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Michał Kłosiński kreśli w swojej książce projekt hermeneutyki 
gier wideo – hermeneutyki o wyraźnym rysie krytycznym 
i zaangażowanym. Chodzi bowiem o lekturę gier jako utopii 
i poszukiwanie z ich udziałem alternatyw wobec kapitalizmu. 
Teoretyczną ramę publikacji wyznacza filozoficzna herme
neutyka Paula Ricoeura – sposób myślenia o tekście jako 
nieustannym procesie rozumienia. Ricoeurowska hermeneutyka 
rozszerzona zostaje przez Autora o teorie utopii; ważnym 
elementem wywodu jest też analiza zaburzania procesu immersji. 
Choć Autor porusza tematy bliskie game studies, już we wstępie 
możemy przeczytać, że zadaniem Hermeneutyki gier wideo jest 
przede wszystkim poszukiwanie nowych języków krytycznych 
możliwych do zastosowania w analizie gier. 
 Hermeneutyka gier wideo w udany sposób łączy to, 
co w dyskusji wokół gier dobrze znane, z tematami w game 
studies poruszanymi sporadycznie. W połączeniu z krytycznym 
zmysłem Autora prowadzi to do inspirującego efektu, który 
wpisuje się nie tylko w studia nad pojedynczym medium, 
ale też w dyskusje dotyczące najszerzej rozumianej humanistyki. 
Autor – wykraczając poza trybalizm studiów nad grami – nie 
tylko krytycznie analizuje problemy stwarzane przez gry, 
ale też proponuje perpsektywę pozwalającą szukać z ich 
wsparciem rozwiązań. 
— dr hab. Mirosław Filiciak, prof. SWPS

michał k łosińsk i – adiunkt w zakładzie Literatury 
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Podziękowania

Podziękowania

Niniejsza książka jest wynikiem trzech lat intensywnej pracy nad zu-
pełnie nowym dla mnie obszarem badań. Jej ukończenie nie byłoby 
możliwe bez olbrzymiego wsparcia emocjonalnego ze strony moich 
najbliższych, przyjaciół oraz bez merytorycznych spotkań i dyskusji 
ze specjalistami z dziedziny game studies oraz utopian studies. 

Dziękuję Uli, która była pierwszą słuchaczką moich tekstów i roz-
mówczynią; to jej dedykuję tę książkę. 

Podziękowania należą się moim rodzicom, którzy wspierali mnie 
zarówno intelektualnie, jak i finansowo. To im zawdzięczam sprzęt, 
dzięki któremu mogłem prowadzić badania nad grami. To na nich 
ćwiczyłem również wyporność literaturoznawców na rozmowy o grach, 
z którymi nigdy nie mieli do czynienia. 

Dziękuję moim nauczycielom i mistrzom – w porządku alfabetycz-
nym profesorom: Adamowi Dziadkowi, Marianowi Kisielowi, Macie-
jowi Tramerowi oraz Krzysztofowi Uniłowskiemu, którzy stworzyli na 
Uniwersytecie Śląskim wspaniałą atmosferę dialogu, wymiany myśli 
i intelektualnej wzajemności. 

Szczególne podziękowania za merytoryczne dyskusje na temat gier 
oraz udostępnianie trudnych do zdobycia tekstów należą się dwóm ba-
daczom: Krzysztofowi M. Majowi oraz Tomaszowi Z. Majkowskiemu, 
których szanuję za dążenie do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami 
ponad podziałami instytucjonalnymi. 

Wyrazy wdzięczności składam również na ręce profesora Mirosława 
Filiciaka za wysiłek włożony w lekturę mojej książki oraz napisanie 
uskrzydlającej recenzji wydawniczej. 

Osobne podziękowania należą się Kseni Olkusz, która podjęła się  
redakcji mojej książki. Świadectwo jej profesjonalizmu znajduje  
się w Państwa rękach. 

Dziękuję badaczom z kręgu utopian studies, którzy przyjęli mnie do 
swojego grona, pomogli rozwijać pasję badawczą oraz stworzyli forum 
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dla dyskusji nad interesującą mnie problematyką, zwłaszcza następu-
jącym osobom (w porządku alfabetycznym): Antonis Balasopoulos, 
Artur Blaim, Nathaniel Coleman, Gregory Claeys, Justyna Galant, 
Ludmiła Gruszewska-Blaim, Kenneth Hanshew, Andrzej Juszczyk, 
Marta Komsta, Ruth Levitas, Tom Moylan, Lyman Tower Sargent, 
Rafał Szczerbakiewicz, Fátima Vieira, Tim Waterman. 

Za rozmowy, uwagi krytyczne oraz za samą możliwość spotka-
nia dziękuję badaczom game studies. Wśród nich szczególne miejsce 
zajmują (w porządku alfabetycznym): Espen Aarseth, Jakub Alejski, 
Radosław Bomba, Gordon Calleja, Sven Dwulecki, Paweł Frelik, Paweł 
Gąska, Veli-Matti Karhulahti, Rafał Kochanowicz, Piotr Kubiński, 
Miłosz Markocki, Aleksandra Mochocka, Michał Mochocki, Janet 
Murray, David Myers, Michał Ostrowicki, Patricia Sørensen, Piotr 
Sterczewski, Daniel Vella. 

Ponieważ praca nad książką nie byłaby możliwa bez wsparcia 
moich przyjaciół, chciałbym również im szczerze podziękować za to, 
że są. Jestem wdzięczny, że zawsze mogę na was liczyć. W porządku 
alfabetycznym: Ania Gawryś, Marcin Korzycki, Anita Marenin, Filip 
Mazurkiewicz, Kasia Otrzonsek, Kasia i Krzysztof Sojka. 

Dziękuję również wszystkim nieznajomym, z którymi w tych trud-
nych czasach przyszło mi spędzać wspólne wieczory w wirtualnych 
światach. GG WP!



Wstęp

Wstęp

Niniejsza książka stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, które od lat 
nurtuje badaczy gier wideo, a mianowicie, jak pisać o grach wideo. 
Z jednej strony odpowiedzi na w ten sposób postawioną kwestię udzie-
liło już tak wielu specjalistów z dziedziny game studies, że wydaje się ona 
zaledwie powidokiem lub echem odległych debat i badacze, doświad-
czeni wieloletnimi bojami o naukowy status groznawstwa, spojrzą na 
tę książkę z nostalgią lub z rezerwą. Z drugiej strony groznawstwo 
– przez analogię do literaturoznawstwa czy filmoznawstwa – sięga do 
coraz to nowych języków krytycznych, wchłaniając dyskursy takich 
dyscyplin jak badania postkolonialne, gender i queer studies, krytyka 
polityki, ideologii i ekonomii, animal studies czy klasyczne i post-
klasyczne analizy narratologiczne. Nieobce w badaniach nad grami są 
również stanowiska filozoficzne i teoretycznoliterackie, o czym świad-
czą organizowane corocznie konferencje Games and Literary Theory  
czy Philosophy of Computer Games, co powoduje, że właśnie pytanie 
o to, jak pisać o grach, jest wciąż ponawiane i pozostaje aktualne. 
W wielu ośrodkach badawczych na świecie game studies uzyskały status 
odrębnej dyscypliny, a jej autorzy szkolą dzisiaj przyszłych twórców gier 
oraz pracowników branży i przemysłu growego. Pytanie o to, jak pisać 
o grach, ściśle uzależnione jest zatem od pozycji, jaką badacz zajmuje we 
współczesnym świecie, czy raczej od jego narracyjnej tożsamości: skąd 
przychodzi, z jakimi dyskursami i metodami analizy, dokąd zmierza 
– czy chce kształcić, produkować, a może krytykować gry, czy jest gra-
czem, twórcą, filozofem, a może każdym z nich po trochu. Być może siła 
groznawstwa polega właśnie na wielości perspektyw badawczych, które 
zarówno stanowią zarzewie konfliktów, jak i zapobiegają petryfikacji 
teoretycznej i metodologicznej w obrębie niemłodej już dyscypliny. 

Książka poświęcona jest w  całości grom cyfrowym, aby użyć 
proponowanego przez Augustyna Surdyka podziału na gry cyfrowe 
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i niecyfrowe1. Tytułem wyjaśnienia, w pracy stosuję wymiennie ter-
min gry wideo i gry komputerowe właśnie w znaczeniu gier cyfrowych 
ze względu na charakter przytaczanych przeze mnie tekstów anglo-
języcznych, w których większość badaczy używa terminów gry wideo 
(video games) i gry komputerowe (computer games), a rzadziej pojęcia 
gier cyfrowych (digital games). Jako niekwestionowany autorytet 
w dziedzinie oraz jeden z najważniejszych polskich ludologów, a także 
współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Badania Gier (PTBG)2, 
które odgrywa nieocenioną rolę zarówno w promowaniu badań, or-
ganizowaniu konferencji, konwentów, jak i w budowaniu alternatywy 
dla podobnych instytucji za granicą, Surdyk pokazuje, że grami czy 
problemami okołoludologicznymi zajmować może się większość ba-
daczy z najróżniejszych dyscyplin i dziedzin naukowych. Pisze on: 
„W ludologii jest miejsce dla wszystkich badaczy gier – jako że to my 
wszyscy nadal wciąż ją tworzymy, a jej kształt i przyszłość jest w naszych 
rękach”3. Czytelnika nie zdziwi zatem fakt, że od razu przyznam się 
do bycia przede wszystkim literaturoznawcą, miłośnikiem filozofii 
i teorii literatury, następnie graczem, a na samym końcu ludologiem. 
Niniejsza książka wchodzi wielokrotnie w dialog z badaczami, którzy 
mianują siebie groznawcami, ludologami czy dyplomowanymi spe-
cjalistami z dziedziny game studies, dlatego że proponowana w niej 
koncepcja znajduje się w orbicie okołoludologicznej i w pełni utoż-
samiona jest z wielowymiarowym charakterem prac poświęconych 
grom wideo. Jednocześnie agenda stojąca za przyjmowanymi w książce 
stanowiskami teoretycznymi wynika z mojego przekonania, że do-
tychczasowe ujęcia teoretyczne, metodologiczne czy interpretacyjne 
warto uzupełnić o refleksję budowaną na podstawie ustaleń filozofii 
hermeneutycznej Paula Ricœura oraz teorii wypracowanych na gruncie 
game studies. Z tego powodu prezentowany w niniejszej pracy projekt 
hermeneutyki połączonej z teoriami utopii różni się zasadniczo od sta-
nowiska przedstawianego przez Bernarda Suitsa w książce Konik Polny . 
Gry, życie i utopia4. W ostatnim rozdziale rozprawy badacz szkicuje 

1 A. Surdyk, Status naukowy ludologii. Przyczynek do dyskusji, „Homo 
Ludens” 2009, nr 1, s. 230. 
2 Zob. tenże, Charakter i cele Polskiego Towarzystwa Badania Gier oraz 
perspektywy badań nad grami w Polsce, w: Kulturotwórcza funkcja gier. 
Gra jako medium, tekst i rytuał, t. 2, red. A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007, 
s. 7-14. 
3 A. Surdyk, Status naukowy ludologii…, s. 239. 
4 B. Suits, Konik Polny. Gry, życie i utopia, przeł. F. Kobiela, Warszawa 
2016. 
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wizję idealnego świata, który nazywa utopią, twierdząc, że jedynym 
możliwym zajęciem w tym idealnym świecie byłoby granie w gry:

Tak więc chociaż granie w gry nie musi być jedynym zajęciem w Utopii, 
to jest jej istotą, sine qua non Utopii. Przewiduję kulturę zupełnie 
różną od naszej pod względem jej bazy. Podczas gdy nasza opiera się na 
różnych rodzajach braku – ekonomicznych, moralnych, naukowych, 
erotycznych – kultura Utopii będzie oparta na obfitości. Zgodnie z tym, 
najważniejsze instytucje Utopii nie będą stanowić instrumentów eko-
nomicznych, moralnych, naukowych ani erotycznych – jakimi są dzisiaj 
– lecz instytucje rozwijające sport oraz inne gry.5

Satyryczna wizja Suitsa, będąca z jednej strony antyutopią (krytyką 
utopii pozytywnej)6, z drugiej strony utopią krytyczną (podejmującą 
dialog z tradycją utopijną)7, stawia problem utopii gier w taki sposób, 
aby go zdezawuować, ośmieszyć i wykpić, zrównując ideał życia utopij-
nego z wyobrażeniami raju na ziemi. Suits wybiera zatem najprostszy 
i pierwotny obraz utopii mitycznej8, wbrew nowoczesnym – marksis-
towskim lub rewolucyjnym – projektom społeczno-politycznym. Autor 
Konika Polnego nie jest zatem zainteresowany utopijnością gier wideo 
jako problemem badawczym czy reprezentacjami utopii w grach, a je-
dynie sprowadzeniem utopii, skoro mowa o jej istocie i conditio sine qua 
non, do najbardziej podstawowej definicji grania. Pisze on bowiem, że 
„granie w gry jest dobrowolną próbą pokonania niekoniecznych prze-
szkód”9. Poprzez tak znaczące uproszczenie utopia przestaje spełniać 
swoją funkcję krytyczną wobec współczesnego życia społeczno-poli-
tyczno-ekonomicznego, a na pierwszy plan wysuwa się jej absurdalna 
totalność, która w kolejnym ruchu została przez Suitsa wykorzystana 
w celu przedstawienia jej upadku. Badacz pisze: 

Wizję tę bez wątpienia wywołała twoja [Sceptyka – M.K.] uwaga, 
że nie każdy lubi grać w gry, i była to wizja upadku utopii, wizja raju 
utraconego. Ujrzałem upływający w Utopii czas i ujrzałem Dążycieli 
i Poszukiwaczy dochodzących do wniosku, że jeśli ich życie jest tylko 

5 Tamże, s. 220-221. 
6 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, „Utopian Studies” 
1994, nr 1, s. 9. 
7 Tamże. 
8 Tamże, s. 10. 
9  B. Suits, Konik Polny…, s. 64. 
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grą, to nie jest warte życia. Przekonani o tym, zaczęli się oszukiwać, że 
domy wybudowane przez ludzi są bardziej wartościowe niż domy wy-
budowane przez komputery i że dawno rozwiązane problemy naukowe 
wymagają ponownego rozwiązania. Następnie zaczęli przekonywać 
do tego innych, posuwając się nawet do przedstawiania komputerów 
jako wrogów ludzkości. Ostatecznie przyjęli ustawę zabraniającą ich 
użycia. Gdy minęło więcej czasu, zaczęło się wszystkim wydawać, że gra 
w ciesielstwo i gra w naukę nie są wcale grami, ale koniecznymi życiowo 
zadaniami, których wymaga przetrwanie ludzkości. Zatem, chociaż 
wszystkie z pozoru produktywne czynności człowieka były grami, nie 
uważano ich za takie. Gry raz jeszcze zdegradowano do roli zwykłych 
rozrywek, użytecznych do wypełniania czasu między poważnymi 
przedsięwzięciami.10

Uderzającym wnioskiem z wywodu na temat utopii, rozumianej 
jako idealny świat bez sztuki, pracy, nauki, moralności, seksu, przyjaźni, 
wiedzy czy filozofii, jest paradoksalny charakter relacji pomiędzy pracą 
oraz zabawą. Suits dezawuuje utopię jako stan egzystencjalnego zubo-
żenia bycia ludzkiego oraz odwrócenia wartości. Ostatecznie Dążyciele 
i Poszukiwacze, którzy stają się siłą antyutopijnego buntu, przedsta-
wieni są jako konserwatywni doktrynerzy, walczący o przywrócenie 
życiu sensu związanego z pracą. Wywód Suitsa służy zatem pokazaniu 
utopii jako stanu, w którym życie ludzkie czerpie swój sens z grania 
jako podstawy relacji społecznych. Radykalność takiego odwrócenia 
marksistowskiego pojęcia bazy możliwa jest dzięki założeniu, że uto-
pia to idealny świat, w którym pracę wykonują za człowieka maszyny, 
nauka osiągnęła kres, a problemy psychiczne i interpersonalne roz-
wiązano za pomocą psychoanalizy. Prezentowana przez tytułowego 
Konika Polnego wizja społeczeństwa zorganizowanego wokół gier 
i sportu przedstawia zatem utopię jako stan egzystencjalnej stagnacji, 
w której celem jest zabawa sama w sobie. Stanowisko Suitsa, prezento-
wane w dialogu bohaterów książki, rysuje się zatem jako akcentujące 
ambiwalentny i paradoksalny charakter utopii podtrzymującej ludzką 
egzystencję za pomocą sztucznie kreowanego wysiłku. Kryzys i rozpad 
wizji idealnego życia przychodzi z rąk ludzi odkrywających współczesny 
porządek społeczny, opierający się na braku, jako bardziej wartościowy 
od porządku skonstruowanego na obfitości. Wobec tej parodystyczno-
-satyrycznej wizji rysuje się niniejszy projekt hermeneutyki gier wideo, 

10 Tamże, s. 222. 



13W S T Ę P

który skupia się na innym charakterze utopijności gier; akcentuje on 
bowiem możliwą lekturę gier wideo jako utopii oraz jako jej nośników 
w duchu krytyki ideologii oraz poszukiwania nadziei i alternatywy 
wobec kapitalizmu. 

