Sitarskiego.   

Polski badacz wymienia wiele przykładów gier                           

o schodkowej - cyklicznej architekturze, poczynając od gry 

fabularnej Baldur’s Gate (BioWare 1998), poprzez grę 

strategiczną Civilization (MicroProse 1991) aŜ po 

zręcznościowego Quake’a ( Id. Software 1996). Patrząc                   
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na kwestię ich cyklicznej architektury fabularnej z perspektywy 

historycznej, naleŜałoby cofnąć się aŜ do abstrakcyjnych gier 

takich jak Tetris (zaprogramowany przez Aleksandra PaŜytnova w 

1985 roku) Breakout (Atari 1976), czy Pong ( Atari 1972). Sitarski 

stwierdza, Ŝe archaiczne gry elektroniczne równieŜ dąŜą                  

do wywołania wraŜenia obcowania z rzeczywistością, stąd 

nieodmiennie łączy je z pojęciem fabularności (swoją drogą duŜo 

bardziej adekwatne wydaje się postrzeganie wczesnych gier 

video w kategoriach cyber-przestrzennej mechaniki - taką właśnie 

perspektywę obrał Grahame Weinbren w artykule 

„Panowanie…”)30 

Polegając na własnym rozsądku muszę stwierdzić,                 

Ŝe uŜywanie terminu „fabuła” (nawet w  sensie niezaleŜnym od 

problemów fikcyjności i opowiadania) w odniesieniu do cyklicznie-

wzrostowej sekwencji zdarzeń  z jaką mamy do czynienia                 

w przypadku gier takich jak Tetris i Breakout jest pomysłem 

równie ekscentrycznym, co uŜywanie tego słowa w odniesieniu            

do cyklicznych właściwości zdarzeń w „Mistrzostwach Europy w 

Piłce NoŜnej” czy „Konkursie Chopinowskim”. Tymczasem, jeśli 

przyjrzymy się warstwie przygodowej w grach pokroju Baldur’s 

Gate zauwaŜymy, Ŝe jej - do pewnego stopnia- „schodkowa” 

                                                 
30  Grahame Weinbren,  Panowanie. Sonic, c’est moi. śycie jest grą,[w:] 

Kwartalnik Filmowy, Nr 35-36 Jesień-Zima 2001, Komputery.PRACOWNIA 

ANTROPOLOGII KULTURY I SZTUKI AUDIOWIZUALNEJ INSTYTUT SZTUKI 

PAN, Warszawa, s.277- 283. 
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struktura, wynika z konieczności sytuacyjnego upewniania gracza 

co do bieŜących reguł gry. Znajdujemy tu jednak liczne elementy 

wybijające się ponad jednostajny rytm cyklicznych repetycji. 

Wydaje się, Ŝe głównym celem tworzenia tych spontanicznych 

napięć dramaturgicznych na poziomie opowieści jest właśnie 

zamaskowanie monotonii hierarchicznie powtarzających się 

zdarzeń interaktywnych. Konsekwencją tego toku rozumowania 

jest wniosek, iŜ w wypadku gier elektronicznych, wyraźnie 

odczuwalna „kolisto-schodkowa architektura" tekstu,  jest nie tyle 

związana z właściwościami fabuły (rozumianej jako część 

systemu semiotycznego gry- czyli opowieść), lecz raczej stanowi 

rezultat cyklicznych mechanizmów rządzących samymi regułami 

gry (czyli ustalonymi dla programu limitami interakcji).  Przyjęcie 

przez Sitarskiego narracyjnej, nieostrej kategorii „fabularności”            

w stosunku do gier elektronicznych, doprowadzi jego rozwaŜania 

do paradoksu, jaki zostanie przeze mnie omówiony niŜej.   

Warto po drodze powrócić do tego, co powiedziane zostało 

w poprzednim podrozdziale odnośnie komputerowych gier 

przygodowych. Chodzi o to, Ŝe stopie ń  komplikacji intrygi 

fabularnej jest (zawsze) odwrotnie proporcjonalny d o stopnia 

interaktywno ści programu  (wiąŜe się to z większą rozpiętością 

czasową tak zwanych: „jednostek narracji”- czyli mówiąc ogólnie 

tych elementów tekstu, które nie mogą ulegać permutacjom). 

Nasuwająca się jako przykład, oczywista opozycja: „filmy 

interaktywne kontra gry zręcznościowe” wydaje się od strony 
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technologicznej nieco nieaktualna, jednak naleŜy zauwaŜyć,             

Ŝe fragmenty współczesnych, rozbudowanych gier 

elektronicznych, w których mamy do czynienia z płynnym, 

semiotycznym przekazem fabularnym, równieŜ nie są 

dynamicznie responsywne. Elementy te zawsze przybierają formy 

zbliŜone do starszych mediów, takich jak film, literatura lub komiks 

(dotyczy to równieŜ sekwencji graficznych generowanych                 

w „czasie rzeczywistym”, w których moŜliwość interakcji                     

z systemem jest wykluczona lub zawęŜona). W kontekście 

systemu reguł wyróŜnionego przez Espena Aarsetha moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe gra, której reguły odnoszą się do zapoznania 

gracza z pewną  opowieścią, wymyka się cyklicznej 

powtarzalności i jest jednocześnie najmniej spontanicznie-

responsywna. W odróŜnieniu do niej gra, której reguły odnoszą 

się do interakcji z przedstawionym w niej, spontanicznie-

responsywnym środowiskiem spełnia najlepiej kryteria 

powtarzalności fabularnej o której mówi Piotr Sitarski.  

Dokonując parafrazy tezy Sitarskiego widzimy jak na dłoni, 

Ŝe im mniej wewnętrznych powtórzeń na osi dramaturgicznej,  

tym mniejsze są zdolności gry komputerowej do budzenia 

wielokrotnego zainteresowania. Taki punkt widzenia wyklucza  

więc z obszaru długotrwałego zainteresowania gracza nie tylko 

tradycyjne filmy, o co właśnie chodziło Piotrowi Sitarskiemu,              

lecz takŜe, w pewnym stopniu, zdolność jego interesowania się 

komputerowymi grami przygodowymi o zmniejszonym stopniu 
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interaktywności. Niniejsze postawienie sprawy w sposób 

naturalny faworyzuje pod tym względem gry o charakterze 

zręcznościowym. Wedle polskiego badacza były by więc one 

najbardziej wciągające pod względem  „fabuły”. 

Punktem wyjścia  i głównym pretekstem dla rozwaŜań Sitarskiego 

o fabularności w grach są jednak gry pokroju Baldur;s Gate              

o silnie rozwiniętym wątku przygodowym.  

Na drodze tych komplikacji Sitarski wpada w zasadniczą 

ambiwalencję, przyznając, Ŝe fabuły w grach  komputerowych 

coraz częściej usiłują maskować własną powtarzalność po przez 

nakładanie i ukrywanie cykli. Stąd omawiana przez niego, 

charakterystyczna powtarzalność fabularna jawi się ostatecznie 

jako problem, z którym borykają się gry,  nie zaś bezpośrednie 

źródło ich immersyjnego potencjału. 

 Jest to potwierdzenie mojej tezy, Ŝe fabuła, jako część 

systemu semiotycznego w grze elektronicznej pełni nie tylko 

funkcję- jak się juŜ rzekło- objaśniającą i upewniającą (co nadaje 

jej częściowo cykliczny charakter), lecz przede wszystkim 

maskującą cykliczność reguł gry. Z tego względu postuluję 

stanowisko odmienne od twierdzenia Tomasza Kłysa, które Piotr 

Sitarski przytacza w swoim tekście. Według Kłysa gry fabularne 

nie stanowią  alternatywy ani przedłuŜenia tradycji fabularności         

w mediach wizualnych31. Tymczasem fabuła jako element 

                                                 
31 Piotr Sitarski, ZAGRAJ W TO JESZCZE RAZ. POWTARZALNOŚĆ W 

GRACH KOMPUTEROWYCH [w:] śycie jest grą, Kwartalnik Filmowy, Nr 35-36 
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semiotyczny funkcjonuje w duŜym stopniu jako próba powyŜszego 

przedłuŜenia tradycji starszych mediów- zarówno wizualnych jak         

i literackich. Widzimy to wyraźnie na przykładzie gier 

przygodowych, interaktywnych filmów, czy japońskich gier 

fabularnych, takich jak choćby seria „Final Fantasy” (przy czym 

naleŜy dodać, Ŝe specyficzna „turowość rozgrywki” w tej ostatniej 

jest kształtowana przez silne odniesienia do tradycji związanej            

z regułami obowiązującymi w tzw. „karcianych grach 

fabularnych”).  Przywiązanie do tradycyjnych form w powyŜszych 

wypadkach jest tak silne, Ŝe determinuje reguły gry, w czego 

konsekwencji nie wykorzystują one w pełni teksto-twórczej                

i dynamiczno- responsywnej specyfiki cyfrowych urządzeń 

transmisyjnych.  

Przy okazji tego spostrzeŜenia przytoczę po raz kolejny 

wnioski, jakie w obszarze badań nad właściwościami mediów 

cyfrowych wyciągnął Lev Manovich. UwaŜa  on, Ŝe nowe media 

składają się z dwóch „warstw”: warstwy kulturowej i warstwy 

komputerowej. Wśród licznych przykładów tej pierwszej wymienia 

on narrację i opowiadanie. Jako przykład  drugiej warstwy podaje  

moŜliwość przetwarzania i strukturę danych. 

  MoŜliwość przetwarzania danych  kształtuje gry 

elektroniczne w oczywisty sposób.  Warto jednak prześledzić            

na przykładzie popularnej gry Pac-man (Namco 1979),                   

                                                                                                                       
Jesień-Zima 2001, PRACOWNIA ANTROPOLOGII KULTURY I SZTUKI 

AUDIOWIZUALNEJ INSTYTUT SZTUKI PAN, Warszawa, s.279. 
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jak  na  formę gier moŜe wpływać kategoria samej tylko struktury 

danych. Pozwoli nam to pokrótce ustalić, dlaczego 

odpowiedzialne za zjawisko „kolistych schodów” limity interakcji, 

utoŜsamiane w moim tekście z regułami obowiązującymi  w grach 

elektronicznych, mają najczęściej charakter cykliczno-wzrostowy.  