Książkę spajać będą zasadniczo dwa dyskursy: filozoficzna her-
meneutyka Paula Ricœura oraz różnorodne teorie utopii. Hermeneu-
tyka stawia nacisk na rekonstrukcyjne i podejrzliwe interpretacje gier 
wideo, teorie utopii pozwalają natomiast ukierunkować rozważania 
filozoficzne utrzymane w duchu hermeneutyki ku określonym proble-
mom społecznym, ekonomicznym i politycznym w grach. Książka 
podzielona została na cztery rozdziały, z których pierwsze trzy mają 
charakter teoretyczno-filozoficzny, natomiast czwarty poświęcony jest 
w całości interpretacjom gier. 

Rozdział pierwszy, Hermeneutyka gier wideo, stanowi zarys prezen-
towanego w książce projektu badawczego. Jego część pierwsza, W stronę 
hermeneutyki gier wideo, stanowi prezentację literaturoznawczych ba-
dań gier z wykorzystaniem filozofii Ricœura oraz krytykę opracowań 
fenomenologicznych i hermeneutycznych dostępnych w dziedzinie 
game studies. Część druga, Zamieszkując wirtualne światy, poświęcona 
jest rozważaniom nad Heideggerowską kategorią  zamieszkiwania oraz 
bycia w świecie, które ściśle wiążą się z pojęciem tożsamości narracyj-
nej oraz problematyką bycia sobą jako innym, zaczerpniętymi z pism 
Ricœura. Prezentowane stanowisko badawcze wynika zatem z przy-
jęcia w rozważaniach nad grami wideo perspektywy ontologii egzy-
stencjalnej. Trzecia część rozdziału pierwszego dotyczy problematyki 
przestrzeni i  skupiona zostaje na hermeneutycznej analizie relacji 
pomiędzy mapą a terytorium w grach wideo. 

Rozdział drugi, Problematyka immersji, dotyka takich kwestii, jak 
relacja pomiędzy immersją a złudzeniem trompe l’œil czy dialektyka 
immersji i emersji. Rozważania nad tą dialektyką prowadzą do posta-
wienia pytań o Kantowską kategorię wyobraźni wytwórczej w rozu-
mieniu pojęcia immersji, jak również do przemyślenia perspektywy 
teatrologicznej w badaniach nad tym pojęciem. Poprzez tropy badawcze 
pozostawione przez takich klasyków game studies, jak Janet Murray czy 
Gonzalo Frasca, rozdział drugi zarysowuje dwie perspektywy teatro-
logiczne. Z jednej strony przedstawione zostało stanowisko akcentu-
jące emersję, konstruowane na bazie teorii teatru uciśnionych Augusta 
Boala. Z drugiej strony rozdział ten podsumowuje analiza immersji 
w kontekście projektu teatrologicznego Esy Kirkkopelto, wskazująca 
osłabienie podmiotowości grającego w celu otwarcia się na Innego. 
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Rozdział trzeci, W magicznym kręgu utopii, wprowadza do dotych-
czasowej refleksji hermeneutycznej problematykę związaną z różnymi 
teoriami utopii. Punktem wyjścia dla rozważań w tej części książki 
jest wielokrotnie w dziedzinie game studies problematyzowane po-
jęcie magicznego kręgu Johana Huizingi. Pierwsze części rozdziału 
poświęcone są naszkicowaniu przyjmowanych przez badaczy stanowisk 
krytycznych wobec tego pojęcia oraz próbie jego dekonstrukcji w celu 
ponownego przemyślenia jego przydatności w badaniu gier jako meta-
fory otwierającej debatę na temat ich utopijnego statusu. Kolejne części 
rozdziału przedstawiają różne możliwe do zastosowania w analizie i in-
terpretacji gier teorie utopii oraz formułują pytania badawcze dotyczące 
politycznych, ekonomicznych i społecznych problemów, wynikających 
z wykorzystania dyskursu krytycznego utopian studies. 

Rozdział czwarty, Interpretacje, stanowi uzupełnienie rozważań 
teoretycznych o trzy powiązane tematycznie analizy o charakterze 
krytycznym. Część pierwsza poświęcona jest reprezentacjom robot-
ników w wybranych grach wideo i skupiona zostaje na przedstawieniu 
analizy i interpretacji ich wizerunku w perspektywie współczesnych 
przemian socjoekonomicznych. Część druga dotyczy gry BioShock 
Infinite i przedstawia hermeneutyczną lekturę postaci protagonisty 
jako człowieka zadłużonego w kontekście współczesnej krytyki ideolo-
gicznej i społecznej, wypracowanej w dyskursie utopian studies. Nato-
miast część trzecia w całości poświęcona została analizie gry SimCity 5, 
służącej przedstawieniu mechanizmów ekonomicznych i reprezentacji 
instytucji społecznych, połączonej z dekonstrukcją neoliberalnej ideo-
logii utopijnej wpisanej w grę. 

Fragmenty książki prezentowałem podczas krajowych i międzyna-
rodowych konferencji naukowych oraz publikowałem w następujących 
miejscach:
W stronę hermeneutyki gier komputerowych, „Teksty Drugie” 2017, 

nr 2, s. 51-68. 
Włamując się do rzeczywistości, w: 50 twarzy popkultury, red. K. Ol-

kusz, Kraków 2017, s. 163-174. 
Zamieszkując wirtualne światy, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, 

nr 1, s. 69-88. 
SimCity: Where the City Ends, w: More after More. Essays Commemo-

rating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, 
red. K. Olkusz, M. Kłosiński, K.M. Maj, Kraków 2016, s. 134-147. 
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komputerowych1

Niniejsze wprowadzenie stanowi próbę zarysowania szerszego pro-
blemu badawczego, który można określić jako hermeneutykę gier 
wideo. Na polskim gruncie najważniejszy i zarazem najkrótszy poświę-
cony temu zagadnieniu artykuł, napisany przez Rafała Kochanowicza, 
dotyczy gier fabularyzowanych2. Odwołując się do Nietzscheańskiego 
nominalizmu, badacz zakłada, że gry komputerowe można traktować 
na równi z innymi formami dyskursywnymi, a ich tekstowe światy 
funkcjonują dzięki interpretacji, tak samo jak np. ich literackie odpo-
wiedniki3. Kochanowicz pisze, że:

Na sposób prowadzenia rozgrywki wpływają bowiem także kompetencje 
hermeneutyczne odbiorcy (wiedza, doświadczenie, świadomość norm 
społecznych, moralnych etc.), a fikcyjny w planie fabularnym charakter 
ujętej w grze opowieści już sam z siebie domaga się interpretacji. I to nie-
rzadko wnioski bądź wrażenia, jakie się z interpretacją wiążą, decydują 
o kolejnych działaniach gracza/współtwórcy – który równocześnie w ten 
sposób wnosi do gry normy i światopogląd, wyczucie estetyczne i na ich 
podstawie stara się dookreślić także „niezaprojektowane” fragmenty (ma 

1 W książce wymiennie stosuję terminy „gra komputerowa” i „gra 
wideo” ze względu na niepełny charakter obu tych określeń; „gra wideo” 
kładzie całkowity nacisk na aspekt audiowizualny rozgrywki (a nie to jest 
przedmiotem mojej refleksji), natomiast „gra komputerowa” w pewnym 
sensie wyklucza media inne niż potocznie rozumiany komputer (mimo że 
konsole różnego typu także można określić mianem komputerów). 
2 R. Kochanowicz, „Cybernetyczne doświadczenia” – fabularyzowane gry 
komputerowe w perspektywie hermeneutyki, „Homo Ludens” 2013, nr 1, 
s. 119-128. Więcej o pojęciu gier fabularyzowanych pisał Kochanowicz 
w książce Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej. 
Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki 
literatury, Poznań 2014. 
3 Tenże, „Cybernetyczne doświadczenia”…, s. 121. 
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wizję swojego bohatera, w rolę którego się wciela, tak jak i obraz tego, co 
chce w ukazanym lub współtworzonym świecie zmienić).4

Mimo że Kochanowicz pisze głównie o grach fabularyzowanych, 
nie będzie nadużyciem rozszerzenie jego tezy o interpretacji na gry 
wideo w ogóle czy przyjęcie, że rozpoznanie granicy między grami 
fabularyzowanymi a niefabularyzowanymi również należy do kompe-
tencji hermeneutycznych odbiorcy, o czym dobitnie świadczy odczy-
tanie przez Janet Murray gry Tetris jako metafory stanu społeczeństwa 
amerykańskiego lat 90.5 Poza argumentami na temat interpretacji, 
Kochanowicz wskazuje na kluczowy moment hermeneutycznego 
ujęcia gier wideo, które wychodzi od fikcjonalności ich opowieści, 
a zatem od kwestii świata przedstawionego. Dla literaturoznawcy 
to stwierdzenie wydaje się oczywiste, jednak w obszarze międzyna-
rodowych game studies kwestia fikcjonalności wirtualnych światów 
okazuje się wyjątkowo problematyczna. Na przykład dwaj uczniowie 
klasyka badań nad grami wideo, Espena Aarsetha: Olli  Tapio Leino 
oraz Daniel Vella, w pracach doktorskich twierdzą, że wirtualne 
światy stanowią rozszerzenie faktyczności światów realnych6. Przy-
wołani badacze konstruują swoje tezy, sięgając do fenomenologii po-
przez odniesienia do takich filozofów, jak: Edmund Husserl, Martin 
Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricœur 
czy Hans-Georg Gadamer. 

Obok projektów zorientowanych fenomenologicznie funkcjonują 
również opracowania, których autorami są współpracujący ze sobą 
Veli-Matti Karhulahti7 i Jonne Arjoranta8, odwołujące się głównie do 

4 Tamże, s. 122. 
5 J.H. Murray, Hamlet on the Holodeck, Cambridge 1997, s. 143-144. 
Stanowczej krytyki interpretacji Murray dokonał Markku Eskelinen 
w tekście The Gaming Situation, w którym pokazał, że gra zaprojektowana 
przez Sowietów niekoniecznie miała służyć jako krytyka amerykańskiego 
społeczeństwa. M. Eskelinen, The Gaming Situation, „Game Studies” 2001, 
nr 1, http://www. gamestudies.org/0101/eskelinen/ (dostęp: 16.04.2018). 
6 Por. O.T. Leino, Emotions in Play: On the Constitution of Emotion in 
Solitary Computer Game Play, Copenhagen 2010, s. 221; D. Vella, The 
Ludic Subject and the Ludic Self: Analyzing the ‘I-in-the-Gameworld’, 
Copenhagen 2015, s. 187-189. 
7 Por. V.-M. Karhulahti, Hermeneutics and Ludocriticism, „Journal of 
Games Criticism” 2015, nr 1, s. 1-23; tenże, Double Fine Adventure and 
the Double Hermeneutic Videogame, w: FnG ‘12 Proceedings of the 4th 
International Conference on Fun and Games, New York 2012, s. 19-26. 
8 J. Arjoranta, Real-Time Hermeneutics Meaning-Making in 
Ludonarrative Digital Games, Jyväskylä 2015. 
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hermeneutyki Gadamerowskiej oraz do wcześniejszych klasyków her-
meneutyki, jak Friedrich Schleiermacher czy Wilhelm Dilthey. Do prac 
Ricœura odnosi się natomiast J. Tuomas Harviainen, który zajmuje 
się jednak głównie grami typu LARP9 (Live Action Role- Playing),  
a nie grami wideo. Do koncepcji tożsamości narracyjnej Ricœura odwo-
łuje się bezpośrednio Jos de Mul, który proponuje wprowadzić pojęcie 
tożsamości ludycznej, twierdząc, że gry komputerowe zasadniczo róż-
nią się od narracji10. Na podstawie hermeneutyki Gadamerowskiej po-
wstała natomiast książka Miguela Sicarta poświęcona problemom etyki 
w grach wideo11. Warto jedynie wspomnieć, że badacze sięgający do 
Ricœura powołują się w tych pracach na krytykę jego teorii tożsamości 
narracyjnej przeprowadzoną przez Dana Zahaviego12. Autor ten wska-
zuje ograniczenia wynikające z przyjmowania Ricœurowskiego ujęcia 
tożsamości, a jego krytyka opiera się na założeniu, że struktur narra-
cyjne nie są w stanie ująć tożsamości w jej najbardziej podstawowym 
i pierwotnym sensie. Pod tym względem stanowisko takie zbliża się  
do tezy Ryszarda Nycza przedstawionej w Poetyce doświadczenia13. 

W swoim projekcie hermeneutyki gier wideo przyjmuję za punkt 
wyjścia myśl Paula Ricœura, co zbliża mnie bardziej do rozważań Ko-
chanowicza14 niż do propozycji zagranicznych badaczy z kręgu game 

9 Por. J.T. Harviainen, A Hermeneutical Approach to Role-Playing Analysis, 
„International Journal of Role-Playing” 2008, nr 1, s. 66-78. 
10 Por. J. de Mul, The Game of Life: Narrative and Ludic Identity 
Formation in Computer Games, w: Representations of Internarrative 
Identity, red. L. Way, London 2015, s. 170-176. 
11 Por. M. Sicart, The Ethics of Computer Games, London 2009; tenże,  
Play Matters, London 2014. 
12 Zob. D. Zahavi, Self and Other: The Limits of Narrative Understanding, 
w: Narrative and Understanding Persons, red. D.D. Hutto, Cambridge 
2007, s. 179-201. 
13 Por. podsumowanie analizy wiersza Adama Ważyka: „[…] w tej sprawie 
poeta zdaje się zgadzać z Sartre’em przeciw Ricœurowi: życie nie jest 
opowieścią. A czego nie da się opowiedzieć – nie da się też zrozumieć 
(ani dziejów, ani siebie)”. R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – 
nowoczesność – literatura, Warszawa 2012, s. 326. 
14 Wskazuję na Kochanowicza jako badacza, który problematyzuje 
interpretację gry w myśl hermeneutyki – w książce odnosi się on zarówno 
do Ricœura, jak i do Umberta Eco czy Gadamera – co sprawia, że 
ze wszystkich przywołanych autorów jest on najbardziej zorientowany 
badawczo na wykorzystanie hermeneutyki jako teorii literatury, 
w przeciwieństwie do obcojęzycznych projektów, które w ogromnej 
większości powstają w obrębie wydziałów lub uniwersytetów o profilu 
techniczno-technologicznym, przez co ich autorzy nie są tak wyczuleni 
na problemy stawiane szczególnie przez literaturoznawstwo. Za 
hermeneutyczny trudno również uznać pomysł Piotra Sterczewskiego, 
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studies. Polski autor porusza w artykule kluczową kwestię dwóch sty-
lów hermeneutycznych: zawierzenia i podejrzliwości15, o których pisał 
Ricœur, jako dwóch uzupełniających się drogach interpretacji16. Dla 
Kochanowicza style hermeneutyki stanowią analogię do poczynań gracza 
w grze – dlatego traktuje on zawierzenie jako podporządkowanie się 
zasadom, normom etycznym, kulturowym etc., natomiast podejrzliwość 
w charakterze sprzeciwu wobec strategii mających na celu manipulowa-
nie graczem i podporządkowanie jego działań zamysłowi twórców gry17. 
Takie rozumienie dwóch stylów hermeneutycznych poprzez przypisanie 
ich do elementów rozgrywki i działań gracza jest, oczywiście, bardzo 
interesujące. Mój projekt hermeneutyki gier wideo zorientowany jest 
bardziej na te dwa style jako dwie uzupełniające się, a nie wykluczające, 
praktyki badawcze, pomocne w analizie i interpretacji gier. Kochanowicz 
twierdzi również, że specyfika gier wideo wymaga modyfikacji dwóch 
stylów hermeneutycznych ze względu na to, że gry coraz częściej wpro-
wadzają „wirtualny tragizm”18, czyli stawiają graczy w sytuacjach bez 
wyjścia, w których muszą oni dokonywać wyborów wbrew sobie, pod-
dając się dyrektywom tekstu19. Trzymając się klasycznego, Ricœurow- 
skiego znaczenia owych dwóch stylów hermeneutyki, niekoniecznie 
trzeba je modyfikować; warto wszak zwrócić uwagę na wskazany przez 
Kochanowicza istotny aspekt teatralności gier wideo. Co więcej, polski 
badacz w przywoływanej przeze mnie książce wprowadził już wcześniej 
kategorię marionetki/wirtualnej kukiełki20, która pozwala uniknąć pro-
blematycznych – ze względu na metafizykę obecności21 – pojęć takich, 
jak awatar czy cyberciało. Projekt hermeneutyki gier wideo nastawiony 
jest właśnie na wykorzystanie dostępnych pojęć czy kategorii literatu-
roznawczych (teatrologicznych, kulturoznawczych etc.) czy teoretycz-
noliterackich, podstawowym jego założeniem jest bowiem to, że gry 

który w tekście o czytaniu gry proponuje zastosować retorykę proceduralną 
Iana Bogosta. Por. P. Sterczewski, Czytanie gry, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, 
s. 214-218. 
15 R. Kochanowicz, „Cybernetyczne doświadczenia”…, s. 122. 
16 Por. P. Ricœur, Konflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacji, przeł. 
J. Skoczylas, w: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, 
przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa 1985, s. 133-134. 
17 Zob. R. Kochanowicz, „Cybernetyczne doświadczenia”…, s. 123-125. 
18 Tamże, s. 126. 
19 Tamże, s. 126-127. 
20 R. Kochanowicz, Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni 
humanistycznej…, s. 44-45. 
21 Zob. T. Boellstorff, Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka 
wirtualnego, przeł. A. Sadza, Kraków 2012, s. 154. 
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komputerowe można z powodzeniem analizować i interpretować przy 
użyciu teorii i pojęć z nauk humanistycznych, bez konieczności bezpo-
średniego badania ich mechaniki, kodu czy aspektów technologicznych 
z nimi związanych. Medialność gier nie stanowi zatem przeszkody w zo-
rientowanym na tekstualność gry projekcie hermeneutyki gier wideo. 
Przyjmuję za punkt wyjścia refleksję Paula Ricœura, ponieważ dotyka 
on w licznych opracowaniach problemów, które wydają się kluczowe dla 
analizy i interpretacji gier. Zaliczyć do nich można: namysł nad interpre-
tacją symboli, tekstów, metafor, nad budowaniem narracji, działaniem 
w tekście, dialektyką rozumienia i wyjaśniania, a także nad problematyką 
tożsamości, wreszcie nad kwestią utopii i ideologii. Te węzłowe w my-
śli Ricœura punkty spaja nić refleksji etycznej i postawa teoretycznej 
otwartości na różne stanowiska badawcze, znajdziemy tu bowiem nie 
tylko odniesienia do klasycznej teorii literatury, myśli strukturalnej 
i poststrukturalnej, ale także do antropologii i etnografii, psychoanalizy, 
marksizmu etc. Zaskakujące jest to, że wśród całego legionu badaczy 
gier wideo z kręgu game studies (poza wyjątkami, jak Arjoranta, Vella 
czy Harviainen) próżno szukać myślicieli odwołujących się do Ricœura. 
Całkowicie pomijają go Sicart, Frans Mäyrä22, Sherry Turkle23, Espen 
Aarseth24, Jesper Juul, Gonzalo Frasca, Tom Boellstorff, Marie-Laure 
Ryan etc. Nie wspominają o nim również badacze polscy, np. Miros-
ław Filiciak25, Jan Stasieńko (jeden przypis – i to nie bezpośredni26),  

22 Zob. F. Mäyrä, An Introduction to Game Studies. Games in Culture, 
London 2008. 
23 Zob. S. Turkle, The Second Self. Computers and the Human Spirit, 
London 2005, s. 132, 287-289. Mimo że Turkle wielokrotnie podejmuje 
temat gry z tożsamością, autorka ta nigdy nie odnosi się do Ricœura, jej 
badania przyjmują również inną orientację metodologiczną, skupiają się 
bowiem na analizie wypowiedzi zarówno graczy, jak i użytkowników 
portali społecznościowych, jak Facebook, w celu zobrazowania problemów 
z tożsamością, wynikających z wszechobecności nowych systemów 
komunikacji cyfrowej. Por. taż, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy 
więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, przeł. M. Cierpisz, 
Kraków 2013, s. 193-210, 219-230, 235-250, 261-278. 
24 W bardzo wczesnym artykule Aarsetha, który postuluje badanie 
wirtualnych światów za pomocą hermeneutyki, próżno szukać odniesień 
do jakichkolwiek opracowań fiolozoficznych. Por. E. Aarseth, Virtual 
Worlds, Real Knowledge: Towards a Hermeneutics of Virtuality, „European 
Review” 2001, nr 2, s. 227-232. 
25 Zob. M. Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany 
kultury współczesnej, Warszawa 2006. 
26 Zob. J. Stasieńko, Alien vs Predator? Gry komputerowe a badania 
literackie, Wrocław 2005, s. 194. 
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Dominika Urbańska-Galanciak27, Radosław Bomba28 czy Piotr Ku-
biński29. Wymienieni badacze nie popełniają oczywiście błędu, nie 
odnosząc się do myśli Ricœura, nie jest to w żadnym wypadku z mojej 
strony zarzut wobec ich tekstów, chciałbym jedynie podkreślić, że Ricœur 
i jego hermeneutyczne rozważania nie znalazły się, jak dotąd, w orbicie 
zainteresowań badawczych groznawców. Sprawiedliwość oddać należy 
natomiast Sebastianowi Möringowi, który w pracy poświęconej metafo-
rom w dyskursie game studies wielokrotnie odnosi się do książki Ricœura 
na temat metafory żywej. Niestety, Möring pomija pozostałe teksty fran-
cuskiego filozofa poświęcone rozumieniu fikcji i narracji, skupiając się na 
przedstawieniu gry jako paradoksu wedle analogii: metafora = paradoks, 
gra = paradoks30. 

1. Hermeneutyka gry
Pomimo wielu definicji gier wideo, wypracowanych przez przywoła-
nych wcześniej badaczy, wybór którejś z nich – przynajmniej z perspek-
tywy literaturoznawstwa i hermeneutyki – wydaje się zbędny31. Jeżeli  

27 Zob. D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier 
komputerowych, Warszawa 2009. 
28 Zob. R. Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii 
codzienności, Toruń 2014. 
29 Zob. P. Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016. 
30 Por. S.M. Möring, Games and Metaphor – A Critical Analysis of the 
Metaphor Discourse in Game Studies, Copenhagen 2013, s. 79, 121. Co 
interesujące, promotor pracy Möringa – Espen Aarseth – w wystąpieniu 
na konferencji CEEGS2017 w Trnavie (Central & Eastern European Game 
Studies, 28-30 września 2017) nawet nie wspomniał o rozprawie swojego 
ucznia, używając pojęcia martwej metafory do określenia reprezentacji 
karabinu w grze Counter Strike, co jest sprzeczne z przedstawianymi przez 
Möringa teoriami metafory oraz metafory martwej. Tamże, s. 64-67, 79, 
80. Por. również abstrakt Aarsetha: E. Aarseth, „Back to Reality”. The 
Case Against Ludo-fictionalism, w: Abstract Proceedings of the Central and 
Eastern European Game Studies Conference 2017. Digital Games’ Life & 
Afterlife, red. Z. Mago, S. Buček, M. Kabát, Trnava 2017, s. 31-32. 
31 W tym miejscu widać wyraźną różnicę pomiędzy założeniami 
hermeneutyk Sicarta czy Arjoranty a stanowiskiem wypracowywanym 
w ramach niniejszego projektu: Sicart adaptuje w swojej analizie etyki 
gier wideo strukturalną definicję Jespera Juula, natomiast Arjoranta 
przyjmuje podejście Wittgensteinowskie, opierające się na podobieństwie 
rodzinnym. Por. M. Sicart, The Ethics of Computer Games…, s. 25, 35. 
A także: J. Arjoranta, Game Definitions: A Wittgensteinian Approach, „Game 
Studies” 2014, nr 1, s. 3, http://gamestudies.org/1401/articles/arjoranta 
(dostęp: 16.04.2018). Reprint tego artykułu dostępny jest również w książce: 
J. Arjoranta, Real-Time Hermeneutics Meaning-Making in Ludonarrative 
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traktujemy gry na równi z innymi tekstami kultury, to ścisłe ich de-
finiowanie napotyka ten sam problem, który pojawił się całe dekady 
wcześniej w teorii literatury i dotyczył pytania o to, czym jest literatura. 
Odpowiedź na pytanie, czym jest gra, będzie zatem parafrazą odpowie-
dzi, jakiej udzielił Jonathan Culler na pytanie o to, czym jest literatura: 
gry to teksty, które badacz określi jako gry (przez analogię: literatura jest 
tym, co określimy jako literaturę, chwasty to te rośliny, których ogrodnik 
nie chce widzieć w swoim ogrodzie)32. W projekcie hermeneutyki gier 
wideo to od interpretatora zależy, czy określi dany tekst kultury jako grę 
komputerową, czy też jako grę w ogóle, ponieważ tworzenie sztywnych 
wyznaczników i strukturalnych podziałów lub typologii zawsze już 
opiera się na mechanizmie egzekwowania władzy wobec omawianych 
tekstów i, koniec końców, staje się wykluczającą praktyką polityczną. 

Hermeneutyka gier wideo nie skupia się zatem na definiowaniu 
gier, co wcale nie oznacza, że nie stawia ona pytań o znaczenie słowa 
„gra”. W swoich pismach Ricœur dotknął tej kwestii, odnosząc się do 
tez Gadamera z jego rozprawy o Prawdzie i metodzie, w której analizuje 
on właśnie istotę znaczenia tego słowa. Gadamer pisze: 

Sposób istnienia gry nie jest więc tego rodzaju, że musi istnieć jakiś 
grający podmiot, aby gra mogła być rozgrywana. Najbardziej pierwot-
ny sens grania jest raczej sensem medialnym. Dlatego mówimy, że coś 
gdzieś lub kiedyś „gra”, że coś się rozgrywa, że coś jest w grze. 

Ta obserwacja językowa, jak mi się wydaje, wskazuje pośrednio na to, 
że gry w ogóle nie można rozumieć jako pewnego rodzaju działania. 
Dla języka właściwym podmiotem gry właściwie nie jest subiektywność 
kogoś, kto wśród innych działań także gra, lecz sama gra. Tylko że do 
tego stopnia przywykliśmy fenomen typu gry odnosić do subiektyw-
ności i jej sposobów zachowania, że nie chcemy dostrzec tych sugestii 
ducha języka.33

Ta  teza – wysnuta z  badań nad metaforycznym funkcjonowa-
niem pojęcia gry w języku – skłania nas do przemyślenia fenomenu 

Digital Games… Zob. także R. Kochanowicz, Fabularyzowane gry 
komputerowe w przestrzeni humanistycznej…, s. 18. 
32 J. Culler, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. 
M. Bassaj, Waszawa 2002, s. 31-32. 
33 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, 
przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 123. 
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gry komputerowej, którego, wedle tej analizy ejdetycznej, nie sposób 
sprowadzić do podmiotowości grającego. Powtórzmy tę tezę, aby pod-
kreślić jej wydźwięk: właściwym podmiotem gry komputerowej nie jest 
subiektywność gracza. Co więcej, gra nie potrzebuje gracza, by mogła 
być rozgrywana34. Gadamer pokazuje, że język mówiący o grze od 
zarania dziejów wcale nie kieruje się ku podmiotowości grającego w nią  
podmiotu, ale że jest on raczej nastawiony na jej sens medialny (w zna-
czeniu zwrotnej strony czasownika „grać” w wyrażeniu „gra się w grę”).  
Teza, że podmiotem gry komputerowej nie jest gracz, wydaje się kon-
trowersyjna, ujawnia wszak bardzo ważny aspekt gry w ogóle, a gry 
komputerowej tym bardziej: to, że właściwym jej podmiotem jest ona 
sama wraz ze swoimi mechanizmami, które rozgrywają się niezależnie 
od subiektywności grającego. W grze Deus Ex: Bunt Ludzkości35 gra 
toczy się bez względu na to, czy ja, jako subiektywność, podmiot czy 
gracz, gotuję obiad, umieram, dłubię w nosie czy myślę o własnej egzy-
stencji. Grze Deus Ex: Bunt Ludzkości nie jestem do niczego potrzebny, 
rozgrywa się ona, kiedy mnie nie ma, o czym dobitnie świadczy fakt, że 
może ona działać niezależnie od tego, czy podłączone są do niej narzę-
dzia mojej ingerencji, pozwalające jej zarazem wysyłać mi informacje 
zwrotne. Mogę odłączyć klawiaturę, mysz, monitor, głośniki etc., a ona 
nadal, nieubłaganie będzie się toczyć, całkowicie poza moją subiektyw-
nością. Tym, czego gra komputerowa potrzebuje, są – technicznie rzecz 
ujmując – minimalne wymagania sprzętowe pozwalające ją uruchomić, 
poza nimi podmiot-gracz jest absolutnie nieistotny. Gadamer postuluje, 
aby gry nie rozumieć jako działania, ponieważ sam medialny sens reali-
zuje się w niej poza mną, jej istotą jest bowiem nieustanne powtarzanie 
ruchu tam i z powrotem: 