 

Zasady gry Pac-man są następujące: 

Gracz steruje tytułowym Pac-Manem, wyglądem 

przypominającym Ŝółtą kulkę z otworem gębowym. Misją jest 

zjedzenie wszystkich pigułek obecnych na kaŜdej z plansz 

przypominających labirynt. Jednocześnie naleŜy unikać złych 

duszków, gdyŜ po zetknięciu z nimi nasz bohater traci jedno              

z „Ŝyć”. Zjedzenie wszystkich pigułek na planszy odblokowuje 

następną z nich, jednocześnie gracz jest nagradzany wynikiem 

punktowym.  

 

Billy Michell ustalił rekord świata w grze Pac-man, który jest 

jednocześnie nie do pobicia. Wynosi on 3,333,360 punktów,             

co jest maksymalnym wynikiem jaki moŜna uzyskać w grze. 

WiąŜe się to z przebrnięciem przez  256 ekranów. Co jednak 

ciekawe, gra nie posiada Ŝadnego zakończenia. Ekranów 

zasadniczo jest 257 lecz błąd w programie powoduje, Ŝe ostatni           

z nich jest uszkodzony i moŜna na nim grać w nieskończoność. 

Twórca Programu nie przewidział, iŜ znajdzie się gracz, któremu 

uda się dojść tak daleko, stąd postanowił w ramach oszczędności 
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pamięci komputera, Ŝe numery  plansz będą  przechowywane 

tylko w jednym bajcie. Liczba plansz dostępnych w grze Pac-Man 

jest konsekwencją tego, iŜ przy pomocy jednego bajta, moŜna 

zapisać właśnie 256 róŜnych wartości (od 0 do 255)32. 

 Specyficzne dla komputerów metody porządkowania 

danych wpłynęły w powyŜszym wypadku nie tylko na cykle 

pojawiające się w grze oraz ich liczbę, lecz takŜe –w bardziej 

narratologicznym ujęciu-  stały  się przyczyną osobliwej 

konstrukcji dramaturgicznej, która nie posiada Ŝadnego 

zakończenia.  

 

 

                   
           Gra Pac-man (Namco 1979) okazała się wielkim przebojem ówczesnych 

salonów gier, do dziś cieszy się niemal niesłabnącą popularnością stając się jedną             

ze słynnych ikon interaktywnej rozrywki. Po prawej stornie ukazana  jest uszkodzona 

257 plansza.                                                                                                   

                                                 
32 http://pl.wikipedia.org/wiki/Pac-man [1 sierpnia 2008]. 
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Manovich  czyni bardzo adekwatną do omawianego 

problemu powtarzalności uwagę na temat fraktalnej budowy 

nowych mediów. Są one jego zdaniem podobne do figur 

geometrycznych , które mogą ulegać niekończącym się 

repetycjom  i są identyczne w kaŜdej skali33. Charakterystyczna 

cykliczność gier elektronicznych zdaje się więc wpisywać                

w tą kategorię idealnie. To kolejny powód, dla którego „strukturę 

kolistych schodów” obecną w grach elektronicznych naleŜy 

wiązać w większym stopniu z właściwościami techniki cyfrowej, 

nie zaś uwaŜać ją za konsekwencję stosowania którejś                       

z tradycyjnych form kulturowych, takiej jak choćby „fabuła”. 

Manovich zresztą sam do pewnego stopnia tłumaczy z czego 

wynika specyfika fabuł w grach elektronicznych, z którą nie mógł 

się uporać Piotr Sitarski. Mówi mianowicie, Ŝe „komputerowa 

ontologia, epistemologia i pragmatyka wpływa na warstwę 

kulturową nowych mediów, jej organizację, wyłaniające się 

gatunki oraz jej zawartość”34. 

Wraz z rozwojem technologii wyraźnie fraktalna struktura 

gier elektronicznych jest coraz intensywniej kamuflowana poprzez 

elementy semiotyczne imitujące starsze media, takie jak film, 

komiks czy powieść. Zmiany te moŜna prześledzić w obrębie 

kaŜdej serii gier mającej więcej niŜ kilkanaście lat, jak choćby 
                                                 
33 Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 

współczesnej kulturze, praca w druku. 
34  Ibidem. 



 91 

cykl: „The Legend of Zelda” czy produkcje związane z postacią 

Mario. Ta usilna chęć ukrycia cyfrowych mechanizmów wpływa  

na wszystkie warstwy systemu gry: od grafiki i dźwięku- poprzez 

jej oś dramaturgiczną - na jej regułach kończąc. Dlatego                  

za najbardziej obnaŜające owe- cyfrowe mechanizmy, a zarazem 

nowatorskie jako teksty kultury, naleŜy uznać gry elektroniczne           

o przebiegu skrajnie dynamicznie - responsywnym i  fraktalnym  

(czyli wzrastającym cyklicznie). MoŜna w takim wypadku 

zawyrokować, Ŝe gry pokroju abstrakcyjnego Breakout’a,                 

nie posiadającego zakończenia Pacman’a, czy ściśle 

zręcznościowego i cyklicznie-wzrastającego Space Invaders  

stanowią elitę prawdziwie nowych form medialnych w dobie 

współczesnej kultury. 

Pozostaje mi jeszcze odpowiedzieć na pytanie Piotra 

Sitarskiego: od czego w gruncie rzeczy zaleŜy owa szczególna 

zdolność gier do budzenia wielokrotnego i długiego 

zainteresowania sobą ?  

W nakreślonym przeze mnie układzie, odnoszącym się do 

podziału Espena Aarsetha, zdolno ść ta zaleŜy od utrzymania 

takiego napi ęcia mi ędzy regułami gry a jej systemem 

semiotycznym ( światem gry, w tym równie Ŝ fabuł ą), które 

będzie najbardziej dostosowane do preferencji gracza.  

Równocześnie naleŜy odrzucić wewnętrznie sprzeczną 

funkcjonalność kategorii „fabularnej struktury kolistych schodów”. 
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Jest ona bowiem zjawiskiem wtórnym wobec autonomicznych 

właściwości aplikacji cyfrowych.  

 

 

 
 Na podstawie powyŜszego zbioru ujęć z serii „The Legend of Zelda” moŜna zauwaŜyć 

jak wraz z rozwojem technologii elementy systemu semiotycznego w grach 

elektronicznych  zacierają  stopniowo swój fraktalno-cykliczny charakter zbliŜając się          

do starszych form kulturowych. 

Obrazy z numerami 1 i 2 pochodzą z pierwszej części gry wydanej w 1986 roku na                

8-bitową konsolę Nintendo Famicom ( poza granicami Japonii jej odpowiednikiem była 

konsola Nintendo Entertainment System). Jak widać szata graficzna składa się                     

z powtarzalnych, identycznych lub podobnych do siebie elementów. Dotyczy to zarówno 

scenografii jak i wyglądu i zachowania przeciwników. Kadr z numerem 3 pochodzi z gry 

„A Link to the Past” wydanej na 16 bitową konsolę Super Nintendo Entertainment 



 93 

System. Widać jak stopniowo segmenty  graficzne generowane przez szybsze  

procesory stają się dla oka bardziej  „niepoliczalne”.  

Ilustracja nr 4 pochodzi z części zatytułowanej  „Twilight Princess” (2006), 

projektowanej  z myślą o konsoli  Game Cube. Jest to świadectwo tego jak seria 

ewoluowała pod wpływem rozwoju technologii grafiki trójwymiarowej. Przestrzenne 

obiekty oglądane w zmiennej perspektywie i dynamicznym oświetleniu są  pokryte  

teksturami, które dodatkowo  rozmywa się za pomocą specjalnych algorytmów,                   

by podczas zbliŜeń nie było widać kwadratowych  krawędzi składających się na nie 

pikseli. Wszystko to w celu uzyskania jak najbardziej naturalnego wyglądu, zatarcia 

śladów obecności komputera i „cyfrowej symetrii”. RównieŜ sam przebieg gry kładzie 

coraz większy nacisk na elementy przygodowe o charakterze jednorazowym. 

Obraz z numerem 5 pochodzi z nieco wcześniejszej edycji serii „Wind Waker” ( 2003) 

równieŜ wydanej na konsolę  Game Cube. Jej silnik graficzny wykorzystuje technologię 

cell-shading. Nadaje ona trójwymiarowym obiektom wygląd zbliŜony do tradycyjnych 

kreskówek. W tym wypadku  potrzeba radykalnej  stylizacji  symulującej starsze medium 

wyparła całkowicie dominującą zwykle  potrzebę  hiperrealności.  

 

Końcowy wniosek moich misternych analiz moŜe wydawać 

się cokolwiek lakoniczny, omija on bowiem całkowicie kwestię 

cykliczności fabuł w grach poruszoną przez Sitarskiego. 

Proponuję wobec tego zadać nieco odmienne pytanie dotyczące 

bezpośrednio zagadnienia cykliczności: Dlaczego                              

we współczesnych, zaawansowanych technologicznie grach 

elektronicznych na poziomie semiotycznym (przede wszystkim, 

jak zauwaŜa Piotr Sitarski, właśnie na poziomie „fabularnym”) 

wciąŜ odczuwalna jest ich cykliczno-wzrostowa struktura? 

Pojemność pamięci i prędkość procesorów we współczesnych 

komputerach umoŜliwia bardzo duŜe róŜnicowanie zawartości 

najnowszych gier. Projektanci nie są juŜ tak mocno spętani 
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ograniczeniami takimi jak np. pojemność bazy danych, w związku 

z czym nie ulega wątpliwości, Ŝe w dobie dzisiejszych 

komputerów wymieniona wcześniej jako przykład  gra Pac-Man, 

posiadałaby konkretne zakończenie i z pewnością była bardziej 

zróŜnicowana. Z kolei zręcznościowa, trójwymiarowa gra 

platformowa Super Mario 64 została w stosunku do 

ośmiobitowych prototypów rozbudowana takŜe o elementy 

przygodowe i rozmowy z napotykanymi postaciami, które silnie 

róŜnicują rozgrywkę.  

Jest jasne, Ŝe przy obecnym bogactwie semiotycznym gier 

elektronicznych ustalone dla nich limity interakcji (a w związku            

z tym takŜe elementy fabuły pełniące funkcję objaśniającą) mogą 

być bardzo zróŜnicowane, daleko wykraczając poza odczuwalną 

powtarzalność.  

W takim wypadku jednak głównym zadaniem gracza                  

stawało by się dostosowywanie do zmiennych przebiegów zasad 

rozgrywki, co w znaczący sposób wydłuŜałoby oswajanie                  

z funkcjonowaniem programu i jego obsługą. Jak mozolny                

jest to proces moŜna zaobserwować na przykładzie osób 

stykających się po raz pierwszy ze współczesnymi grami 

elektronicznymi. Dla początkujących opanowywanie poruszania w 

trójwymiarowej, wirtualnej przestrzeni przy zastosowaniu coraz 

bardziej skomplikowanych urządzeń sterujących jest znacznie 

mniej intuicyjne niŜ kontrolowanie tych funkcji w starszych grach 

rozgrywających się w środowisku 2D. NaleŜy jednak zwrócić              
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tu szczególną uwagę na to, Ŝe zarówno archaiczne gry 

zręcznościowe o przejrzystych zasadach jak i współczesne gry          

o bardzo rozbudowanych limitach interakcji oferują niemal równie 

obszerne moŜliwości w doskonaleniu umiejętności i osiąganiu 

mistrzostwa przez gracza. Historia pokazuje, Ŝe interaktywna 

rozrywka stała się popularna wraz z pojawieniem się w salonach 

zręcznościowych gier pokroju Ponga, o bardzo prostych zasadach 

i wygodnej obsłudze. Komercyjnym niepowodzeniem okazało się 

za to wydanie przez firmę Nutting Associates pierwszej 

automatowej gry: Computer Space. Była to adaptacja słynnej dziś 

gry Spacewar!–  napisanej z myślą o komputerze uniwersyteckim 

PDP1. Głównym powodem finansowego fiaska Computer Space 

były- jak twierdził sam twórca Nolan Bushnell- skomplikowane 

zasady i mało intuicyjne sterowanie35.  

Shigeru Miyamoto, projektant odpowiedzialny za gry „The Legend 

Of Zelda: Ocarina of Time” i „Super Mario Galaxy” (warto 

zaznaczyć, Ŝe obok GTA4 są to produkcje, które zebrały 

najlepszą średnią ocen wystawionych przez krytyków w historii 

branŜy elektronicznej rozrywki)36 w wywiadzie dla czasopisma 

konsolowego Neo+  tłumaczy,  iŜ przy projektowaniu gier myśli 

zawsze „w kategoriach idealnej grywalności i kontroli nad 

                                                 
35 http://pl.youtube.com/watch?v=h93eLDhHqY8 [15 sierpień] 
36 http://www.gamerankings.com/itemrankings/simpleratings.asp?rankings=y [ 

20 września 2008] 
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postacią37” (o tym jak bardzo komfort obsługi jest dla tego 

projektanta istotny, moŜe świadczyć fakt, Ŝe osobiście nadzorował 

prace nad joypadem do konsoli Game Cube, na którą ukazało się 

wiele tytułów jego autorstwa). Kontekst fabularny stanowi w grach 

tworzonych przez Miyamoto funkcję- nie tyle mało istotną-                 

co drugorzędną. Jeśli się im przyjrzymy w perspektywie bardziej 

literackiej, okaŜe się, iŜ fabuła w grach Mario Galaxy i The Legend 

of Zelda Ocarina of Time prezentuje ostentacyjnie infantylny 

poziom, co wcale nie oznacza, Ŝe są to treści kierowane 

wyłącznie do dzieci. Wskazuje na to choćby ich światowy sukces 

komercyjny, tymczasem ze statystyk wynika, iŜ większość graczy 

to osoby pełnoletnie.  

 

Szczególna dbałość projektantów gier o wysoki komfort 

obsługi programu jest absolutną koniecznością. Sytuacja, w której 

gracz nie radzi sobie z podstawami uŜytkowania gry jako cyfrowej 

aplikacji uniemoŜliwia praktycznie całkowicie osiągnięcie 

jakiegokolwiek stopnia immersyjnego zanurzenia w wirtualnym 

świecie. Stąd priorytetową kwestią dla praktycznie wszystkich 

gatunków gier elektronicznych, takŜe tych z fabularnymi 

aspiracjami, staje się to, aby ich zasady były zrozumiałe i opisane 

juŜ na początku, co za tym idzie muszą posiadać elementy  

                                                 
37 Shigeru Miyamoto, Neo Plus, nr54 Czerwiec 2003 (6/2003), Marcin Górecki 

(red.), Warszawa, s.34 
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wiąŜące, które nie ulegają permutacjom wraz z dalszym 

przebiegiem rozgrywki  

Cykliczno ść fabuł we współczesnych grach elektronicznych 

jest w du Ŝej mierze rezultatem ich funkcji ludycznej, wi ąŜącej 

się bezpośrednio ze zdolno ścią do budzenia wielokrotnego 

zainteresowania w du Ŝych odst ępach czasu.  

 MoŜna powiedzieć, Ŝe wyłaniające się współcześnie gatunki gier 

elektronicznych, są w równym względzie uformowane przez 

charakterystyczne właściwości cyfrowych urządzeń 

transmisyjnych, jak równieŜ uwarunkowania komercyjne 

podyktowane oczekiwaniami uŜytkowników gier. Czy w takim 

wypadku bezwzględny imperatyw „dobrej zabawy” nie blokuje 

skutecznie ewolucji gier elektronicznych jako medium?                  

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć nieco później. 
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3. Pomost mi ędzy Narratologi ą i Ludologi ą 

 

Jaką perspektywę badawczą naleŜy przyjąć wobec 

współczesnych gier elektronicznych? Z moich wcześniejszych 

ustaleń wynikało by, iŜ optuję za ludologią. Radykalna ludologia 

kończy się jednak mniej więcej tam, gdzie młody Shigeru 

Miyamoto zainspirowany automatową strzelaniną Space Invaders 

zainteresował się projektowaniem gier, czyli na przełomie                 

lat 70 - 80. Od kiedy piksele na ekranie z nalepioną 

półprzezroczystą folią zamieniły się w „kosmicznych najeźdźców” 

a gracz wcielił się w rolę obrońcy planety ziemi, narracyjna 

perspektywa badawcza stała się całkowicie naturalna- o ile da się 

przy niej  zachować słuszny dystans wobec cyfrowych korzeni,           

z jakich wyrastają współczesne, często bardzo epickie gry 

elektroniczne.  

 

     Przytoczę teraz uwagę, jaka w oczywisty sposób nasunęła się  

Marie-Laure Ryan. Stwierdza ona, Ŝe teksty będące cyfrowymi 

aplikacjami absolutnie wymagają komputera do swojego 

istnienia38.  

Warto wspomnieć w tym miejscu równieŜ G. Frasca, który 

dostrzega, Ŝe „gry potrzebują aktywnego uczestnictwa po to,            

                                                 
38 Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 
współczesnej kulturze, praca w druku. 
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by uzyskać dostęp do tego, co zawierają”39.  Do podobnych 

wniosków dochodzi takŜe Jasper Jul. Według niego: „Granie             

w grę oznacza interakcję ze stanem gry. Jeśli nie moŜesz 

wpłynąć na stan gry, to znaczy, Ŝe nie grasz w grę”. 

Jak wynika pośrednio z powyŜszych stwierdzeń, o grze 

elektronicznej moŜemy mówić juŜ wówczas gdy zostanie 

spełniony warunek interakcji uŜytkownika z cyfrową aplikacją 

komputera. Drugorzędną wobec tego kwestią staje się 

przeciwstawna relacja pojęć takich jak narracja- symulacja,             

czy teŜ w końcu, utoŜsamiana tradycyjnie z systemem reguł 

celowość- która łączyła by te responsywne aplikacje 

komputerowe z ogólnymi pojęciami „gry”. W przypadku aplikacji 

komputerowych dokonywanie tego szczególnego rozróŜnienia           

na „gry” i „nie-gry” staje się dodatkowo utrudnione ze względu           

na ich formalne podobieństwo do starszych technik 

porządkowania informacji, takich jak film, komiks czy powieść.     

We wcześniejszym podrozdziale proponowałem więc przyjąć           

na pewien czas, Ŝe system reguł w odniesieniu do gier 

elektronicznych jest równoznaczny z pojęciem limitów interakcji 

istniejących między uŜytkownikiem a cyfrową aplikacją.                

Aby zbadać najbardziej wymykającą się nauce cechę gier 

elektronicznych, którą jest „celowość”- wiąŜąca się z ich 

rozrywkową funkcją jako „gier”, naleŜy dokonać rozpoznania:                

w jaki sposób, dlaczego i czy w ogóle domyślne limity interakcji            
                                                 
39Zob. Katarzyna Prajzner, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności we 
współczesnej kulturze, praca w druku. 



 100 

są intencjonalnie przestrzegane przez uŜytkownika gry 

elektronicznej. To z kolei sugeruje, iŜ odpowiedzi na te pytania      

nie da się wyłuskać bezpośrednio z  tekstu cyfrowego, lecz naleŜy 

ją ściśle uzaleŜnić od aktywnego uczestnictwa gracza- zarówno 

na poziomie interakcji jak i kreowanych przez niego wyobraŜeń    

na jej temat. 

 

Moje stanowisko w kwestii metodologii badania gier 

pokrywa się w wielu miejscach z postulatami Henrego Jenkinsa, 

dość niesłusznie uwaŜanego za przedstawiciela nurtu narratologii, 

w istocie bowiem jego ustalenia są właśnie pomostem między 

narratologią i ludologią. Postrzega on gry nie jako „fabuły”,               

lecz raczej „przestrzenie z narracyjnymi moŜliwościami”. 

Ustalenia Jenkinsa w obszarze gier są następujące: 

 

-Nie wszystkie gry opowiadają historie. Gry mogą posiadać 

abstrakcyjną formę, bliŜszą muzyce niŜ kinu. 

-Wiele gier posiada narracyjne aspiracje.  

-Narracyjna perspektywa nie jest jedyną 

-Doświadczenie grania nie moŜe być zredukowane do 

doświadczenia fabuły. 

- Jeśli niektóre gry opowiadają historie nie robią tego w taki 

sposób, jak inne media 

Fabuła jest strukturą bardziej informacyjną niŜ czasową. Gry 

funkcjonują w szerszym narracyjnym systemie z informacjami 
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dotyczącymi fabuły, komunikowanymi przez filmy, ksiąŜki, 

telewizję, komiksy i inne media. KaŜde z nich przekazuje je w 

najlepszy dla siebie sposób, oferując odrębny rodzaj 

doświadczenia, ale najbogatsze pojmowanie świata gry przydarza 

się tym , którzy śledzą narrację poprzez róŜne kanały40. 