Zawsze chodzi tu [w grze – M.K.] o pewien ruch w tę i we w tę, nie 
związany z żadnym celem, do którego by prowadził. Odpowiada temu 
także podstawowe znaczenie „gry” jako tańca, które przetrwało jeszcze 
w rozmaitych formach słownych (np. w słowie „grajek”). Ruch będący 
grą nie ma żadnego celu, na którym by się kończył, lecz odnawia się 

34 W tym miejscu idę o krok dalej niż Arjoranta, który również odnosi 
się do tej konstatacji Gadamera. Por. „Gadamer stawia grę przed 
subiektywnością gracza. Zatracenie siebie w akcie grania nie jest aberracją, 
ale fundamentalną częścią istoty gry: »wszelkie granie jest byciem 
granym«”. J. Arjoranta, Real-Time Hermeneutics Meaning-Making in 
Ludonarrative Digital Games…, s. 39. 
35 Deus Ex: Bunt Ludzkości, prod. Eidos Montreal, wyd. Eidos Interactive, 
Polska 2011 [PC]. 
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przez nieustanne powtarzanie. Ruch w tę i we w tę jest dla określenia 
gry tak centralny, że pozostaje już obojętne, kto lub co ten ruch prowa-
dzi. Ruch gry jako taki odbywa się jakby bez nosiciela. To gra jest roz-
grywana lub się rozgrywa – nie decyduje o tym żaden grający podmiot. 
Gra jest procesem ruchu jako takim.36

Refleksja Gadamera jest dla nas ważna, bo, po pierwsze, pozwala ona 
przemyśleć istotę gry komputerowej zawartą w niej samej, niezależnie 
od gracza. I, po drugie, pozwala się ona od owej istoty gry zdystan-
sować oraz wskazać ten jej aspekt, który bezwzględnie domaga się 
interpretacji. Gra komputerowa może całkowicie w swoim medial-
nym – czyli zwrotnym – sensie odbywać się poza graczem, jej pod-
stawowy i nieredukowalny mechanizm działa bowiem niezależnie od 
niego – jako ów „ruch w tę i we w tę”, który podtrzymuje działanie gry. 
Hermeneutyka gry komputerowej bierze pod uwagę ten właśnie aspekt 
samowystarczalności, ponieważ to w opozycji do niego rysuje się właś-
ciwy jej przedmiot – opowieść. O ile gra, jako czysty proces ruchu, 
nie wymaga dla swojego sensu mojej podmiotowości, o tyle opowieść 
w grze nie może istnieć poza mną, bez spotkania ze mną, bez moich 
subiektywnych sensów (lub konkretyzacji – jeśli trzymać się języka 
fenomenologii etc.). 

Powtarzalność i mechaniczność gry według Gadamera wynikają 
z jej medialnego sensu i służą relaksowi, dlatego że gracz zostaje zwol-
niony z właściwego wysiłku swojego bycia. Gadamer pisze: 

Grę cechuje to, że ruch odbywa się nie tylko bez celu i zamysłu, ale też 
bez wysiłku. Odbywa się jakby sam z siebie. Łatwość gry, która oczy-
wiście nie musi być rzeczywistym brakiem wysiłku, lecz oznacza tylko 
fenomenologicznie nieobecność trudu, jest doświadczana subiektywnie 
jako relaks. Reguły gry pozwalają graczowi niejako zatracić się w sobie 
i uwalniają go od zadania inicjatywy stanowiącej właściwy wysiłek jeste-
stwa. Ujawnia się to w spontanicznej skłonności gracza do powtarzania 
i w stałym odnawianiu się gry, które nadaje jej formę (np. refren).37

Zwróćmy uwagę, że owo zwolnienie gracza z wysiłku polega we-
dług Gadamera nie na fizycznym uwolnieniu go od trudności, ale 

36 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej…, 
s. 123. 
37 Tamże, s. 124. 
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na uwolnieniu go od własnego jestestwa, od własnego bycia. Można 
odnieść to spostrzeżenie do gry komputerowej. W grze Deus Ex: Bunt 
Ludzkości owa powtarzalność i odnawialność gry będą się spełniać 
w ciągłym strzelaniu do przeciwników, ogłuszaniu ich lub skradaniu 
się albo w kombinacji tych powtarzalnych elementów, nie wspomina-
jąc już o powtarzalności zapewnionej od pierwszego momentu przez 
ustanowione w grze reguły, do których gracz musi się – siłą rzeczy – 
dostosować. Teoria Gadamera w jasny sposób pozwala na wyraźne 
rozgraniczenie właściwej dla gry powtarzalności, jej mechaniki, słowem 
– jej sensu medialnego, który nie angażuje bycia do wysiłku egzysten-
cjalnego, od tego, co będzie przedmiotem moich dalszych rozważań, 
czyli sensu wynikającego właśnie z zaangażowania bycia w wysiłek 
rozumienia.  Do tych założeń odnosi się Ricœur w swojej refleksji na 
temat relacji między grą a przedstawieniem świata, które zawsze już 
jest przedstawieniem określanym przezeń jako „igrające”38. W tym 
znaczeniu gra jest już zawsze elementem każdego przedstawienia, 
ponieważ stanowi ona część samego procesu rozumienia, który jest 
efektem dialektyki fikcji i reprezentacji. Ricœur pisze: 

W grze nic nie jest na serio, coś jednak zostaje ukazane, przedstawio-
ne, dane jako naśladownictwo. Rodzi się więc osobliwa relacja między 
grą a przedstawieniem świata. Relacja ta, co więcej, jest w pełni wzajem-
na: z jednej strony, przedstawienie świata w utworze jest heurystyczną 
fikcją i w tym sensie czymś zabawowym, ale, z drugiej strony, we wszel-
kiej grze ujawnia się coś prawdziwego, właśnie dlatego, że jest to gra. 
Bawić się, powiada Gadamer, to grać w coś. Przyjmując grę oddajemy 
się jej, porzucamy siebie wkraczając w obszar znaczenia, który nad nami 
jako czytelnikami zdobywa władzę.39

Badacz pokazuje, że oddanie się grze, czyli uwolnienie się od włas-
nego bycia, jest poddaniem się określonemu obszarowi znaczeń. Her-
meneutyka gier wideo musi opierać się na tej tezie, ponieważ pozwala 
ona na wskazanie specyficznej zbieżności pomiędzy literaturą jako 
grą z jednej strony oraz grą jako literaturą z drugiej. Na takie trak-
towanie gry jako tekstu zwraca uwagę Kochanowicz, który również 
odnosi się do przytoczonych zdań, aby pokazać, że: „Fikcyjny w planie 

38 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, 
Warszawa 1989, s. 278. 
39 Tamże, s. 279. 
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fabularnym charakter ujętej w grze historii już sam z siebie domaga 
się interpretacji”40. Mowa w tym miejscu o specyficznej rozbieżności 
między medialnością gry a tym, co jest przedmiotem jej przedsta-
wienia. O tej rozbieżności jako specyficznej dla gier pisze także Juul, 
określając gry jako półrzeczywiste (half-real), skoro są zarazem realne, 
na poziomie swych zasad i możliwości odniesienia zwycięstwa lub 
porażki i fikcyjne na poziomie świata przedstawionego41. Co więcej, 
Juul wskazuje również istotną z perspektywy hermeneutyki gier wideo 
konsekwencję rozróżnienia na reguły gry i fikcję, jaką jest konieczność 
dostrzeżenia ich dialektyki42. Projekt hermeneutyki gier wideo stanowi 
jednakże propozycję alternatywną wobec określenia gier jako pół- 
rzeczywistych. W  rozważaniach Juula dominuje wyraźne oddzie-
lenie tego, co Huizinga nazywa „magicznym kręgiem”43, od świata 
rzeczywistego. Ricœur zmierza w innym kierunku, dlatego też w jego 
dyskursie nie ma mowy o magicznym kręgu; omawia on natomiast 
Gadamerowskie pojęcie przemiany (Verwandlung), która polega na 
paradoksalnej metamorfozie rzeczywistości, dokonującej się pod aus-
picjami wyobraźni. Ricœur pisze:

Rzeczywistość codzienna zostaje zniesiona, a jednak każdy staje się 
sobą. Tak więc dziecko, przebierając się za kogoś innego, wyraża swoją 
najgłębszą prawdę. Grający „naprawdę” ulega metamorfozie, w rozigra-
nym przedstawieniu pojawia się „to, co jest”. Ale „to, co jest”, to już nie 
rzeczywistość codzienna. Rzeczywistość staje się nią naprawdę, obejmu-
jąc przyszły widnokrąg nie rozstrzygniętych jeszcze możliwości, lęków 
i nadziei. Sztuka obala jedynie rzeczywistość nie przekształconą. Stąd 
prawdziwa mimêsis: metamorfoza zgodna z prawdą.44

Wydawałoby się, że Juul i Ricœur piszą o tym samym zjawisku, 
a jednak, poprzez zmianę akcentów, ten drugi mówi o tym, co dzieje 
się w grze, w kategoriach prawdy. Znika podział na rzeczywiste i fik-
cjonalne oraz cała dialektyka wpisana przez Juula w łączący, a zarazem 
przeciwstawiający te pojęcia dywiz. Metamorfoza rzeczywistości za 

40 R. Kochanowicz, Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni 
humanistycznej…, s. 146. 
41 J. Juul, Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, 
Cambridge 2005, s. 1, 163-166. 
42 Tamże, s. 166. 
43 Tamże, s. 164-165. 
44 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja…, s. 279. 
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sprawą fikcji stanowi podstawowy problem, jaki refleksja Ricœurowska 
stawia przed hermeneutyką gier wideo. Jak pisze Anna Łebkowska:

Świat według Ricœura nie tylko uobecnia się poza wersją (co nie 
oznacza, że jest odeń niezależny), ale ustawiczna potrzeba tworzenia na 
przestrzeni dziejów wciąż nowych jego opisów, ich niewyczerpywalność 
poświadcza jego obecność. Co więcej, doświadczenie twórczości daje 
możliwość odsłonięcia świata, ale odsłonięcia także w jego nieprzej-
rzystości. Konfrontacja z nieprzejrzystością – ciągle według Ricœura 
– łączy się z osadzeniem w świecie, w którym jesteśmy, łączy się zatem 
z pokorą wobec świata i zarazem z możliwością przekraczania jego hory-
zontu. Tu zarazem – jak wiadomo – odsłania się funkcja fikcji w proce-
sie konfiguracji i rekonfiguracji świata rzeczywistego.45 

Łebkowska pokazuje, że Ricœur, kontynuując projekt hermeneutyki 
Heideggerowskiej, przyznaje fikcji, a więc całej sztuce, olbrzymią rolę 
w przekształcaniu rzeczywistości. Nie ma dla nas z tej perspektywy 
znaczenia to, czy gry są „półrzeczywiste”, bo w takiej samej mierze 
jak inne dzieła sztuki zmieniają one świat rzeczywisty. Budowanie 
hermeneutyki gier wideo na tym podstawowym założeniu polegałoby 
zatem na uznaniu, że fikcja w grach nie stoi w opozycji do rzeczywisto-
ści i nie jest również jej rozszerzeniem, ale że tę rzeczywistość opisuje, 
konfiguruje i rekonfiguruje. Dostrzeżenie w grach tej samej istoty, która 
stanowi o sile literatury, filmu i innych tekstów kultury, pozwala na 
postawienie podstawowych pytań, które mają w  swoim wymiarze 
hermeneutycznym charakter pytań egzystencjalnych, np. co mówisz 
mi, gro, o rzeczywistości? jak ją przekształcasz? jak konfigurujesz moją 
rzeczywistość za pomocą fikcji? etc.46 Są to pytania w dużej mierze 
obecne w dyskursie otaczającym gry wideo, niemniej rolą hermeneutyki 
gier jest stawianie ich wciąż od nowa, udzielanie i rozbudowywanie 
odpowiedzi na nie. Z tego powodu hermeneutyka gier wideo wspie-
rałaby się na ponownym przemyśleniu wielu problemów obecnych 
w dziedzinie game studies właśnie przy pomocy Ricœura, ponieważ 

45 A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001, s. 88-89. 
46 Nie mam tutaj na myśli jedynie specyficznego gatunku, jaki stanowią 
gry ARG (Alternate Reality Games), o których pisała Marta Miklicz, 
wskazując na relacje, jakie wytwarzają na osi fikcja – rzeczywistość. Zob. 
M. Miklicz, Rzeczywistość gry, gra w rzeczywistości. Alternate Reality 
Games, w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t. 2, 
red. A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007, s. 166. 
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jego hermeneutyka stawia pytania bliższe klasycznym analizom i in-
terpretacjom literaturoznawczym. 

2. Hermeneutyka a opowieść w grze
Projekt hermeneutyki gier za punkt wyjścia przyjmuje Ricœurowską 
teorię narracji, co zasadniczo odróżnia go od np. zorientowanych kogni-
tywnie, transmedialnie lub postklasycznie narratologicznych modeli 
badania gier wideo autorstwa Marie-Laure Ryan47, Jana-Noëla Thona 
i innych48. Wyjście od problematyki narracji pozwala połączyć trzy 
istotne dla filozofii Ricœura obszary badawcze w jeden spójny projekt 
namysłu nad grami, na który składają się: studium Metafory żywej49, 
analizy z Czasu i opowieści50 oraz rozprawa poświęcona problematyce 
tożsamości O sobie samym jako innym51 . Zasadniczą syntezę dwóch 
pierwszych opracowań przedstawia artykuł Ricœura O interpretacji52 . 