 

Jenkins przyznaje, Ŝe jako fan kultury popularnej nie jest w 

wstanie budować teorii wolnych od pewnego cięŜaru 

ideologicznego. Większość wniosków Jenkinsa na temat gier 

elektronicznych wiąŜe się z kluczowym dla jego rozwaŜań 

pojęciem „konwergencji”, czyli, mówiąc najogólniej, wzajemnym 

przenikaniu się mediów na róŜnych poziomach41. Reprezentuje 

on jednak stanowisko jakiego brakuje zarówno wśród ludologów, 

często nie przywiązujących wagi do kontekstu w jakim funkcjonują 

gry elektroniczne,  jak i w wśród bunkrujących się za stosami 

opracowań literackich narratologów. 

 Koncepcje Henrego Jenkinsa, utrzymującego silny kontakt 

z fanowskimi środowiskami graczy są w tej sytuacji o tyle 

uŜyteczne, Ŝe mają na uwadze przede wszystkim 

intersubiektywne upodobania uŜytkowników gier. To przyjmowane 

przez nich strategie są przecieŜ rozstrzygające wobec dylematu: 
                                                 
40 Zob. Katarzyna Prajzner, Gry komputerowe i problem czasowości, „Zeszyty 

Artystyczne”, nr. 17, Poznań 2008, s. 93. 
41 Henry Jenkins, Kultura Konwergencji, Małgorzata Bernatowicz, Mirosław 

Filiciak (tłum.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, 

s.18. 
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na ile gry wideo naleŜy wiązać z pojęciem narracji? Co więcej, 

gracze decydują równieŜ o tym w co grają, oraz czy wolą, dla 

przykładu, przeczytać komiks o swoim ulubionym bohaterze z gry 

komputerowej, Ŝeby dowiedzieć się co myśli w czasie,                      

gdy nie musi słuchać Ŝadnych poleceń.  
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Rozdział 3 

Parowiec Willy czasu rzeczywistego  

gry elektroniczne jako interaktywne animacje 

komputerowe 

 

 
Kadr  pochodzi z pierwszego etapu  gry konsolowej „Mickey Mania”(Travellers Tales 

1994). Gracz sterując  myszką  Miki  przemierza świat kreskówek Walta Disneya                

od czasów filmów czaro-białych, aŜ po lata 90-te. Ujęcie ukazuje postać sterowaną 

przez gracza  w scenerii za czerpniętej Ŝywcem z pierwszej kreskówki z udziałem tego 

bohatera, pochodzącej z roku 1928  Jest to właśnie „Parowiec Willy”.  MoŜe to być 

ilustracja tego,  jak w dobie postmodernizmu  technika  cyfrowa wchodzi w dialog                         

z tekstami kultury  rozwijanymi  w ramach specyfiki  starszych mediów-  w  tym wypadku 

klasycznej animacji poklatkowej. 
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Podczas poruszania zagadnień związanych z grami 

elektronicznymi takich jak czas, narracja, symulacja bądź fabuła, 

nasuwa się intuicyjnie ich wewnętrzny podział na sceny                          

i elementy interaktywne. Ta ściśle binarna relacja odzwierciedla  

w duŜej mierze napięcie jakie istnieje między narratologami 

(patrzącymi na przebieg gier elektronicznych jak na sekwencje 

wydarzeń, które naleŜy łączyć z pojęciem narracji) oraz 

ludologami (dla których sceny są utoŜsamiane z przerywnikami             

w grze– pojmowanej jako alternatywny dyskurs- symulacja). 

Pragnę ukazać tu nieco odmienny punkt widzenia, a mianowicie 

zwrócić uwagę na kwestię bardziej technologiczną. Na czym 

właściwie polega interakcja uŜytkownika z responsywną aplikacją 

cyfrową- jaką jest gra elektroniczna?   

 

Za nim jednak odpowiem na postawione wyŜej pytanie, 

proponuję wpierw ustalić z jakimi technologiami przekazu (a więc 

z jaką metodyką zapisu informacji i urządzeniami transmisyjnymi) 

naleŜy w pierwszym rzędzie łączyć owe cyberteksty jakimi są gry 

elektroniczne? 

 

1. Baśń o cyfrowych mediach 

 

W dobie dzisiejszej techniki najbardziej powszechne                 

a zarazem naturalne jest –rzecz jasna- wiązanie ich                               

z komputerami cyfrowymi, a więc wywodzącymi się                            
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od klasycznego liczydła urządzeniami uŜywającymi cyfr                       

do wyraŜania liczb. Wewnętrzne stany maszyny liczącej są w tym 

wypadku określane jako „dyskretne”- co oznacza, iŜ operują 

danymi o charakterze nie-ciągłym. We współczesnych 

komputerach dane wyraŜane są pod postacią cyfr układu 

dwójkowego (zer i jedynek).   

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe pierwsze gry elektroniczne, 

opierały się w duŜym stopniu na rozwijanej do lat 50-tych 

technologii komputerów analogowych. Przetwarzają one dane 

reprezentowane za pomocą wielkości mogących zmieniać się               

w sposób ciągły (np. poziomu napięcia elektrycznego). Rodzina 

tych komputerów wywodzi się od graficznych rozwiązań 

problemów, uzyskiwanych przez staroŜytnych mierniczych, którzy 

odnaleźli analogie między własnościami problemów 

matematycznych a liniami rysowanymi na papierze42.  

To właśnie dzięki analogowym komputerom opartym                

na lampach, a w okresie późniejszym  na tranzystorach, 

powstawały pierwsze gry takie jak noughts and crosses (1952) 

czy  wykorzystujący ekran oscyloskopu tennis for two (1958).                    

Dla tych rozwaŜań istotniejszy okaŜe się jednak przykład gry               

Ping-pong (będącej w istocie prototypem legendarnego Pong’a) 

wydanej w 1972 roku na konsolę Odyssey firmy Magnavox . 

                                                 
42 Monika Piekarz, Jerzy Mycka,Przegląd Zagadnień Obliczalności Analogowej, 

Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s.1. 
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Zarówno gra jak i konsola zostały zaprojektowane  przez  

Ralph’a Baer’a. Odyssey była  pierwszą domową platformą                 

do gier podłączaną do telewizora.  Składała się wyłącznie z diod               

i tranzystorów, nie posiadała równieŜ Ŝadnego procesora, ani 

systemu liczenia wyników, stąd zdobywane w grze punkty trzeba 

było zapisywać na kartce. Układ mógł wyświetlić jedynie pionową 

kreskę, kropkę symbolizującą piłkę i dwie krótkie kreski 

symbolizujące graczy. Z tego względu na ekran telewizora 

nalepiało się dzięki elektryczności statycznej półprzezroczysty 

materiał z ilustracją (np. boiska), co miało wzbogacić grę                    

od strony wizualnej.  Konsola nie posiadała  równieŜ Ŝadnego 

układu generującego dźwięk43. 

Warto zwrócić uwagę, iŜ firma Magnavox była przede 

wszystkim producentem telewizorów. W początkowym załoŜeniu 

Baer’a z 1966 roku gra miała być właśnie wbudowana w odbiornik 

telewizyjny, pomysł ten był więc bezpośrednio związany                      

z  moŜliwością ludycznego zastosowania analogowych układów 

elektronicznych i kineskopu telewizora, nie zaś z technologią 

cyfrowych komputerów rozwijanych w tym samym czasie                     

w obrębie amerykańskich uniwersytetów. Co prawda, jak juŜ 

wspomniałem, równieŜ te maszyny w sposób znaczący korzystały 

z techniki dynamicznego ekranu czasu rzeczywistego.                        

W przypadku gier na komputery uniwersyteckie dochodziło jednak 

do skrajnych sytuacji, w których jedynym urządzeniem wyjścia 

                                                 
43 http://pl.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey [11 sierpnia  2008].  
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umoŜliwiającym komunikację między graczem a maszynerią 

obliczeniową  była drukarka.  

  Gry telewizyjne posiadają więc nieco odmienne korzenie 

technologiczne niŜ gry komputerowe. Pozwala to łączyć szerokie 

spektrum współczesnych gier elektronicznych w równym stopniu     

z moŜliwością cyfrowego przetwarzania danych, jak równieŜ                  

z technologią dynamicznych ekranów czasu rzeczywistego,                

nie wiąŜącą się w sposób bezpośredni z zapisem cyfrowym.               

W związku z tym stosowne wydaje mi się skupienie na technice 

porządkowania i przetwarzania informacji wizualnych, jako 

czynniku pozwalającym określać współczesne gry elektroniczne 

mianem interaktywnych animacji. Taka perspektywa badawcza 

pozwoli dokonać pewnych ustaleń niezaleŜnych                                   

od ludologicznego ujęcia Espena Aarsetha, bowiem stworzone 

przez tego teoretyka pojęcie cybertekstu opisuje gry elektroniczne 

w sposób niezaleŜny od wykorzystywanych przez nie urządzeń 

transmisyjnych. Dzięki obraniu proponowanej przeze mnie 

perspektywy moŜna natomiast dokonać, między innymi, 

znaczących ustaleń w kwestii, którą Aarseth z premedytacją 

odkłada na drugi plan, mianowicie na ile sposób interpretacji 

współczesnych gier elektronicznych przez uŜytkownika naleŜy 

wiązać z kategorią klasycznej narracji, uŜywanej np. wobec 

dokonywanej przez biernego widza recepcji filmów fabularnych? 

Technologiczne odniesienie do mediów wizualnych okaŜe się 

pomocne równieŜ ze względu na to o czym wspomniałem                  
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w rozdziale pierwszym. Chodzi o to, Ŝe medium cyfrowe jest 

często określane jako „multimedialne” lub „bezmedialne”- co jest 

swoistym paradoksem wynikającym z jego zdolności                        

do naśladowania i łączenia róŜnych metod porządkowania 

informacji (literatura, muzyka, statyczne obrazy, ruchome 

obrazy…). Jest to wyraźna wskazówka, iŜ pojęcia odnoszące się 

do cyfrowego, nieciągłego operowania danymi mogą precyzyjnie 

opisywać wyłącznie technologię, nie naleŜy natomiast uŜywać 

kategorii cyfrowości w celu dokonywania arbitralnych ustaleń             

co do produkowanych za pośrednictwem nowoczesnych 

technologii przekazów medialnych. Zwrócenie szczególnej uwagi 

na sposób działania urządzeń transmisyjnych takich jak monitor 

czy klawiatura moŜe się okazać na tym polu bardzo owocne. 

Gdyby nie one, uŜytkowanie gry elektronicznej stało by się 

przecieŜ całkowicie niemoŜliwe (i na to znajdziemy przykłady 

graniczne,    na przykład osoby przechodzące gry z wyłączonym 

monitorem, ustalmy jednak, Ŝe kaŜdy musi w pierw daną grę 

zobaczyć, a dopiero potem moŜe ją opanować do tego stopnia             

by jej ekranowa wizualizacja stała się dla niego nieistotna). Z kolei 

jeśli komputer udziela nam dostępu do struktury danych robi                

to równieŜ za pomocą odświeŜanego w czasie monitora 

wyświetlającego pewne znaki, co da się wiązać zarówno                      

z kategorią tekstu pisanego, wykresów graficznych, jak właśnie 

proponowaną przeze mnie animacją poklatkową (punktem 

granicznym jest wspomniany wcześniej przypadek, gdy jedynym 



 109 

urządzeniem wyjścia jest drukarka, jednak nie dotyczy                  

to bezpośrednio gier projektowanych z myślą o współczesnych 

komputerach).  

 

2. Podstawowe poj ęcia z zakresu animacji o biektów            

w grach elektronicznych 

 

Kontakt gracza z komputerową aplikacją odbywa się 

zawsze po przez specjalne cyfrowe, bądź analogowe urządzenia. 

W przypadku współczesnych komputerów osprzętem tym są                  

z reguły: mysz i klawiatura. W przypadku konsol do gier                          

i automatów moŜe to być, joystick lub joypad, pistolet świetlny            

a nawet kierownica. Ostatnio na rynku dzięki firmie Nintendo 

zadomowił się takŜe tak zwany Wiilot , kontroler do konsoli Wii 

wyposaŜony w czujnik ruchu (czujniki ruchu obecne są równieŜ              

w padach do konsoli Playstation 3 firmy Sony, jednak  póki co 

niewiele gier wykorzystuje jego moŜliwości). Spośród 

funkcjonalnych i powszechnych urządzeń  naleŜy teŜ wymienić 

długopis obsługujący ekran dotykowy konsoli Nintendo DS. 

Istotny dla tych rozwaŜań jest fakt, Ŝe ruchy bohatera na ekranie 

nie są nigdy wierną reprezentacją ruchów gracza. Tak dzieje się 

na przykład podczas bezpośredniego uŜywania układów motion-

capture- czyli sensorów, które po podłączeniu do ciała opisują 

trajektorię jego ruchów w wirtualnej przestrzeni komputera.                 

W praktyce interaktywność gier komputerowych polega                       
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na odblokowywaniu przez gracza sekwencji animacyjnych.  

Podczas sterowania obiektem w grze elektronicznej zmienia się 

jedynie jego relacja z cyberprzestrzenną architekturą i fizyką, 

która moŜe mieć wpływ na  przebieg samej sekwencji animacji 

tegoŜ obiektu (np. zderzenie się bohatera ze ścianą moŜe 

odblokować sekwencję animacji jego upadku na ziemię-                       

jeśli na dole będzie przepaść, sekwencja ta ulegnie przedłuŜeniu 

itp.). Uczestnictwo gracza sprowadza się  więc do intencjonalnego 

aktywowania ustalonych programowo sekwencji animacyjnych, 

takŜe tych generowanych na bieŜąco algorytmami wirtualnej  

fizyki.  

 

NaleŜy tu sprecyzować na czym polega róŜnica między 

poklatkową animacją opartą na obrazach dwuwymiarowych, 

trójwymiarową animacją wektorową oraz trójwymiarową animacją 

wektorową czasu rzeczywistego.  

 

 W przypadku dwuwymiarowej  animacji poklatkowej  

aplikacja korzysta z przygotowanej wcześniej bazy obrazów 

graficznych (tak zwanych „duszków”, po angielsku „sprites”), które 

emituje w ustalonym z góry tempie. Odbywa się to tak jak                    

w klasycznych filmach animowanych. NaleŜy tu zaznaczyć,                    

Ŝe przesuwanie się duszków względem tła jest liczone 

oddzielnym algorytmem niŜ ten odpowiedzialny za zmiany                   

„w duszku” (np. gracz ustala w jakim kierunku porusza się 
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sterowana przez niego postać, ale animacja kroczących stóp 

bohatera  jest juŜ wyświetlana automatycznie na bazie klatek                

z pamięci komputera).  

W przypadku trójwymiarowych animacji wektorowych   

zaprogramowany jest tylko tor ruchu obiektu (generowanego 

przez procesor „w czasie rzeczywistym” z trójkątnych płaszczyzn 

rozmieszczonych w trójwymiarowej przestrzeni). Liczba klatek 

animacji, z których składa się ruch jest natomiast generowana               

na bieŜąco, odpowiednio do zdolności obliczeniowych procesora.              

Im szybszy procesor- z tym większej ilości klatek animacji będzie 

składał się ruch. W przypadku większości współczesnych gier 

wykorzystujących kineskop telewizyjny tępo to wynosi 59,94             

pół-obrazów (wykorzystujących tzw. zjawisko przeplotu*)                  

na sekundę w systemie NTSC oraz 50 pół-obrazów w systemie 

PAL. Na komputerach osobistych  korzystających z monitora,             

ta liczba klatek potrafi osiągać wielkości teoretycznie 

nieskończone, praktycznie ogranicza je zawsze moc obliczeniowa 

procesora  i tępo odświeŜania ekranu.  

Animacja ruchu „wewnątrz obiektu 3D” sterowanego przez 

gracza jest równieŜ- jak w przypadku kroczącej postaci „duszka”- 

generowana automatycznie (np. uruchamia się po  naciśnięciu 

określonego klawisza na urządzeniu sterującym albo za sprawą 

manipulowania gałką analogową). MoŜe jednak ulec 

„odkształceniu” pod wpływem oddziaływania wirtualnej fizyki lub 

kontaktu z inną bryłą 3D ( tak zwana „kinematyka odwrotna” 
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umoŜliwia łączenie poszczególnych elementów w rusztowania 

szkieletowe, gdzie ruch jednego elementu dzięki wiązaniom 

wpływa na ruch pozostałych po uwzględnieniu warunków 

fizycznych – tak animowane są na przykład włosy, garderoba             

i inne ciała bezwładne).   

Ten sposób generowania sekwencji animacyjnych jest 

obecnie najbardziej popularny w  grach elektronicznych.  

 Istnieje teŜ moŜliwość generowania za pomocą urządzeń 

cyfrowych trójwymiarowej animacji wektorowej czasu 

rzeczywistego.  W takim układzie współrzędne toru poruszania 

się obiektów są ustalane na bieŜąco i stanowią bezpośrednie 

odzwierciedlenie ruchów gracza- tak jak podczas sesji z układami 

motion-capture. Taki typ animacji pojawia się obecnie                   

w niektórych grach obsługujących czujnik ruchu, bądź kamerę 

podpinaną do konsoli. Kamera ta śledzi najczęściej ruchy gracza  

i przypisuje je obiektom 3D wyświetlanym na ekranie. Ze względu 

na zaniŜoną funkcjonalność tych systemów wobec tradycyjnych 

gatunków gier elektronicznych, są one dość rzadko stosowane. 

MoŜna jednak zauwaŜyć, Ŝe najnowsza generacja konsol  

aspiruje do przełamania tego zastoju branŜy- a nawet stawia 

sobie to za główny punkt honoru (tak jest w przypadku konsoli Wii 

firmy Nintendo).  
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3. Gracze szybsi od komputera 

 

By ukazać głębię problemów jakie wiąŜą się w omówionymi 

wyŜej zaleŜnościami  posłuŜę się serią Virtua Fighter.                       

Jej pierwsza część wydana w 1993 roku przez japońską firmę 

Sega na automaty spopularyzowała znacznie gatunek 

trójwymiarowych gier walki. Przy produkcji sekwencji 

animacyjnych w  grze stosowano głównie sensory moution-

capture. Efektem tego wirtualni wojownicy, korzystający z bazy 

wektorowych sekwencji animacyjnych, poruszają się prawie             

„jak Ŝywi”.  

 

Zasady gry są następujące: Gracz sterując wirtualnym 

wojownikiem ma zadanie znokautować przeciwnika (kieruje nim 

komputer bądź inny gracz), lub zrzucić go z trójwymiarowej areny, 

na której odbywa się pojedynek. Wirtualna kamera ukazuje walkę 

w perspektywie bocznej, natomiast u góry ekranu widoczne są 

wskaźniki sił witalnych obu postaci. Wskaźniki maleją wraz                    

z kolejnymi uderzeniami zadawanymi przez graczy. Przed walką 

gracz wybiera jednego z dostępnych wojowników (ich liczba                

w poszczególnych seriach wacha się od kilku- do kilkunastu). 

KaŜdy z nich dysponuje innym wachlarzem ruchów, i walczy 

odmiennym stylem. Wykonywanie niektórych uderzeń wymaga   

od gracza niezwykłego refleksu i biegłości manualnej                           

w posługiwaniu się urządzeniem sterującym.                          
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Wykonując poszczególne ruchy w odpowiednim tempie moŜna 

równieŜ łączyć je w kombinacje ( tzw. „combos”)  zwiększające  

poziom zadawanych obraŜeń.  

 

W japoni seria Virtua Fighter cieszy się olbrzymią 

popularnością. Organizowane są rozmaite turnieje, a ich 

zwycięzcy cieszą się niemal równie wielkim uznaniem                        

co mistrzowie „Sumo”. Obecnie ukazało się juŜ pięć części tej 

serii. KaŜda kolejna kładzie coraz większy nacisk na realistyczne 

odzwierciedlenie ruchów zawodników.  

 

Druga część serii Virtua Fighter była jedną z ostatnich 

trójwymiarowych bijatyk wydanych oficjalnie na komputery PC.   

Od tamtej pory gry tego rodzaju ukazują się wyłącznie na 

automaty i konsole. Bezpośrednią przyczyną „śmierci” tego 

gatunku na komputerach osobistych nie były, jak by się mogło 

wydawać, wyłącznie odmienne w stosunku do graczy 

konsolowych preferencje uŜytkowników. Głównym powodem jest 

to, Ŝe architektura komputerów PC nie pozwala na utrzymywanie 

stabilnej ilości klatek animacji, co utrudnia precyzyjną kontrolę 

nad ruchami postaci.  