47 Nie można w tym miejscu zapominać, że Ryan – mimo reprezentowania 
innego podejścia narratologicznego niż Ricœur – zapisuje bardzo istotne 
dla badania opowieści w grach tezy: „O ile działania graczy sprawiają, że 
ten świat ewoluuje, gry komputerowe ujawniają wszystkie podstawowe 
składniki narracji: postaci, zdarzenia, tło i trajektorie prowadzące z punktu 
początkowego do końca. Można podsumować, że wyjątkową zdobyczą gier 
komputerowych, w porównaniu z grami planszowymi i sportem, jest to, że 
włączyły one grę do narracji i fikcyjnej ramy”. M.-L. Ryan, Avatars of Story, 
London 2006, s. 182. 
48 Por. J.-N. Thon, Transmedial Narratology and Contemporary Media 
Culture, Lincoln 2016, oraz F. Zipfel, Fiction across Media: Toward 
a Transmedial Concept of Fictionality, w: Storyworlds across Media. 
Toward a Media-Conscious Narratology, red. M.-L. Ryan, J.-N. Thon, 
Lincoln 2014, s. 103-125. Na temat narratologii transmedialnej w polskich 
badaniach gier zob. K. Kaczmarczyk, Narratologia transmedialna. 
Założenia, cele wyzwania, „Tekstualia” 2015, nr 4, s. 3-16. Warto 
zwrócić uwagę, że narratologie postklasyczne dystansują się od myślenia 
o narracji w kategoriach arystotelesowskich, czyli również od stanowiska 
reprezentowanego przez Ricœura, stąd próżno w opracowaniach na temat 
narracji transmedialnych znaleźć odniesienia do jego pism, a sam Thon 
na moje pytanie o Ricœura podczas konferencji Mind-Media-Narrative 
(Warszawa, 20-22 czerwca 2016) odpowiedział, że Ricœur nie jest 
narratologiem sensu stricto. 
49 P. Ricœur, La métaphore vive, Paris 1975. 
50 Tenże, Czas i opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 2008. 
51 Tenże, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 
2003. 
52 Tenże, O interpretacji, przeł. J. Margański, w: Teorie literatury XX 
wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006, 
s. 193-212. 
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Na pierwszy plan wysuwa się w tym ujęciu kwestia narracyjności 
gier, a dokładniej rozumienia gier jako opowieści. Hermeneutyka dy-
stansuje się wobec tzw. sporu ludologów z narratologami53, przyjmując 
stanowisko pośrednie, naszkicowane przez Frascę, który akcentuje 
istotność problemu opowieści w grach w uzasadnionych odczytaniach. 
Projekt hermeneutyki gier przyjmuje podstawową tezę Ricœura o tym, 
że najważniejszym i spajającym wszystkie formy ludzkiego doświadcze-
nia i opowiadania elementem jest czasowość54. Pisze on:

53 O sporze narratologów z ludologami najobszerniej w polskich 
badaniach nad grami komputerowymi pisał we wstępie do artykułu 
Czytanie gry Piotr Sterczewski (s. 210-213). Zob. także omówienie sporu 
ludologów z narratologami w innym artykule Sterczewskiego: Dlaczego 
nie przespałem się z Vesną Hood. Kilka uwag o warsztacie pracy badacza 
gier komputerowych, w: Twórca, dzieło, badacz. Między dyscyplinami 
humanistyki, red. E. Januszek, M. Jarząbek, M. Kobielska, Kraków 2013, 
s. 72-73. Sterczewski cytuje fragment tekstu Aarsetha, w którym ten 
klasyk badań nad grami wyraźnie wskazuje, że ludologia zajmuje się grami 
w ramach „badań empirycznych”, co z góry przeczy przyjętym w projekcie 
gier wideo założeniom lektury idiograficznej. Zob. również G. Frasca, 
Ludolodzy też kochają opowiadania – notatki na temat sporu, który nigdy 
nie miał miejsca, przeł. M. Filiciak, w: Światy z pikseli. Antologia studiów 
nad grami komputerowymi, red. M. Filiciak, Warszawa 2010, s. 78-89. 
Niesprawiedliwą, ogólnikową i personalną krytykę polskiego środowiska 
ludologicznego przedstawili Katarzyna Marak i Miłosz Markocki, 
por. K. Marak, M. Markocki, Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych 
we współczesnej kulturze. Studia przypadków, Toruń 2016, s. 35-63. 
54 Na stosunkowo niewielką liczbę opracowań dotyczących problematyki 
czasu w grach wskazują Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith 
i Susana Pajares Tosca. Odnoszą się oni do zaproponowanego przez 
Jespera Juula podziału na „czas zabawy” [play time] (czyli czas spędzony 
przez gracza na czynności grania) oraz „czas wydarzeń” [event time] (czyli 
czas, który upłynął w grze wedle przyjętch w niej wyznaczników). Zob. 
S. Egenfeldt-Nielsen, J.H. Smith, S.P. Tosca, Understanding Video Games. 
The Essential Introduction, New York – London 2009, s. 121-122. Badacze 
wskazują, że czas jest wykorzystywany w grach jako kategoria estetyczna, 
co należy rozszerzyć o konstatację, że będzie on funkcjonował również 
jako kategoria etyczna i polityczna. Zob. również J. Juul, Introduction 
to Game Time / Time to Play – An Examination of Game Temporality, 
https://www.jesperjuul.net/text/timetoplay/ (dostęp: 16.04.2018). Juul 
pokazuje, że, w przeciwieństwie do filmu czy literatury, w grze dochodzi 
do zjawiska mapowania czasu, które polega na tym, że „czas gracza i jego 
działań jest projektowany do świata gry” (tamże). Oznacza to, że minuta 
czasu gracza może w grze funkcjonować za sprawą bezpośredniego 
przełożenia jako jeden dzień lub godzina. Czas zdarzeń stanowi dla Juula 
kategorię dynamiczną, którą przeciwstawia on deskryptywnej kategorii 
czasu fikcyjnego. W perspektywie hermeneutyki gier wideo pojęcie Juula 
traktuję jako konieczne rozszerzenie kategorii czasu fikcyjnego, które 
wyraźnie pokazuje, że gry stanowią znaczącą innowację i modyfikację 
dotychczasowej percepcji czasu proponowanej w innych mediach. 
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Albowiem moja podstawowa hipoteza brzmi następująco: wspólną 
cechą doświadczenia ludzkiego uwydatnianego, wyrażanego, wyjaśnia-
nego przez akt opowiadania we wszystkich jego formach jest jego czaso-
wość. Wszystko, co się opowiada, wydarza się w czasie, wymaga czasu, 
rozwija się czasowo; a to, co rozwija się w czasie, daje się opowiedzieć.55

Ponieważ gry wideo odbywają się w czasie, to możliwe jest ich 
opowiedzenie, a co za tym idzie, są one od początku do końca nieroze-
rwalnie związane z opowieścią jako określonym konfigurowaniem czy 
rekonfigurowaniem ludzkich doświadczeń. Już sama możliwość opo-
wiedzenia gry czyni z niej pośrednio przedmiot namysłu hermeneutyki, 
ponieważ uświadamia nam, że gry uruchamiają ten sam podstawowy 
mechanizm, który zbliża je do literatury: chęć interpretacji, czyli rozu-
mienia, pracy z sensem i nad sensem. 

Tu dochodzimy do kolejnego wątku refleksji Ricœura, jaki autor ni-
niejszej propozycji hermeneutyki gier przyjmuje za swą podstawę. Ujęte 
w ramach systemów symbolicznych gry opowiadają o czymś w obrębie 
swojej czasowości właśnie dlatego, że konfigurują rzeczywistość:

Wszystkie systemy symboliczne w ten czy inny sposób przyczyniają się 
do konfigurowania rzeczywistości. Zwłaszcza wymyślane przez nas 
intrygi pomagające nam skonfigurować nasze doświadczenie czasowości 
– bezładne, bezkształtne i bezgranicznie nieme.56

Ricœur pokazuje, że sztuka intrygowania jest sztuką nadawania głosu 
ludzkim doświadczeniom czasowości, z czego wynikałoby, że także 
gry wideo konfigurują to, co „bezładne, bezkształtne i bezgranicznie 
nieme”57. Ale intrygowanie odbywa się już zawsze dzięki graczowi- 
-czytelnikowi, bo to na nim spoczywa wysiłek wyjaśniania i rozu-
mienia, także własnych wyborów w grze, a zatem i konfigurowania 
oferowanych przez nią elementów intrygi. Na plan pierwszy wysuwa się 
zatem kwestia fikcyjności wirtualnych światów gier wideo, na dalszy zaś 
odsuwa się ich struktura narracyjna. Badacz podpowiada, że „[f]ikcja 
to tyle co fingere, a fingere to tyle co robić. Świat fikcji w owym stadium 
zawieszenia jest światem wyłącznie tekstowym, projekcją tekstu jako 

Mapowanie czasu proponuję zatem traktować jako nową odmianę czasu 
opowieści czy czasu fikcjonalnego. 
55 P. Ricœur, O interpretacji…, s. 194. 
56 Tamże, s. 198. 
57 Tamże. 
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świata”58. Przyjmijmy więc, że świat wirtualny to świat fikcji, świat 
zrobiony, napisany, tekstowy lub – powołując się na klasyka – że jest 
to projekcja dynamiki systemu cyfrowych reprezentacji jako świata59. 
W konsekwencji świat gry pozostanie zawsze w relacji do świata rze-
czywistego i w kolizji z nim. Jak pisze Ricœur:

Świat tekstu, będąc wszak światem, wchodzi nieuchronnie w kolizję ze 
światem rzeczywistym, by go „przerobić” [refaire] – już to potwierdza-
jąc, już to go negując. Jednakże nawet najbardziej ironiczny stosunek 
do rzeczywistości byłby niezrozumiały, gdyby sztuka nie zakłócała i nie 
aranżowała na nowo naszego stosunku do rzeczywistości.60

Z  całą uwagą należałoby, w  ramach proponowanej herme-
neutyki, podjąć analizę i  interpretację owej dialektyki świata 
gier i  świata rzeczywistego, traktując grę na równi z  innymi 
formami sztuki jako tekstami zmieniającymi nasz stosunek do 
rzeczywistości. Pytając, w  jaki sposób gry przepisują, przetwa-
rzają problemy, które obserwujemy w  rzeczywistości, dotykamy 
kwestii tego, w  jakiej mierze stanowią one ważne interpretacje, 
pomagające człowiekowi rozumieć jego świat. Fikcja gier wideo 
okazywałaby się jednym ze sposobów, w jaki człowiek współczes- 
ny zamieszkuje swój świat, a zatem także w jaki sposób rozumie on 
i postrzega samego siebie w tym świecie. Podsumowaniem powyż-
szych założeń jest postawiona przez Ricœura teza o braku rozróżnie-
nia pomiędzy „doświadczeniem a doświadczeniem empirycznym”61. 
Włączając teorię metafory do rozważań na temat opowieści, pisze on:

Tymczasem poprzestańmy na stwierdzeniu, że funkcja przekształcania 
rzeczywistości, którą przyznajemy fikcji poetyckiej, zakłada, że przesta-
jemy rozróżniać rzeczywistość i rzeczywistość empiryczną albo – co na 
jedno wychodzi – że przestajemy rozróżniać doświadczenie i doświad-
czenie empiryczne. Język poetycki czerpie swój autorytet ze zdolności 
do nadawania językowi cech, jak to nazywał Husserl, Lebensweltu czy 
Heideggerowskiego In-der-Welt-Sein.62

58 Tamże. 
59 Por. E. Aarseth, Virtual Worlds, Real Knowledge…, s. 228. 
60 P. Ricœur, O interpretacji…, s. 198-199. 
61 Tamże, s. 204. 
62 Tamże. 
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Ricœur twierdzi zatem, że język fikcji poetyckiej staje się językiem 
nacechowanym tak jak świat ludzkiego życia. Podkreślenia wymaga 
słowo „nacechowany”, ponieważ, gdyby pominąć ten istotny i różnicu-
jący aspekt wypowiedzi francuskiego filozofa, można byłoby bezkry-
tycznie powtórzyć tezę Daniela Velli, który określa świat gry właśnie 
mianem Lebensweltu63. Odniesienie do tez Ricœura pozwala ominąć 
ontologiczną pułapkę wiary w to, że świat gry jest światem życia czy że 
jest możliwe bycie wrzuconym w tenże świat bez możliwości wyjścia, 
jak sugeruje Heideggerowskie pojęcie bycia w świecie (In-der-Welt-
-Sein)64. Do pojęcia faktyczności bycia w świecie Heideggera Ricœur 
dopisuje pojęcie potencjalności-możliwości, dzięki czemu jest w stanie 
wskazać właściwe miejsce napięcia i dialektyki fikcji i rzeczywistości65. 
Dlatego też stawia on tezę, która pozwala przyjąć, że fikcja powoduje 
rzeczywiste ludzkie działanie. Pisze więc:

Na płaszczyźnie narracyjnej wciąż ta sama wymiana między sobą ulega-
jącym wpływowi a wpływającym innym sprawia, że czytelnik opowieści 
bierze na siebie role odgrywane przez postaci, tworzone najczęściej 
w trzeciej osobie, w tej mierze, w jakiej są one wraz z opowiadaną akcją 
tworzywem zawiązania intrygi. […] Okazuje się więc, że wpływanie na 
tego-który-jest-sobą przez innego niż sam znajduje w fikcji wyróżnione 
środowisko myślowych doświadczeń, którego nie mogą zaćmić „rzeczy-
wiste” stosunki rozmowy i interakcji. Wręcz przeciwnie, odbiór dzieł 
posługujących się fikcją przyczynia się do wyobrażeniowego i symbolicz-
nego ustanowienia faktycznych procesów wymiany słowa i działania. 
Tak więc byt-pod-wpływem wedle wzoru fikcyjnego zostaje włączony 
do bytu-pod-wpływem [właściwego – M.K.] temu-który-jest-sobą wedle 
wzoru „rzeczywistego”.66

Ricœur tłumaczy zatem, na jakiej zasadzie fikcja nie tylko pomaga 
rozumieć świat oraz samego siebie, ale w jaki sposób fikcja wpływa na 
faktyczne działania w nie mniejszym stopniu niż rzeczywiste stosunki 
czy interakcje. W tym miejscu warto przywołać myśl filozofa przy-
toczoną na początku niniejszego tekstu, a mianowicie że „dziecko, 
przebierając się za kogoś innego, wyraża swoją najgłębszą prawdę”67. 

63 D. Vella, The Ludic Subject and the Ludic Self…, s. 93. 
64 Por. P. Ricœur, O sobie samym jako innym…, s. 522-523. 
65 Tamże, s. 524. 
66 Tamże, s. 547-548. 
67 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja…, s. 279. 
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Zaangażowanie w fikcję i za sprawą fikcji jest właściwie testowaniem 
możliwości, testowaniem siebie, norm moralnych, etycznych, wartości, 
przekonań etc. Granie w gry wyraża prawdę dlatego, że pomiędzy fikcją 
a rzeczywistością występuje ciągłe napięcie, które polega na doświad-
czaniu zarówno tego, co fikcyjne, jak i tego, co rzeczywiste68. 

Wymienione problemy pozwalają na podsumowanie założenia 
projektu hermeneutyki gier wideo jako refleksji nad tym, w  jaki 
sposób fikcja w  grach wideo pozwala lepiej zrozumieć problemy 
współczesnego bycia. Co więcej, poprzez przyjęcie rozważań Ricœura 
z rozprawy O sobie samym jako innym, hermeneutyka pomaga do-
strzec w analizie i  interpretacji gier wideo niekończący się proces 
zapytywania o relację z innym, którego gracz bierze na siebie w ra-
mach gry, dzięki któremu wyraża swoją najgłębszą prawdę, konstruuje 
część siebie, własną historię i tożsamość narracyjną. Rozważania nad 
byciem sobą jako innym w grze i poprzez grę stanowią zatem ten 
problem hermeneutyki, który nigdy nie zostaje do końca rozwiązany, 
a jednocześnie bez którego pytania stawiane grom tracą istotny wy-
miar egzystencjalny. Niniejszy projekt dystansuje się zatem od pro-
ponowanych przez Aarsetha badań empirycznych nad grami69, jego 
podstawą jest bowiem przyjęcie za Ricœurem tezy, że fikcyjność gier 
pozwala zawiesić rozróżnienie na doświadczenia empiryczne i inne, 
ponieważ w ramach fikcji ten-który-jest-sobą spotyka się z  jednym 
z wymiarów własnej inności. 

3.  Włamywanie się do rzeczywistości – krytyka hermeneutyki 
w dotychczasowych ujęciach game studies

Podstawą moich rozważań jest przyjęcie hermeneutyki Ricœurowskiej 
jako sposobu myślenia o tekście, który zawsze w procesie, jakim jest 
interpretacja, podlega dialektyce rozumienia i wyjaśniania. Problemy, 
jakie odnajduję dzięki hermeneutyce Ricœurowskiej, nie znajdują się 
jednak w orbicie tego, co w dziedzinie game studies nazywa się hermeneu- 
tyką gier wideo czy hermeneutyką czasu rzeczywistego. Podstawowe 
założenia, które wynikają z przyjęcia Ricœurowskiej hermeneutyki, 

68 To zorientowanie na fikcję odróżnia proponowany przeze mnie projekt 
od, skądinąd interesującej, refleksji de Mula, który również podejmuje 
namysł nad ludzką egzystencją, ale z perspektywy pojęcia tożsamości 
ludycznej. 
69 Zbliża się natomiast do tej linii, którą Aarseth określa jako 
hermenutyczną. Por. E. Aarseth, Virtual Worlds, Real Knowledge…, s. 231. 
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odnaleźć możemy w tekstach, które badacz poświęcił interpretacji, 
metaforze żywej, egzystencji i hermeneutyce, czasie i opowieści oraz 
w jego refleksji nad byciem sobą jako innym. Hermeneutyka w takim 
rozumieniu nie jest jedynie sztuką badania tekstów, ale namysłem nad 
byciem w świecie jako nieustającym procesem interpretacji i rozumie-
nia, w którym indywiduum poznaje siebie. Mimo że badacze z dzie-
dziny game studies wielokrotnie wykorzystują pojęcia Ricœurowskie, 
próżno szukać w ich pracach próby przemyślenia tych pojęć na tle jego 
filozofii, co sprawia, że często pozbawione zostają one właściwego kon-
tekstu, a więc nie czyta się ich jako elementów wchodzących w skład 
szerszego projektu egzystencjalnego. 

Pod tym względem moje rozważania będą się różniły od propozycji 
takich badaczy, jak Miguel Sicart, Jonne Arjoranta, Veli-Matti Karhu-
lahti, J. Tuomas Harviainen, ale także od stanowiska fenomenologów 
gier wideo odwołujących się do hermeneutyki, jak Olli Tapio Leino 
czy Daniel Vella70. 

Hermeneutyka Ricœurowska stawia inne pytania niż przyjęta przez 
Sicarta hermeneutyka Gadamerowska i inaczej formułuje odpowiedzi 
na podobne pytania, zarówno etyczne, jak i ideologiczne. Sicart nie 
odnosi się do Ricœura w żadnym miejscu pracy poświęconej etyce gier 
wideo, dlatego, mimo spójności jego tezy z filozofią Gadamera, nie 
stanowi ona dla moich rozważań opartych na hermeneutyce Ricœura 
wystarczającej podstawy filozoficznej. 

Przyjęta w tej książce perspektywa hermeneutyczna pozwala mi 
także zdystansować się wobec refleksji Jonne Arjoranty, który propo-
nuje w rozprawie doktorskiej zatytułowanej Real-Time Hermeneutics 
Meaning-Making in Ludonarrative Digital Games wykorzystanie 
hermeneutyki Gadamerowskiej w połączeniu z filozofią Wittgenstei- 
na w celu zbadania, w jaki sposób w grach wideo wytwarzane jest zna-
czenie. Pytania stawiane przez Arjorantę wynikają z przyjęcia przez 
niego tezy Aarsetha o funkcjonowaniu dwóch różnych hermeneutyk, 
a mianowicie hermeneutyki czasu rzeczywistego oraz hermeneutyki 
klasycznej. Arjoranta tłumaczy, że:

70 Por. M. Sicart, The Ethics of Computer Games…; J. Arjoranta, Real- 
-Time Hermeneutics Meaning-Making in Ludonarrative Digital Games…; 
V.-M. Karhulahti, Hermeneutics and Ludocriticism…, oraz tenże, Double 
Fine Adventure and the Double Hermeneutic Videogame…; J.T. Harviainen, 
A Hermeneutical Approach to Role-Playing Analysis…; O.T. Leino, Emotions 
in Play…; D. Vella, The Ludic Subject and the Ludic Self…
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Hermeneutyka gier jest bardziej tradycjonalnym typem hermeneutyki, 
zainteresowanym grami jako obiektami, które wymagają interpretacji 
w określonym kontekście historycznym. […] Hermeneutyka czasu 
rzeczywistego jest bardziej zainteresowana procesami interpretacji, 
które są aktywne, gdy gracz gra. To jest znaczenie, w którym Aarseth 
używa pojęcia hermeneutyki czasu rzeczywistego: […] Inne typy inter-
aktywnych mediów, od fikcji interaktywnej po interaktywne dzieła 
sztuki, również wymagają tych technik interpretacyjnych. Jednakże gry 
zdają się być jedynymi mediami, w których ta hermeneutyka stanowi 
centralny punkt ich istnienia. Można sobie wyobrazić fikcję i sztukę bez 
hermeneu tyki czasu rzeczywistego, ale nie gry cyfrowe jako medium. 
Pewne gry nie wymagają hermeneutyki czasu rzeczywistego, ale więk-
szość jej wymaga.71

Po pierwsze, w filozofii Ricœurowskiej nie istnieje podział na dwie 
różne hermeneutyki (poza oczywiście wyróżnieniem hermeneutyki 
rekonstrukcyjnej oraz hermeneutyki podejrzeń). Po drugie, Ricœur 
w projekcie egzystencji i hermeneutyki dystansuje się wobec filozofii 
Wittgensteina. Pisze: „Ale to właśnie pragnienie tej ontologii [ontologii 
bezpośredniej – M.K.] porusza proponowane tu przedsięwzięcie i nie 
pozwala jej ześlizgnąć się ani w filozofię języka na modłę Wittgen-
steina, ani w filozofię refleksyjną typu neokantowskiego”72. Jednym 
słowem, projekt Ricœurowski stoi w opozycji do proponowanego przez 
Arjorantę podziału na dwie hermeneutyki, jak również w opozycji do 
interpretacji sięgającej po refleksję Wittgensteina na temat języka. Aby 
wyjaśnić, że nieporozumieniem jest w perspektywie hermeneutyki 
 Ricœura podział na hermeneutykę czasu rzeczywistego oraz hermeneu-
tykę klasyczną, wystarczy przypomnieć jego podstawowe, wynikające 
z lektury Heideggera, założenie o porzuceniu fenomenologii zoriento-
wanej na relacje podmiot-przedmiot. Ricœur pisze: 

Trzeba więc świadomie wyjść z zaczarowanego kręgu problematyki 
podmiot-przedmiot i zapytać o bycie. Ale na to, żeby zapytać o bycie 
w ogóle, trzeba najpierw zapytać o ten byt, który stanowi owo „oto” 
każdego bytu, o Dasein, czyli o ten byt, u którego rozumienie bycia 
jest sposobem istnienia. Rozumienie nie jest już wówczas sposobem 

71 J. Arjoranta, Real-Time Hermeneutics Meaning-Making…, s. 59-60. 
72 P. Ricœur, Egzystencja i hermeneutyka, przeł. K. Tarnowski, w: tegoż, 
Egzystencja i hermeneutyka…, s. 185. 
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poznawania, lecz sposobem bycia tego bytu, który egzystuje poprzez 
rozumienie.73

Przyjmując zatem za podstawę mojej refleksji odwrócenie fenome-
nologii dokonane przez hermeneutykę, nie mogę zgodzić się z tezą, 
że istnieją dwa różne poziomy refleksji hermeneutycznej – ten w grze 
i ten poza grą – ponieważ oba te modele wciąż zakładają strukturę 
poznania właściwą fenomenologicznej relacji podmiot–przedmiot. 
Poprzez zwrócenie uwagi na uwarunkowania Dasein Ricœur pozwala 
nam mówić o egzystencji jako rozumieniu, dzięki czemu możliwe staje 
się także twierdzenie, że granie w gry, podobnie jak czytanie literatury, 
oglądanie filmów i chodzenie na zakupy, należy do ludzkiej egzystencji, 
która zawsze już polega na rozumieniu. W propozycji Ricœura refleksja 
Heideggera nie zostaje zabsolutyzowana, wybiera on bowiem skupie-
nie się na rozumieniu istnienia jako bycia-interpretowanym74. To ujęcie 
pozwala nam powiedzieć od razu, że interpretacja i rozumienie znaków 
i symboli jest rozumieniem siebie75. Co więcej, projekt francuskiego 
filozofa zakłada rozszerzenie refleksji ontologicznej o krytykę świado-
mości przeprowadzoną przez psychoanalizę76 oraz o fenomenologię 
religii spod znaku Gerardusa van der Leeuwa czy Mircei Eliadego. 
A zatem, przyjmując podmiot psychoanalizy za punkt wyjścia nowej 
ontologii, możemy za Ricœurem mówić o egzystencji jako pragnieniu77, 
natomiast poprzez włączenie fenomenologii religii do rozważań onto-
logicznych, otwiera się namysł nad problematyką sacrum w świetle 
„wysiłku i pragnienia bycia”78. 

Założenie podmiotu psychoanalitycznego pozwala mi odrzucić 
refleksję Ollego Tapio Leino, w fenomenologii emocji zakładającego 
w pełni świadomy i wolicjonalny podmiot w rozumieniu Sartre’a79 oraz 
odrzucającego rozróżnienie na wolę i pożądanie. Pisze on: „Twierdzę, 
że jeśli przyjmiemy, że podmiot jest wolny, rozróżnienie pomiędzy 
wolą [willingness] a pożądaniem jest sztuczne, są to dwa określenia 
na to samo nastawienie i nie jest jakimś esencjalistycznym domysłem 
zakładanie graczy jako pożądających grania” 80.

73 Tamże, s. 186. 
74 Tamże, s. 190. 
75 Tamże, s. 195-196. 
76 Tamże, s. 199. 
77 Tamże, s. 200. 
78 Tamże, s. 202. 
79 O.T. Leino, Emotions in Play…, s. 161-162. 
80 Tamże, s. 161. 
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Wychodząc z perspektywy podmiotu niepsychoanalitycznego, 
Leino adaptuje także odpowiadające tej perspektywie podejście do 
emocji, co powoduje, że odnoszenie się do jego pracy byłoby w tym 
wypadku błędem metodologicznym, skoro opiera się ona na zupełnie 
innej psychologicznej i filozoficznej koncepcji podmiotu i emocjo-
nalności. Ponieważ praca Leina stanowi w dużej mierze podstawę 
dla doktoratu Daniela Velli The Ludic Subject and the Ludic Self: 
Analyzing the ‘I-in-the-Gameworld’, warto zwrócić uwagę, że autor 
ten nigdzie w pracy, w której wszak korzysta z pojęć bycia sobą i bycia 
sobą jako innym, zaczerpniętych z Ricœurowskiej hermeneutyki, nie 
zaznacza konfliktu metodologicznego pomiędzy stosowaną przez 
siebie fenomenologią Sartre’a a rozważaniami Ricœura na temat bycia 
sobą jako innym. O ile praca Leina konsekwentnie przyjmuje podmiot 
wolicjonalny i w pełni świadomy swoich działań, o tyle Vella zdaje się 
mieszać rozważania Sartre’a, Merleau-Ponty’ego oraz Husserlowską 
fenomenologię, która stanowi ich podstawę, ze stanowiskiem jednego 
z najbardziej interesujących krytyków tejże fenomenologii –Ricœura 
– który postrzega swój projekt jako rozwinięcie tej fenomenologii 
w projekt ontologii egzystencjalnej. Perspektywy dokonywanych 
przez Vellę81 strukturalno-fenomenologicznych podziałów podmio-
towości gracza wedle zakładanych przez fenomenologię relacji pod-
miot–przedmiot na takie elementy, jak podmiot ludyczny, ludyczna 
pozycja podmiotowa, figura do grania, gracz, przy jednoczesnym 
założeniu przezeń świata gry jako Husserlowskiego Lebensweltu, 
nie sposób pogodzić z Ricœurowskim projektem nowej – opartej 
na dialogu z Husserlem i Heideggerem – ontologii Dasein. Nie jest 
to jedyny problem z ujęciem, które prezentują zarówno Vella, jak 
i cytowany przez niego Leino. Obaj twierdzą bowiem, że świat gry 
jest światem faktycznym. Leino twierdzi, że kondycja grania zakłada 
rozszerzoną faktyczność:

Zatem rozszerzona faktyczność jest faktycznością rzeczywistego świata. 
Nie postulujemy, że gry stanowią alternatywy dla rzeczywistości. 
Doświadczenie gracza jest doświadczeniem rzeczywistości, a jego emo-
cje są prawdziwe. Nie wydaje się wyjątkowo potrzebne komplikowanie 
uderzającej ontologicznej jasności tej obserwacji.82

81 Por. D. Vella, The Ludic Subject and the Ludic Self…, s. 22-23. 
82 O.T. Leino, Emotions in Play…, s. 221. 
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Leino przyjmuje Sartre’owską definicję faktyczności, która nie kłóci się 
ze stawianymi przezeń tezami na temat emocji czy podmiotu wolicjo-
nalnego. Problematyczne natomiast jest to, że jej przyjęcie prowadzi 
go do zanegowania fikcyjności świata gry, skoro doświadczający tego 
świata gracz doświadcza… rzeczywistości. W perspektywie hermeneu-
tyki Ricœurowskiej praca Leina nie jest jednak aż tak prowokacyjna, 
jak rozważania Velli, który do Sartre’owskiego rozumienia faktyczności 
dołącza dosyć okrojoną definicję tego pojęcia autorstwa Heideggera83. 
O ile zatem Leino pozostawał wierny jednej tradycji rozumienia fak-
tyczności, o tyle Vella dodał do jego rozważań refleksję Heideggera84, 
wywiedzioną z innego porządku myślowego. Problem polega na tym, 
że faktyczność w rozumieniu Heideggerowskim – w taki sposób, jak 
przywołuje ją również Ricœur – wyklucza możliwość zakładanej przez 
Vellę tezy o „byciu w świecie gry”. Heidegger pisze bowiem o ścisłym 
związku faktyczności z byciem ku śmierci: „Egzystencja, faktyczność, 
upadanie charakteryzują bycie ku kresowi i są w związku z tym konsty-
tutywne dla egzystencjalnego pojęcia śmierci”85. Heidegger daje nam 
zatem wystarczający powód do odrzucenia zbudowanego przez Vellę na 
fenomenologii strukturalnej i metafizyce obecności, podwojenia bycia 
pozwalającego rozróżniać bycie w świecie gry i bycie w rzeczywistości. 
Gdyby zaistniały jednakże jakiekolwiek wątpliwości wobec mojego 
odczytania kategorii faktyczności, przywołam także jej definicję, jaką 
podaje Ricœur za Rémim Brague’em, opisując znaczenie tego pojęcia 
w myśleniu o byciu-sobą-w-świecie Heideggera:

Obecność w świecie polega na tym, że znajdujemy się we wnętrzu, do 
którego nigdy nie weszliśmy, we wnętrzu bez zewnętrzności. Dlatego 
wnętrze to określa się przez ciągłość, przez niemożliwość dotarcia od 
wewnątrz do jakiejkolwiek granicy.86