  Jak wielka musi  to być precyzja, najlepiej pokazuje fakt,  

Ŝe mistrzowie Virtua Fighter grają wyłącznie w  edycję  NTSC. 

Oferuje ona bowiem o blisko 10 klatek animacji więcej od wersji 

PAL (obecnie większość gier wydawanych w Europie posiada 
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moŜliwość ustawienia trybu wyświetlania  przed uruchomieniem 

gry).  

Popularne wśród weteranów serii są tzw. „numery                          

jedno-klatkowe”*. Np. ruch kopnięcia Akiry- jednego                              

z zawodników dostępnych w grze- zalicza cios do 13-tej klatki 

animacji, natomiast  przerwać moŜna go aŜ do 14-tej klatki. 

Najlepsi gracze potrafią kopnąć i przerwać ruch na 13-tej klatce 

animacji, tak, iŜ  kierowana przez nich postać mimo zaliczonego 

ciosu nie ma tzw. recovery-time, czyli opóźnienia po zadanym 

uderzeniu (w przeciwieństwie do ogłuszonego przeciwnika).                

W ten sposób gracz sterujący Akirą moŜe zadać drugi cios 

natychmiast, bo algorytm programu nie zdąŜa  wygenerować 

sekwencji klatek opuszczenia nogi po uderzeniu i od razu 

przechodzi do następnej animacji. Przeciwnik natomiast nie ma 

czasu potrzebnego na obronę przed kolejnym atakiem. Jak więc 

widać, chodzi tu o opóźnienia rzędu 1/ 60 sekundy44!  

 

                                                 
44 Adrian Chmielarz, Gawędy po Fai, Neo Plus 04 Listopad 1998 (04/98), 
Marcin Górecki (red.), Warszawa s.76. 
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             Scena z najnowszej części serii, Virtua fighter 5 (Sega 2007)  

 

 

4. W stron ę  symulacji? 

 

PowyŜszy przykład powinien uświadomić na ile relacje 

czasowe między graczem a grą są w stosunku 1/1. Uczestnictwo 

gracza, polega zawsze na aktywowaniu wpisanych                        

w program sekwencji animacyjnych, które tworz ą pewne 

sceny. Im szybszy jest wpływ gracza na przeł ączanie si ę tych 

scen, tym wi ększy jest efekt bezpo średniego zanurzenia. 

Mówimy wówczas o tym, Ŝe zdarzenia przytrafiaj ą się „nam”. 

Natomiast gdy sceny s ą uruchamiane w du Ŝych odst ępach 

czasu, gracz zostaje zmuszony do przyj ęcia perspektywy 

widza. Jak więc widać odczuwalny w grach elektronicznych 

podział na sceny i elementy interaktywne odnosi się równieŜ               
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do skali mikroskopowej, związanej bezpośrednio                                   

z  wykorzystywaną techniką tworzenia obrazów.  

 Swoją drogą moŜe to wyjaśniać dlaczego w najnowszych 

częściach gry Legend of Zelda nie zdecydowano się                           

na udźwiękowienie dialogów w grze, które od lat osiemdziesiątych  

pokazywane są nieodmiennie w formie przewijanego przez 

gracza tekstu. Po pierwsze czynność czytania wymaga bardziej 

„nie trywialnego” wysiłku niŜ oglądanie sekwencji animacyjnych              

z głosami aktorów. Ma przy tym charakter w większym stopniu 

informacyjny, niŜ czasowy. Po drugie gracz dzięki moŜliwości 

przewijania tekstu odzyskuje do pewnego stopnia bezpośrednią 

kontrolę nad przebiegiem wydarzeń w grze. W związku z takim 

„tekstotwórczym” funkcjonowaniem łączników fabularnych,  gracz 

ustosunkowuje się  do nich  w sposób bardziej bezpośredni.                

Nie są one zwyczajną opowieścią- lecz nabierają charakteru  

zdarzenia, w którym bierze udział. Te zabiegi  słuŜą do tego, aby 

podział na sceny i interakcję zatarł maksymalnie swoją binarność, 

by gracz nie odczuwał kaŜdorazowo „szoku utraty kontroli”                

nad przebiegiem wydarzeń. Sekwencje animowane bez 

moŜliwości przewijania lub anulowania tekstu pojawiają się                   

w grach z serii Legend of Zelda wówczas, gdy historia ma właśnie 

posiadać ewidentny charakter „opowiadania” (np. jest 

retrospektywną opowieścią wygłoszoną przez jednego                          

z bohaterów, albo wiąŜe się z dramaturgicznym rozpoczęciem   

lub zamknięciem któregoś z podrozdziałów gry).  
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 Warto tu wspomnieć jeszcze o jednym osobliwym 

manewrze firmy Nintendo. Mianowicie Link-główny bohater gry 

Legend of Zelda, w partiach dialogowych nigdy nie powiedział ani 

słowa (i jak twierdzą twórcy- nie powie). Wszystkie „rozmowy”              

są skonstruowane tak, by gracz znając ich ogólny kontekst 

zapoznawał się jedynie z informacjami jakie mają                               

mu do przekazania postaci spotykane w grze. Link jako bohater 

jest więc raczej kostiumem utkanym z pewnych archetypów, jako 

taki- przejmuje  na siebie  indywidualne cechy osobowości                     

i emocje gracza. UmoŜliwia to pełniejszą identyfikację gracza                 

z działaniami jakie podejmuje w wirtualnym świecie gry- 

jednocześnie utrudnia  przyjęcie perspektywy trzecio- osobowej 

wobec sterowanej przez niego postaci.   

 

Bardzo nietypowy wydaje się natomiast zabieg z jakim 

moŜemy się spotkać w ostatniej części tej serii- „Phantom 

Hourglass” (Nintendo 2007) – wydanej na przenośną konsolę 

nintendo DS. W najnowszej edycji sterowanie odbywa się                   

za pomocą specjalnego długopisu. Gracz zamiast sterować 

ruchami wirtualnego bohatera tylko wskazuje długopisem punkt 

na ekranie dotykowym, w którego stronę ma się on udać. Odbywa 

się to trochę jak w starych grach przygodowych „poind and click”, 

z tą róŜnicą, Ŝe od gracza wymaga się duŜego refleksu, 

sekwencje animacji są generowane znacznie szybciej, w efekcie 

czego mamy tu do czynienia z jednym wartkim strumieniem akcji. 
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Dzięki takiemu sterowaniu gracz zyskuje moŜliwość precyzyjnego 

planowania ruchu niektórych przedmiotów (np. morze ustalić  

dokładną trasę lotu bumerangu- jednej z broni uŜywanej w grze). 

Jest to swego rodzaju novum, które prawdopodobnie nie stanie 

się standardem. PowyŜszy przykład pozwala jednak zauwaŜyć,  

Ŝe współczesne gry są w istocie dynamicznie generowanymi 

przez widza animacjami. MoŜna powiedzieć nieco na wyrost,              

iŜ gracz nie porusza si ę „w grze”, lecz porusza „gr ą”.  

 

 Kolejnym zjawiskiem, które wskazuje na zasadność 

proponowanej przeze mnie  perspektywy moŜe być fakt,                     

Ŝe w trójwymiarowych grach, w których akcja przedstawiana jest 

w ujęciu trzecio-osobowym gracz bardzo często jest zmuszony  

do kontroli zarówno głównego bohatera, jak równieŜ poruszania 

kamerą śledzącą akcję. Po raz pierwszy takie rozwiązanie 

pojawiło się w grze Super Mario 64 (Nintendo1996). Zostało ono 

zastosowane równieŜ  w trójwymiarowych edycjach serii Legend 

of Zelda. Szybko zdobyło sobie uznanie graczy, co świadczy                  

o tym, Ŝe nie mają oni problemu z błyskawicznym, 

naprzemiennym  przyjmowaniem perspektywy obserwatora 

wydarzeń bądź uczestnika.  

 

Twarda w swej istocie opozycja narracja/symulacja,                 

w praktyce okazuje się jak wynika z kwestii powyŜszych, kwestią 

stopnia. Najmniejszą jednostką „narracji” jest dla gier 
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elektronicznych zawsze jedna migawka obrazu. O pełnym 

uczestnictwie będzie moŜna mówić wówczas, gdy ruchy wirtualnej 

postaci staną się ścisłym odwzorowaniem ruchów gracza. Będzie 

to sytuacja ,wobec której przyjęcie perspektywy widza stanie                 

się - nie tyle niemoŜliwe, co zupełnie nienaturalne.  

 

Tak właśnie dzieje się podczas korzystania                               

ze współczesnych komputerowych symulatorów pojazdów,                 

jak chociaŜby wyścigi samochodowe. W przypadku tych gier 

wraŜenie prowadzenia auta jest niezaleŜne od elementu 

identyfikacji gracza z postacią wirtualnego kierowcy. Dodatkowo 

efekt bezpośredniego sterowania prawdziwą maszyną pogłębia 

się często po przez korzystanie z odpowiednich akcesoriów, 

takich jak kierownica i skrzynia biegów. Automaty do gier oferują 

w tym zakresie jeszcze większe moŜliwości, np. w przypadku gry 

wyścigowej „Manx TT Superbike” (Sega 1995) gracz zasiada             

na „prawdziwym” motorze, który poza mobilną kierownicą ma 

nawet moŜliwość wychylania się na boki całym korpusem. Mamy 

tu więc do czynienia z maszyną udającą inną maszynę.                    

Nie zaleŜnie            od tego, czy sterujemy prawdziwą kierownicą 

samochodu czy teŜ tą podpiętą do konsoli, nasza identyfikacja             

z samym sobą nie musi zostać zaburzona, aby efekt kontroli 

pojazdu został zapewniony. Dlatego w grach wyścigowych 

przyjęcie trzecio-osobowej perspektywy wobec wirtualnego 

kierowcy naszego pojazdu nie zdarza się praktycznie nigdy. 
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Zamiast tego gracz uczestniczy w generowanych wydarzeniach 

bezpośrednio- jako on sam. 

 

 

 

 
           Automat z grą Manx TT Syperbike ( Sega 1995) w wersji dla dwóch graczy  
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Rozdział 4 

„Enter the Matrix?”  

wirtualna rzeczywisto ść a współczesne gry 

elektroniczne 

„Chcieli śmy stworzy ć nowy 

wizerunek Linka, ale                                                                                                                                          

pój ście w kierunku realistycznej 

grafiki spowodowałoby   

całkowit ą zmianę całego świata 

gry. Je Ŝeli Link zrobi  

 trzy kroki, to przejdzie zaledwie 

metr. Nie byłoby to  

dobre pod wzgl ędem 

grywalno ści i kontroli postaci   

 w przypadku realistycznego 

świata. To podstawowy 

argument, na którym opierali śmy 

się przy tworzeniu 

 postaci.” 45 

 

 (odpowiedź udzielona przez Shigeru Miyamoto  w wywiadzie dla czasopisma  

Neo Plus na pytanie o okoliczności zastosowania techniki cell-shading w grze 

Wind Waker) 

 

                                                 
45 Shigeru Miyamoto,Neo Plus, nr54 Czerwiec 2003 (6/2003), Marcin Górecki 
(red.), Warszawa, s.34. 
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1. Ekran- po obu stronach lustra 

 

Pozwolę sobie- zbliŜając się powoli do końca tekstu- 

zdiagnozować omówioną w poprzednim rozdziale ekranowość 

współczesnych gier elektronicznych jako główną kość niezgody 

narratologów i ludologów.  

Dobrze to widać na przykładzie- często pojawiającej się             

w prasie naukowej- metafory meczu piłkarskiego.  

Według pewnego uproszczonego modelu ludologicznego, 

uŜytkownik gry elektronicznej jest niczym piłkarz biegający                

po murawie. W perspektywie narratologicznej zaś jest on 

traktowany w większym stopniu jako obserwator wydarzeń                

na trybunach. Tym czasem współczesne gry elektroniczne zdają 

się dawać raczej wypadkową obu tych perspektyw. UŜytkownik             

w odniesieniu do meczu piłkarskiego jest niczym widz, oglądający 

rozgrywkę w systemie audiotele. Aby rozgrywka miała miejsce, 

musi on wysłać sms z numerem konkretnego zawodnika i nazwą 

wykonywanej przez niego akcji. 

 

Jakkolwiek zaproponowany przeze mnie szablon brzmi 

idiotycznie, warto dzięki niemu zdać sobie sprawę, Ŝe ekranowy 

świat gier elektronicznych nie jest oknem otwartym na nasze 

uczestnictwo. Na drodze stoi bowiem nieugięcie płaszczyzna 

ekranu, która niczym pancerna szyba, separuje świat materialny 



 124 

od jego mechanistycznego, generowanego przez procesory, 

wyidealizowanego substytutu.  

 

Istnieją co prawda teorie rzucające nowe światło                 

na materialną rzeczywistość i niematerialną wirtualność.                

Jedną z bardziej oryginalnych proponuje wybitny komentator 

myśli francuskiego psychoanalityka Jacques’a Lacana- Słavoj 

Zizek, z duŜą dozą nieufności odnoszący się do gier 

elektronicznych. Sugeruje on, Ŝe podczas uczestnictwa w grze 

poczucie cielesności uŜytkownika podlega tymczasowemu 

skierowaniu na identyfikację z działaniami w przestrzeni 

wirtualnej. Podczas powrotu do realności toŜsamość grającego 

zostaje zaburzona, materialne ciało wydaje się impersonalnym, 

bezkształtnym naczyniem na stany mentalne- dopiero co 

połączone z ekranowym surogatem „ja” produkowanym przez 

układy komputera. Stąd między obiema inkarnacjami gracza, 

zarówno tą materialną jak i wirtualną, moŜna postawić 

psychologiczny znak równości46. 

 

Abstrahując od tych cokolwiek defetystycznych analiz 

naleŜy przyznać, Ŝe postawienie znaku równości między tym,                 

co wirtualne a realne stało się faktycznie jedną z głównych ambicji 

współczesnych gier. Moja opinia w tym względzie jest natomiast 

                                                 
46  Sławoj Zizek, Przekleństwo Fantazji, Adam Chmielewski (tłum). 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001. 
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taka, Ŝe owy znak będzie moŜna nakreślić dopiero wówczas,            

gdy ekranowa reprezentacja świata wirtualnego zostanie 

zastąpiona wizualizacją w przestrzeni rzeczywistej a ciało gracza 

bezpośrednio zaangaŜowane w wir generowanych cyfrowo 

zdarzeń. Równie pochopne co pełne technologicznego 

entuzjazmu przedstawianie uŜytkownika juŜ teraz jako „piłkarza 

biegającego po murawie” odrywa gry elektroniczne od niezmiernie 

istotnych zagadnień wiąŜących się z ich ekranową reprezentacją. 

 

2. Dokąd prowadzi królicza nora? 

 

Ostatnio w akademickiej debacie na temat gier 

elektronicznych moŜna się spotkać z kilkoma obiegowymi 

przesądami. Pierwszy z nich zakłada moŜliwość pojawienia się              

w niedalekiej przyszłości gry, która była by twz. symulatorem 

Ŝycia a jednocześnie łączyła bez raŜącego zuboŜenia wiele 

innych podgatunków gier. Drugim stereotypem jest mianowanie 

masowych gier sieciowych i symulatorów Ŝycia takich jak Second 

Life na pogromców gatunków gier wywodzących się z automatów 

i konsol. 

Te luźnie opinie- co warto podkreślić- pochodzą przede 

wszystkim z polskich środowisk kulturoznawczych nie związanych 

bezpośrednio- nie tylko z produkcją gier, lecz takŜe graniem               

w ogóle. W obliczu, znajdujących się w powijakach sieciowych 

symulatorów Ŝycia pomija się niestety całkowicie rolę dobrze 
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ukształtowanych klasycznych gatunków gier elektronicznych               

w formowaniu cyfrowych, trójwymiarowych środowisk 

interaktywnych, nazywanych najczęściej „rzeczywistością 

wirtualną”.  

 

 Niniejsza skłonność wynika prawdopodobnie z faktu, iŜ gry 

elektroniczne- a w szczególności produkcje przeznaczone                  

na konsole- były przez kulturoznawców i socjologów (skupionych 

w duŜym stopniu na zagadnieniach związanych z komunikacją 

społeczną) kojarzone jednoznacznie z czynnościami                            

o charakterze samotniczym. W związku z tym powszechny był 

pogląd, iŜ nie wpływają one korzystnie na budowanie więzi 

społecznych bądź ich rola w tym procesie jest marginalna. Wraz  

z pojawieniem się masowych gier sieciowych stały się one jednym 

z najbardziej frapujących i powszechnych zjawisk 

komunikacyjnych. W opinii środowisk naukowych niegdyś 

„plebejska” interaktywna rozrywka w mgnieniu zyskała status 

bezprecedensowego fenomenu  socjologicznego.  

Szybki wyłom ze stanu kompletnej ignorancji stał się 

przyczyną, dla której kręgi akademickie zwykły często przeceniać 

zasługi internetowych gier sieciowych i symulatorów Ŝycia jako 

głównego katalizatora rozwoju wirtualnej rzeczywistości.                    

Tym czasem jeśli przyjrzeć się im od strony cyber-przestrzennej 

mechaniki i konstrukcji fikcyjnych światów- nie zaś walorów 

komunikacyjnych- okazuje się, iŜ nie wniosły one w tym temacie 
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nic, czego nie wprowadziłyby przed nimi duŜo wcześniej automaty 

i domowe konsole. Co więcej, naleŜało by nawet wytknąć                   

ich znaczny regres technologiczny (ma to silny związek                      

z prędkością łączy internetowych jak równieŜ umyślnym 

zaniŜaniem wymagań sprzętowych mającym na celu zrzeszenie 

jak największej grupy potencjalnych odbiorców).  

 

Opis gier elektronicznych w kontekście kulturowych aktów 

komunikacyjnych- jak juŜ zaznaczyłem we wstępie- nie leŜy                

w gestii niniejszego tekstu. W zamian za to chciał bym pokrótce 

ukazać jak nieprawdziwy obraz cyfrowych środowisk 

interaktywnych konstruowanych na potrzeby współczesnych gier 

popularyzuje się wraz z naduŜywaniem wobec nich metafory 

rzeczywistości wirtualnej.  

 

Jako przykład posłuŜy mi  ponownie seria Virtua Fighter- 

będącą jednym z kamieni milowych w dziedzinie animacji postaci 

w trójwymiarowych grach elektronicznych.   

Pierwsza część tej automatowej serii pochodząca z 1993 

roku oferowała ok. 60 kombinacji uderzeń dla kaŜdej z dziewięciu 

postaci w grze. 

Wydana w 1995 roku Virtua fighter 2 oferowała juŜ znacznie 

bardziej potęŜny garnitur  kombinacji ciosów- oficjalne hasło 

reklamowe informowało, Ŝe dla kaŜdego z jedenastu wojowników 

kombinacji jest 200. Obecnie wychodzi juŜ piąta część serii, ilość 
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dostępnych ruchów i liczba wirtualnych zawodników z kaŜdą 

kolejną edycją ulega powiększeniu. Gracz na podobieństwo 

wirtuoza fortepianu zmuszony jest do mozolnego zapamiętywania 

wszystkich opisanych w instrukcji kombinacji (nie tylko jednej, 

wybranej postaci- do wprawnej gry niezbędna jest bowiem 

umiejętność błyskawicznego reagowania na techniki stosowane 

przez wszystkich przeciwników).  

Gdy w obliczu wymogu iście benedyktyńskiego 

samodoskonalenia umiejętności gracza uświadomimy sobie,              

Ŝe „wirtualni wojownicy” poza efektownym saltem i kopnięciem             

z półobrotu nie potrafią wykonać szeregu prostych czynności  

takich jak np. podrapanie się po nosie, powinniśmy lepiej 

zrozumieć jak bardzo nieadekwatna jest metafora wirtualnej 

rzeczywistości wobec technologicznych aspektów kształtowania 

się współczesnych gier. Ten problem szczególnie uwydatnia los 

trzeciej części Virtua Fighter, wydanej na automaty w 1996 roku.  

Automat zrobił furorę jako swego czasu najbardziej 

zaawansowana graficznie maszyna do gier elektronicznych. 