Ricœur przyjmuje zatem za Brague’em, że bycie w świecie nie może 
się z tego świata wydostać, a takie znaczenie przyjmuje stosowana przez 
graczy metafora kognitywna „wejść do świata gry” czy też otwarcie 
zakładająca relację wnętrze–zewnętrze funkcja „wyjdź z gry”. Nie 
można więc zgodzić się na podwojenie bycia na bycie w rzeczywistości 

83 Por. D. Vella, The Ludic Subject and the Ludic Self…, s. 188. 
84 Tamże, s. 187-189. 
85 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 354. 
86 Przypis Ricœura do definicji Heideggerowskiego pojęcia faktyczności. 
Cyt. za: P. Ricœur, O sobie samym jako innym…, s. 523. 
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i bycie w świecie gry, jako że tego drugiego nie dotyczy podstawowa 
cecha bycia – to, że jest ono ku śmierci. Z perspektywy hermeneutyki 
Ricœurowskiej, ale też i hermeneutyki oraz egzystencjalizmu Hei-
deggerowskiego, przyznanie bytowi wirtualnemu właściwości bycia 
nawet na prawach metafory jest nie tylko nieuprawnione, ale i niebez-
pieczne, grozi bowiem pominięciem podstawowego, dokonanego przez 
Heideggera, rozróżnienia na obecność i egzystencję. Z perspektywy 
koherencji metodologicznej nieuprawnione jest także dobieranie pojęć 
z różnych – często sprzecznych – dyskursów filozoficznych i mieszanie 
ich ze sobą bez zaznaczenia fundamentalnych różnic pomiędzy nimi. 
Ricœurowska hermeneutyka przyjmuje na przykład psychoanalizę 
za jeden z horyzontów hermeneutyki podejrzeń, podczas gdy żaden 
z wymienionych badaczy nie zakłada w ogóle tożsamości podmiotu, 
o którym piszą, z podmiotem psychoanalizy. W ten sposób z egzysten-
cjonalnego horyzontu hermeneutyki zorientowanej na ontologię zostaje 
jedynie fenomenologiczny szkielet relacji podmiotowych ukształto-
wanych na modłę modeli strukturalnych wypracowywanych jeszcze 
w latach 60. w ramach Praskiego Koła Strukturalnego. Takie działanie 
prowadzi do stwarzania zawieszonych w teoretycznej próżni modeli 
strukturalnych, stanowiących alibi dla posługiwania się metafizyką 
obecności, przeciwko której wymieniane tutaj stanowiska filozoficzne 
Heideggera i Ricœura były konstruowane. Praca Velli jest zatem inte-
resująca jako egzemplifikacja błędu metodologicznego wynikającego 
z niezrozumienia historycznych i teoretycznych różnic w stosowanych 
ujęciach filozoficznych. 

Przyjęcie założeń hermeneutyki Ricœurowskiej nie pozwala rów-
nież na uznanie za właściwe twierdzenia Harviainena, który konsta- 
tuje, że:

Przyjmując podwójny poziom obecności mentalnej w grze Role-Play, 
nie jest możliwe zastosowanie do tego typu doświadczenia normalnych 
metod hermeneutyki czy fenomenologii. Zaangażowane w Role-Playing 
Dasein (zsumowana egzystencja jakiejś osoby w historycznej ciągłości) 
jest na kilku poziomach s z t u c z n y m  D a s e i n  [podkr. – M.K.] 
i dlatego wygląda na to, że musi być analizowane w kontekście rzeczy-
wistości diegetycznej.87

87 J.T. Harviainen, A Hermeneutical Approach to Role-Playing Analysis…, 
s. 71. 



41I  W   S T R O N Ę  H E R M E N E U T Y K I  G I E R  K O M P U T E R O W Y C H

Wedle tego, co Ricœur pisze zarówno w Egzystencji i hermeneutyce, 
jak i w tekstach o interpretacji, ale przede wszystkim w O sobie samym 
jako innym, Dasein odnajduje siebie w ramach interpretacji i wysiłku 
rozumienia, ponieważ jego bycie-w-świecie nigdy nie jest „sztuczne”! 
Trudno jest także uznać definicję Dasein, którą proponuje Harviainen 
w świetle jego odniesień do hermeneutyki Ricœura, za filozoficznie 
wyprowadzoną z rozważań autora O sobie samym jako innym, nigdzie 
bowiem Ricœur nie pisze o możliwej sztuczności Dasein, ponieważ za 
Heideggerem przyjmuje, że:

[…] jestestwo jest zawsze swą możliwością, może ono w swoim byciu 
„wybierać” samo siebie, zyskiwać siebie i tracić, bądź nigdy siebie nie 
zyskiwać i zyskiwać tylko „pozornie”. […] Oba te modi bycia: właściwość 
i niewłaściwość – określenia te obieramy tu jako terminy w ich do-
słownym sensie – oparte są na tym, że jestestwo w ogóle określone jest 
przez mojość. Niewłaściwość jestestwa nie oznacza jednak wcale jakby 
„mniej” bycia lub „niższego” stopnia bycia. Może ona raczej określać 
jestestwo wedle jego najpełniejszego ukonkretnienia w sferze jego zajęć, 
emocji, zainteresowań, korzystania z przyjemności.88

Nie można zatem zgodzić się, że Dasein jest w jakimkolwiek przy-
padku sztuczne, jeśli przyjmujemy za Heideggerem, że nawet pozor-
ność stanowi zawsze element jego możliwej „mojości”. Gdy gram 
w grę czy uprawiam seks, w moim byciu nie może być mniej mojego 
bycia, podobnie jak wówczas, kiedy gram w LARP-a89, nie ma mnie 
mniej we mnie, jeśli w danej chwili odgrywam elfa czy krasnoluda, 
a moje Dasein nie jest na żadnym poziomie sztuczne, bo odgrywanie 
roli, a taki jest sens gry role-play90, jest właśnie jednym z zajęć Dasein. 

88 M. Heidegger, Bycie i czas…, s. 59-60. 
89 Na temat założeń badawczych dotyczących LARP-ów zob. 
M. Mochocki, Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym, 
„Homo Ludens” 2009, nr 1, s. 177-189. Por. tenże, Teatralne gry fabularne 
(LARP-y) na lekcjach historii – raport z badań, „Homo Ludens” 2012, nr 1, 
s. 149-171. 
90 O problemach w definiowaniu gier role-play, zastosowaniu tego pojęcia 
do opisu gier wideo, jak również o możliwych wariantach rozumienia tej 
kategorii pisał Jonne Arjoranta. Zob. J. Arjoranta, Defining Role-Playing 
Games as Language-games, „International Journal of Role Playing” 2011, 
nr 2, s. 3-17. Zob. także hasło „role-playing” Andrew Burna, A. Burn,  
Role-Playing, w: The Routledge Companion to Video Game Studies, red. 
M.J. Wolf, B. Perron, New York – London 2016, s. 241-250.
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Co więcej, założenie „podwójnego poziomu obecności mentalnej”91 
jako bycia w rzeczywistości i w fikcji zarazem jest właśnie głównym 
problemem fenomenologii i hermeneutyki, a nie sprawą spoza ich 
metodologii, jak twierdzi w przywołanym fragmencie Harviainen. 
Jednocześnie, mimo odniesienia do Ricœura, wzmiankowany badacz 
zapomina o podstawowych kategoriach wypracowanych przez fran-
cuskiego filozofa: bycia sobą oraz bycia sobą jako innym, których sens 
polega właśnie na tym, że dotyczą sposobu, w jaki bycie jest w świecie 
i w jaki pozostaje sobą. 

Przyjmując w ramach refleksji hermeneutycznej Ricœura szeroko 
omawiany przezeń problem tożsamości narracyjnej, warto wymie-
nić tych badaczy, którzy podejmują kwestię bycia sobą jako innym 
w odniesieniu do jego rozważań. Mowa tu o Danie Zahavim, Danielu 
Velli oraz Josie de Mulu, który do badań gier wprowadził pojęcie toż-
samości ludycznej w miejsce Ricœurowskiej tożsamości narracyjnej. 
Prezentowany projekt hermeneutyki gier wideo przyjmuje stanowisko 
francuskiego myśliciela, co pozwala zdystansować się od refleksji Za-
haviego oraz Velli, który w przywoływanej już pracy konstruuje na 
podstawie jego tez92 model podwójnej perspektywy gracza. W artykule 
Self and Other: The Limits of Narrative Understanding Zahavi stawia 
tezę, że istnieje zasadniczo bardziej podstawowy poziom tożsamości, 
który wymyka się pojęciu tożsamości narracyjnej oraz strukturującej 
opowieści o sobie. Badacz pisze:

Dlatego twierdziłem, że konieczne jest operowanie bardziej prymityw-
nym i fundamentalnym pojęciem siebie niż to, pod którym podpisu-
ją się narratywiści; pojęcie, którego nie można ująć w ramach struktur 
narracyjnych. Twierdziłem również, że istnieje istotny wymiar tego, 
co znaczy być innym, który musi umknąć podejściu narratologiczne-
mu. W skrócie, broniłem poglądu, że istnieją ograniczenia w sposobie 
rozumienia siebie i innych oferowanym przez narracje. Jednym z oczy-
wistych pytań, które nadal pozostaje bez odpowiedzi, jest kwestia tego, 
czy istnieje systemowe powiązanie pomiędzy tymi dwoma ogranicze-
niami. Odpowiedź wydaje się oczywista. Powodem, dla którego inny 
charakteryzowany jest za pomocą pewnego wymiaru niedostępności 
i transcendencji, powodem, dla którego inny jest innym właśnie, jest 

91 J.T. Harviainen, A Hermeneutical Approach to Role-Playing Analysis…, 
s. 71. 
92 D. Vella, The Ludic Subject and the Ludic Self…, s. 71. 
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to, że on lub ona jest również sobą, z jej lub jego własną, niezastąpioną 
pierwszoosobową perspektywą.93

Zahavi opiera swoją krytykę pojęcia tożsamości narracyjnej oraz 
koncepcji bycia sobą jako innym na założeniach Sartre’owskiej fenome-
nologii, która wskazuje na to, że perspektywa badania relacji ja–inny 
musi brać pod uwagę zwrotność zachodzącą wtedy, gdy inny patrzy 
na mnie – czyniąc mnie przedmiotem swojej obserwacji. Zahavi argu-
mentuje, że teoria tożsamości narracyjnej nie pozwala odpowiedzieć na 
pytania o tożsamość dziecka, które nie posługuje się językiem i nie opo-
wiada o swoich doświadczeniach. Interesuje go zatem poziom, na któ-
rym bezpośredniość doświadczeń nie zostaje przepracowana w ramach 
struktur narracyjnych. Badacz twierdzi ponadto, że konieczne jest prze-
myślenie perspektywy pierwszoosobowej ze stanowiska  Sartre’a, przy 
uwzględnieniu wkładu filozofa w namysł nad problematyką inności, 
ponieważ rozwijana w jego pismach fenomenologia pozwala opraco-
wać to, co umyka podejściu narratologicznemu. Można powiedzieć, że 
koncepcja prezentowana przez Zahaviego jest paralelna do perspektywy 
szkicowanej przez Nycza w książce Poetyka doświadczenia, w której 
podsumowaniu autor odnosi się do wiersza Adama Ważyka: 

[…] w tej sprawie poeta zdaje się zgadzać z Sartre’em (przeciw 
Ricœurowi): życie nie jest opowieścią. A czego nie da się opowiedzieć – 
nie da się też zrozumieć (ani dziejów, ani siebie). Owo niewytłumaczal-
ne doświadczenie, będące zarazem doświadczeniem tego, co niewytłu-
maczalne, wpisane jest w nie-narracyjną teksturę poematu, która cofa 
się niemal do progu pojęciowej artykulacji, splatając afektywno- 
-zmysłowe obrazy doznań w konstelacyjną sieć znakowego przekazu 
poetyckiego świadectwa.94

Zahavi i Nycz proponują rozpatrywać problemy bycia z perspektywy 
nienarracyjnej. Obaj zdają się przyjmować Sartre’owskie stanowisko 
mówiące, że „życie nie jest opowieścią”, a co za tym idzie, zbliżają się 
bardziej w stronę fenomenologii niż hermeneutyki. Poprzez zbieżność 
argumentacji można nazywać podejście Zahaviego poetyką doświad-
czenia. Zarówno Nycz, jak i Zahavi skupiają się zatem na tych aspektach 
tożsamości czy tekstu, które umykają możliwości zrozumienia poprzez 

93 D. Zahavi, Self and Other…, s. 201. 
94 R. Nycz, Poetyka doświadczenia…, s. 326. 
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opowieść – doświadczenia tego, co niewytłumaczalne. Jednakże oba 
stanowiska konstruują w celu przedstawienia swoich tez binarne opo-
zycje: tożsamość pierwotna – tożsamość narracyjna czy życie i doświad-
czenia rozumiane jako i poprzez opowieść – życie i doświadczenia 
wymykające się zrozumieniu i opowieści. W ramach tej binarnej opo-
zycji tworzy się napięcie pomiędzy fenomenologią a hermeneutyką lub 
pomiędzy poetyką doświadczenia a poetyką rozumienia. Czy jednak 
rzeczywiście jest to napięcie, które można z łatwością określić i nazwać, 
rozdzielając stanowiska pomiędzy np. Sartre’a a Ricœura? Kiedy Nycz, 
opisując poetykę doświadczenia jako projekt, odnosi się do Heideg-
gera, aby uzasadnić, że doświadczenie całościowo (psycho-społeczno-
-fizyczno-kulturowo-językowe) przemienia tego, który doświadcza95, 
to czy rzeczywiście czyta on Heideggera inaczej, niż czyni to Ricœur 
np. w Egzystencji i hermeneutyce? Kiedy Ricœur pisze: „Wreszcie sam 
trud interpretacji odsłania zamiar, by pokonać dystans, oddalenie kul-
turowe, zrównać czytelnika z tekstem, który stał się obcy, i w ten sposób 
wcielić jego sens w to rozumienie samego siebie, które komuś właśnie 
udaje się osiągnąć”96. 