PoniewaŜ wyświetlał horrendalną jak na tamte czasy liczbę 

wielokątów moŜliwe stało się po raz pierwszy w historii stworzenie 

trójwymiarowej gry walki, w której pojedynki odbywają się             

na nieregularnie ukształtowanych arenach. Kolejnym novum było 

wprowadzenie moŜliwości łatwego uskoku w głąb ekranu                   

w kaŜdym momencie  gry, co miało jeszcze bardziej urozmaicić 

rozgrywkę. Pomimo sporej popularności gra nie zebrała takiego 
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poklasku ze strony fachowców co jej zasłuŜona poprzedniczka- 

Virtua Fighter2. Do producentów dochodziły liczne sugestie fanów 

jakoby skomplikowana architektura przestrzeni w trzeciej edycji 

gry wpływała niekorzystnie na aspekty taktyczne i przyjemność 

czerpaną z rozgrywki. Efektem owych protestów było 

wypuszczenie w roku 2001 na automaty czwartej części serii. 

Kolejna odsłona pod względem systemu rozgrywki i konstrukcji 

aren powróciła do rozwiązań obecnych w Virtua fighter 2. Warto 

wspomnieć, Ŝe bardzo podobna sytuacja miała miejsce               

w przypadku trójwymiarowej bijatyki Tekken 4 (Namco 2002).               

W tym wypadku wprowadzenie systemu kolizji zawodników                      

z obiektami znajdującymi się na arenach równieŜ wywołało 

gwałtowne protesty uŜytkowników, w związku z czym kolejne 

części powróciły do szablonowych rozwiązań obecnych                     

w poprzednich edycjach serii (walki odbywające się                         

na nieskończenie długich, płaskich  arenach). 

 

NaleŜy zdać sobie sprawę, Ŝe sugestie fanów nie są w tych 

wypadkach wyłącznie rezultatem przyzwyczajenia                             

do opanowanych juŜ rozwiązań technicznych. Jest to raczej 

wyrazisty przykład na to, Ŝe gry elektroniczne przede 

wszystkim musz ą zapewnia ć przyjemno ść rozgrywki           

a dopiero w dalszym rz ędzie mog ą pozwoli ć sobie                       

na jakikolwiek realizm.  WiąŜe się to ściśle z dominantą ich 
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funkcji ludycznej wobec bogactwa systemu semiotycznego,                       

co opisywałem  w rozdziale poświęconym cykliczności.  

 

Współczesne gry elektroniczne wyraŜają znaczne dąŜenie 

do synkretyzmu gatunków, na co dobrym przykładem moŜe być 

choćby najnowsza, czwarta odsłona bardzo popularnej serii GTA. 

Jest ona dobrym modelem dla analizy pojęcia „wirtualna 

rzeczywistość”, bowiem techniczne wykonanie świata 

przedstawionego stoi w niej na najwyŜszym światowym poziomie 

(w przeciwieństwie do sporej umowności rozwiązań stosowanych 

w symulatorach Ŝycia, jak Second Life czy The Sims).  

 

GTA4 to przygodowa gra akcji łącząca w sobie wiele 

gatunków gier. Pojawiają się w niej elementy komputerowej gry 

RPG, strzelaniny w perspektywie trzeciej osoby, walki wręcz oraz 

prowadzenia pojazdów. Oferuje przy tym moŜliwość swobodnej 

eksploracji świata przedstawionego bądź wykonywania misji 

warunkowanych scenariuszem.  

 

Warto w związku z omówionym juŜ przykładem seri Virtua 

fighter zwrócić szczególną uwagę na pojawiające się w GTA4 

elementy walki wręcz. Jak moŜna się spodziewać wachlarz 

ruchów głównego bohatera w wypadku tak obszernej gry jaką jest 

GTA4 moŜe wydać się znacznie okrojony w porównaniu                     

ze specjalistycznym symulatorem wali. Sposób technicznej 
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realizacji tego elementu w grze stwarzającej moŜliwość 

swobodnego smakowania wszelkich walorów wirtualnego 

środowiska nie moŜe się więc równać z grami takimi jak Virtua 

Fighter, Tekken czy Soul Calibur. Jest tak, poniewaŜ 

wszechstronna rozbudowa uniwersum gry wymusiła                           

na producentach przyjęcie pewnych koniecznych limitów interakcji 

jeśli chodzi o ingerencję w jego poszczególne elementy, tak aby 

obsługa programu nie stała się na tyle skomplikowana,                       

Ŝe uniemoŜliwiała by intuicyjne i szybkie zanurzenie się 

uŜytkownika w wirtualnym środowisku.  

 

W związku z tym proponuję nieco osłabić entuzjazm                    

z jakim często forsuje się pojęcie wirtualnej rzeczywistości                   

w stosunku do trójwymiarowych gier elektronicznych. UŜywanie 

tej kategorii wiąŜe się z załoŜeniem, iŜ wirtualne środowiska dzięki 

moŜliwościom obliczeniowym współczesnych komputerów mogą 

ulegać niekończącej się i dowolnej rozbudowie. Tym czasem taki 

obraz gier elektronicznych bez drastycznej zmiany w obszarze 

wykorzystywanej technologii komunikowania się człowieka                  

z maszyną jest tylko górnolotną fantazją. Wyłaniające się gatunki 

gier elektronicznych, a zwłaszcza  najnowsze- cokolwiek 

desperackie eksperymenty w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych 

kontrolerów do konsol, zdają się potwierdzać fakt, Ŝe przeskok             

w stronę bardziej sugestywnego kreowania światów moŜe okazać 

się zadaniem bardzo Ŝmudnym. Im większy nacisk gry 
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elektroniczne kładą na rozbudowę wirtualnego uniwersum, tym 

większy niepokój budzi w nas ich sztuczność. W sposób zabawny 

parodiują to swoja drogą filmy zamieszczane w Internecie przez 

fanów, w których występują postaci przebrane za bohaterów 

popularnych gier elektronicznych. Często usiłują oni wcielać               

w Ŝycie niektóre mechanizmy charakterystyczne dla cyfrowych 

środowisk. Jak się okazuje, poczynania wirtualnych herosów               

w realnym świecie wyglądały by zapewne bardzo groteskowo.  

 

Z bardziej estetycznej, czy teŜ mimetycznej perspektywy 

moŜna natomiast zauwaŜyć, iŜ gry aspirujące do realizmu mają 

znacznie krótszy termin atrakcyjności wizualnej od produkcji 

wykorzystujących wyraziste konwencje stylistyczne.  

Z tego właśnie powodu wzornicza stylistyka gry Super Mario Bros 

z 1985 roku prezentuje się dziś pod względem estetyki bardziej 

atrakcyjnie od nieporadnego realizmu zaproponowanego choćby 

w grze Morrowind z 2002 roku (pomimo, iŜ obie gry otrzymywały 

swego czasu bardzo wysokie noty prasowe za oprawę wizualną).  
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Po lewej protoplasta dwuwymiarowych, „scrollowanych” gier platformowych, gra Super 

Mario Bros- stanowiąca równieŜ kamień milowy jeśli chodzi o design, z którym 

jednoznacznie kojarzona jest rozrywka elektroniczna aŜ po dzisiejsze czasy. Po prawej 

stronie natomiast został umieszczony kadr z trójwymiarowej gry Morrowind (Bethesda 

Softworks). W obliczu toporności z jaką zbudowana jest ukazana tu baśniowa postać, 

cięŜko uwierzyć, iŜ zaledwie 6 lat temu taka wizualizacja uznawana była przez graczy  

za wystarczająco „realistyczną” i pociągającą estetycznie. Intryguje za to pieczołowitość 

z jaką został oddany efekt wody na dalszym planie. Nierówno zbalansowana oprawa 

wizualna tej- skądinąd kultowej i bardzo rozbudowanej produkcji- nie przetrwała próby 

czasu, w związku z czym Internetowe środowiska fanowskie biorąc sprawę w swoje 

ręce zajęły się renowacją graficzną gry Morrowind, mającą na celu podniesienie                

jej walorów estetycznych do aktualnych standardów. W przypadku gry Super Mario Bros 

reakcja fanów okazała się natomiast całkiem odwrotna. PoniŜej pokazuję przykłady 

amatorskich produkcji próbujących przenieść stylistykę gry z lat osiemdziesiątych                

w nowe realia grafiki trójwymiarowej.   

         

 

 



 134 

 
Od lewej do prawej:  ujęcie z gry „Super Mario Bros 2,5D” gdzie klasyczna wersja gry 

została przeniesiona w trzeci wymiar. Następny kadr pochodzi z gry „ Super Mario 

Doom” stanowiącej satyrę na pierwszoosobową strzelaninę Doom (id Software 1993). 

Kolejny obrazek to fragment z gry „Mario 64 NES”- w której na trójwymiarową  

architekturę oficjalnej gry  Super Mario 64 zostały naciągnięte tekstury przywołujące              

na myśl moŜliwości techniczne konsoli Nintendo Entertainment System. Materiały 

pochodzą kolejno z: http://www.xgaming.com/newsletter/2006/supermario2.5D.jpg, 

http://pl.youtube.com/watch?v=JghXXnZRqsc&feature=related, 
http://pl.youtube.com/watch?v=a6nj5FlK7C0.  

 

 

  Pomimo moich uwag, moŜna z duŜą dozą pewności 

stwierdzić, Ŝe interaktywna rozrywka zmierza (bardzo 

zachowawczymi krokami) do całkowitego zatarcia granic między 

klasycznymi grami a niezobowiązującym i swobodnym 

uczestnictwem uŜytkownika w fikcyjnych, cyfrowych światach. 

Proces ten jest oczywiście warunkowany przez postęp 

technologiczny.  

 

Na zakończenie powiem zatem z dozą nieskrywanej 

afektacji, iŜ od praktycznej realizacji wielkiego marzenia ludzkości, 

a więc stworzenia alternatywnej rzeczywistości aspirującej               

do filmowego Matrixa, moŜe nas dzielić jedynie                          

pewien- nie podlegający precyzyjnemu określeniu- interwał czasu.  
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Ten nawiązujący formalnie do tradycyjnego malarstwa Barokowego autoportret 

wykonany został  przeze mnie w roku 2008 wyłącznie przy uŜyciu głównego menu z gry 

Oblivion (Bethesda Softworks 2006). Stanowi on aluzję do ewolucyjnej transformacji 

gier elektronicznych w stronę alternatywnych rzeczywistości. Ukazuje przy tym 

współczesne gry jako obszar w którym powoli zanikają granice między konsumpcją              

a produkcją. Jest to równieŜ zapowiedź przemian estetycznych następujących 

stopniowo w procesie absorpcji nowych, cyfrowych narzędzi produkcyjnych przez 

ponowoczesną kulturę wizualną.  
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