Czy ten zapis nie jest interpretacyjnie zbieżny z zapisem Nycza, 
który twierdzi, że:

Sens jest więc efektem dyskursywnej artykulacji doświadczenia, lecz 
pozostaje zmumifikowany, zamknięty „w grób litery” (jak to zgrabnie 
ujął Norwid) bez ponowienia tej artykulacyjnej pracy, którą bierze na 
siebie czytelnik (a każdy trochę to robi inaczej), aktualizując znaczenie 
tekstu za sprawą reaktywowania w lekturze zasobów własnej wiedzy, 
przeżyć i wrażliwości, osadzających się w sieci kulturowych wzorców 
wspólnotowego doświadczenia.97

Co mówi Ricœur? Oto trud interpretacji – rozumianej jako 
pokonywanie dystansu, obcości tekstu – jest drogą wcielania sensu 
innego w samego siebie. To na tej podstawie buduje autor koncepcję 
bycia sobą jako innym, w której interpretacja jest tym nieustającym 
procesem, próbą pokonania dystansu obcości tekstu, innego i samego 
siebie za sprawą dialektyki rozumienia i wyjaśniania. Co powiada 
Nycz? Że sens jest dyskursywnie opracowanym doświadczeniem 

95 Tamże, s. 141-142. 
96 P. Ricœur, Egzystencja i hermeneutyka…, s. 183. 
97 R. Nycz, Poetyka doświadczenia…, s. 146. 
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i wymaga czytelnika, który uruchomi go na nowo za pomocą wła-
snych doświadczeń, wiedzy etc. Metafora „zmumifikowanego” sensu 
wyraża zatem dokładnie tę samą drogę, którą deskrybuje Ricœur, 
kiedy pisze o  samorozumieniu poprzez tekst, poprzez spotkanie 
z innym w tekście i za jego sprawą. Dlatego po Ricœurowsku brzmią 
słowa Nycza, który pisze: „Tak więc rozumiemy, o czym jest tekst, 
o ile go doświadczamy; potrafimy go doświadczyć, o ile reaktywuje 
w nas i zmienia przyswojone struktury rozumienia”98. Trzeba przy-
znać rację Nyczowi, że zapisuje on za pomocą nowego dyskursu, 
a zatem ustanawia nową poetykę, twierdzenie, którego Ricœur nie 
wypowiedział ani nie napisał. Ale oddając sprawiedliwość Nyczowi, 
nie można zapomnieć, że to właśnie napięcie między cielesnością, 
byciem w świecie i ludzkim doświadczeniem a dialektyką rozumienia 
i wyjaśniania stanowi jeden z najważniejszych elementów filozofii 
Ricœura. Jeżeli zatem poetyka doświadczenia staje po stronie Sar-
tre’a przeciwko Ricœurowi, to czyni to, robiąc krok wstecz, bo sama 
hermeneutyka wyrasta z fenomenologii – jest, jak to ujmuje Ricœur, 
szczepem hermeneutyki na fenomenologii99. 

Konsekwentnie zatem projekt hermeneutyki gier wideo nie od-
cina się od poetyki doświadczenia, widzi w niej bowiem propozycję 
równoległą z pytaniami zadawanymi przez Ricœura. Omawiana 
w dalszej części wywodu kwestia tożsamości narracyjnej nie będzie 
więc wykluczać doświadczeń, które są niezrozumiałe, ani afektyw-
nych obrazów wplecionych w tekst gry, ale mając ich świadomość, 
będę zwracał uwagę na sposób, w jaki to, co niewytłumaczalne, czyni 
się zrozumiałym poprzez uczynienie go przedmiotem opowieści. 
A zatem, w duchu Ricœura, należy przyznać, że „życie to nie opo-
wieść”100, natomiast zrozumienie i wyjaśnienie życia to już praca nad 
życiem jako opowieścią. W tej pers pektywie postawione jest pytanie 
o bycie sobą jako innym w grze: gra to niekoniecznie opowieść, ale 
wysiłek zrozumienia gry jest właśnie wysiłkiem skonstruowania z niej 
i o niej opowieści. 

W tym miejscu warto przywołać rozważania Josa de Mula na temat 
tożsamości narracyjnej i tożsamości ludycznej, aby pokazać, jak na-
szkicowany problem ma się do próby przepisania projektu Ricœura na 
teorię gier. De Mul w studium The Game of Life: Narrative and Ludic 

98 Tamże, s. 149. 
99 P. Ricœur, Egzystencja i hermeneutyka…, s. 182. 
100 R. Nycz, Poetyka doświadczenia…, s. 326. 
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Identity Formation in Computer Games uznaje, za Sherry Turkle, że 
gry stanowią odpowiedź na nową formułę tożsamości, będącą efektem 
technologicznych i kulturowych przemian zachodzących w ramach 
postmodernizmu101. Argumentuje on, że projekt tożsamości narracyj-
nej Ricœura nie jest w stanie opisać problemów takich jak tożsamość 
fragmentaryczna czy tożsamość konstruowana na podstawie nieza-
chodniocentrycznych struktur narracyjnych102. Co więcej, de Mul 
twierdzi, że Ricœurowskie przywiązanie do kategorii narracji opartej 
na analizie i  interpretacji tekstów literackich jest niewystarczające 
w badaniach gier komputerowych, które są nielinearne i w których 
to  nie opowieść motywuje działanie, ale przeciwnie – działanie 
motywuje opowieść: „W narracji akcja motywowana jest przez fa-
bułę, podczas gdy w grze komputerowej to fabuła zależy od akcji”103. 
Dlatego też w miejsce modelu tożsamości narracyjnej, przyjmującego 
trzystopniowy charakter mimesis, proponuje on stosować pojęcie 
tożsamości ludycznej o paralelnej strukturze, akcentującej jednakże 
charakterystyczne cechy gry. De Mul pisze więc:

W odniesieniu do konstrukcji tożsamości ludycznej możemy wydzielić 
trzy stadia, które nazwę, podążając śladami Ricœurowskiego pojęcia 
trojakiej mimesis, zabawa1, zabawa2, zabawa3. Zabawa1 odnosi się do 
ludycznej prefiguracji życia codziennego. Doświadczamy natury oraz 
świata ludzkiego jako zabawnego [playful], na przykład kiedy dostrze-
gamy grę [play] światła lub fal, kiedy widzimy zabawę [play] zwierząt 
i dzieci lub doświadczamy gry [play] seksualnego uwodzenia. Wszędzie 
w naszym świecie doświadczamy ruchów tam i z powrotem, które 
odnawiają się poprzez ciągłe powtórzenia. […] Ekspresja tej doświad-
czanej preludycznej zgodności w (komputerowych) grach kształtuje 
poziom zabawy2. Centralny jest tutaj zestaw reguł, które kontrolują 
możliwe ruchy tam i z powrotem i determinują specyfikę zabawy [play]. 
Rezultatem nie jest przyczynowy łańcuch zdarzeń, jak w narracji, ale 
pole zabawy (Spielraum), które jest przestrzenią możliwego działania. 
[…] W trzecim stadium kształtowania się tożsamości ludycznej, zaba-
wie3, gracz identyfikuje się z przestrzenią możliwości ujawnionych przez 
grę. Pole możliwego działania zostaje refleksyjnie odniesione do siebie. 
Nieskończoność możliwych rezultatów, połączona z konstytutywnymi 

101 J. de Mul, The Game of Life…, s. 170. 
102 Tamże, s. 169. 
103 Tamże, s. 176. 
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zasadami, zostaje zinternalizowana. Tak jak w przypadku refleksyjnego 
odniesienia do siebie narracji, nie istnieje prosta imitacja tych zasad 
w przypadku tożsamości ludycznej – zostają przyswojone lub przywłasz-
czone i, w rezultacie, zmieniają tożsamość gracza.104

W odróżnieniu od projektu de Mula chcę zwrócić uwagę na fikcję, 
stanowiącą centralny problem refleksji Ricœura na temat narracji. Tam, 
gdzie de Mul akcentuje interaktywność gier wideo, świadczącą o pry-
macie działania przed opowieścią, dostrzegam istotne egzystencjalne 
zaangażowanie w fikcję. Nie uważam za konieczne wprowadzanie po-
jęcia tożsamości ludycznej, dlatego że ludyczność widzę, za Ricœurem, 
w samej istocie relacji między fikcją a rzeczywistością. Postulowanie 
tożsamości ludycznej paralelnej do tożsamości narracyjnej prowadzi 
– moim zdaniem – do redundancji, skoro fikcyjny charakter zabawy 
włącza ją w obręb tożsamości narracyjnej gracza. Chociaż gry nieko-
niecznie konstruowane są wedle schematów narracyjnych, to przecież 
zaangażowanie w nie-bycie ludzkie włącza je w swoją opowieść dzięki 
intrygowaniu, poprzez konfigurowanie i rekonfigurowanie ich w tejże 
opowieści. Staram się przesunąć problem narracji w grze, kładąc, w zgo-
dzie z Ricœurem, nacisk na to, w jaki sposób gra zostaje uporządkowana 
i uczyniona zrozumiałą (podobnie jak życie ludzkie), czyli na to, w jaki 
sposób fikcyjny świat gry, jej reguły, bohaterowie etc. składają się na 
moją opowieść o świecie i o sobie samym. W tej perspektywie nie szuka 
się opowieści jako integralnego elementu gry, podobnie jak nie szuka się 
opowieści jako podstawy ludzkiej egzystencji, natomiast można wska-
zać na opowieść jako tę czynność, poprzez którą bycie zaangażowane 
zostaje w dialektykę wyjaśniania i rozumienia. Refleksja de Mula jest 
fascynująca, chociaż prowadzona z zupełnie innego poziomu. Można 
pokusić się o stwierdzenie, że stanowi ona próbę opowiedzenia o her-
meneutyce czasu rzeczywistego, podczas gdy w moich rozważaniach 
nie wyróżniam poziomu hermeneutyki czasu rzeczywistego, ponieważ 
 akcentuję, że wszelki wysiłek rozumienia jest wysiłkiem czynionym 
przez bycie w czasie teraźniejszym. Podobnie granie w grę jest, z per-
spektywy bycia, zawsze graniem tu oto, niezależnie od tego, w jaki spo-
sób owa gra przedstawia czasowość. W tym miejscu widoczne staje się, 
że projekt hermeneutyki gier komputerowych wierny jest tradycji onto-
logiczno-egzystencjalnej, którą za Heideggerem przyjmuje Ricœur. Gry 
komputerowe są w tym projekcie ściśle związane z byciem rozumianym 

104 Tamże, s. 177. 
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jako bycie-ku-śmierci. Twierdzę zatem, że tożsamość narracyjna nie 
wyklucza tożsamości ludycznej, lecz od samego początku zawiera ją 
w sobie jako integralny element dialektyki fikcji i rzeczywistości. Co 
więcej, w zgodzie z postulatami poetyki doświadczenia, a biorąc też pod 
uwagę jednostkowość bycia, przyjmuję w rozważaniach na temat tożsa-
mości narracyjnej perspektywę interpretacji świadomej dyskursywnych 
uwikłań interpretatora. A zatem, jeśli interpretuję grę SimCity 5105 
jako projekcję modelu neoliberalnego myślenia o ekonomii, relacjach 
społecznych, roli humanistyki i technologii we współczesnym świe-
cie, to moja interpretacja niesie frustrację, związaną z neoliberalnym 
atakiem na humanistykę, przywiązanie do tradycji teorii krytycznej 
i marksizmu, jak również fakt, że jestem pracownikiem naukowym, 
który musi uczestniczyć w rywalizacji o granty i liczenie punktów za 
publikacje naukowe. W myśl poetyki doświadczenia oraz hermeneu-
tyki interpretacja staje się zatem sposobem wyrażania, konstruowania 
i spajania w całość refleksji nad rzeczywistością. Jako gracz SimCity 5 
nadal jestem badaczem literatury i gier wideo, zafascynowanym teo-
rią krytyczną, a zatem jestem w stanie włączyć doświadczenie grania 
w SimCity 5 jako opowieść o tej grze do opowieści o moim życiu. Dla-
tego jestem w stanie wypowiadać się na temat gry SimCity 5, podobnie 
jak mogę mówić o przeczytanej książce lub – jeśli nadal wieczorami 
grywam w tę grę – tak jak o innej powtarzanej w czasie czynności. 
Jednocześnie interpretacja gry SimCity 5 wynika z mojej tożsamości 
narracyjnej i wpływa na nią. Czy w perspektywie moich doświadczeń 
pojęcie tożsamości ludycznej zastępuje pojęcie tożsamości narracyjnej? 
Wydaje mi się, że co najwyżej je suplementuje. 

Wraz ze wskazaniem na problem ścisłego związku interpretacji 
z doświadczeniem bycia w świecie wypada postawić pytania o odpo-
wiedzialność za interpretację oraz za kukiełkę czy marionetkę, jak 
nazywa awatary Rafał Kochanowicz. Problem odpowiedzialności 
jest w perspektywie badania gier ściśle związany z relacją pomiędzy 
fenomeno logią Husserlowską a Heideggerowską. Odnoszę się w tym 
miejscu do refleksji Michała Pawła Markowskiego na temat daru w pi-
smach Jacques’a Derridy i Jeana-Luca Mariona. Markowski pisze: 

Husserl i Heidegger wyznaczają dwa bieguny nowoczesnego myśle-
nia o darze. Z jednej strony dawanie jest ogólną strukturą pojawiania 
się rzeczy w polu świadomości, z drugiej zaś – uniemożliwianiem 

105 SimCity 5, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2013 [PC]. 
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myślenia o byciu bytów jako przedmiotów. Nie można, jak sądzę, 
bardziej skrajnie o darze myśleć: albo będzie to to, co jest dane w sposób 
oczywisty (Husserl powie: naoczny), albo też zniknie nam z oczu – jak 
bycie – „na krawędzi zupełnego mroku”. Te dwa sposoby wyznaczające 
granice fenomenologii wyznaczają też ramy dyskusji między Marionem 
i Derridą.106

Markowski pokazuje, że problematyka daru – a  zatem i  odpo-
wiedzialności – realizować się może w dwojaki sposób: zachowując 
wierność Husserlowskiej fenomenologii naoczności – jak proponuje 
Marion – lub idąc w stronę refleksji na temat bycia ku śmierci Heideg-
gera, co czyni Derrida. Ten ostatni zapisał być może najważniejsze 
dla prezentowanej hermeneutyki gier wideo stwierdzenie na temat 
odpowiedzialności: 

Śmierć stanowi to, czego nikt inny nie może odbyć ani się z tym skon-
frontować zamiast mnie. Moja niezastępowalność jest zatem nadana, 
przekazana mi, można powiedzieć, „dana” przez śmierć. To ten sam dar, 
to samo źródło, można powiedzieć, ta sama dobroć i to samo prawo. 
To z punktu, jakim jest śmierć, jako miejsca mojej niezastępowalności, 
to jest mojej wyjątkowości, czuję się wezwany do odpowiedzialności. 
W tym sensie tylko śmiertelnik może być odpowiedzialny.107

Odpowiedzialność jest zatem darem śmierci i w tym znaczeniu 
Ricœurowska tożsamość narracyjna ściśle wiąże się z odpowiedzial-
nością daną śmiertelnemu. Konstruowanie zrozumiałej opowieści 
o sobie zawsze odbywa się w obliczu śmierci i to śmierć określa moją 
niezastępowalność. Takie pojmowanie tożsamości narracyjnej uświa-
damia nam, że także rozumienie gry wideo poprzez jej opowiedzenie, 
odbywa się w obliczu odpowiedzialności, ponieważ ten, kto gra, nie 
przestaje być śmiertelnym. Śmiertelność grającego uświadamia nam, 
że w wypadku gier wideo spotykamy się zatem już zawsze z fikcją 
śmiertelności, a zatem i z fikcyjną odpowiedzialnością. Nieprzypad-
kowo Gadamer wskazuje właśnie na to, że istotą gry jest zwolnienie 
grającego z wysiłku bycia, a to oznacza, że jest również zwolnieniem  

106 M.P. Markowski, Pomyśleć Niemożliwe. Marion, Derrida i filozofia 
daru, „Znak” 2001, nr 1, s. 29. Tekst dostępny także online: http://portal. 
tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=784 (dostęp: 16.04.2018).  
107 J. Derrida, The Gift of Death, przeł. D. Wills, Chicago–London 1995, 
s. 41. 
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grającego z wysiłku odpowiedzialności danej przez śmierć. W tej per-
spektywie odpowiedzialność za interpretację gry w ramach wysiłku 
tworzenia tożsamości narracyjnej okazuje się tedy ciągłą dialektyką 
fikcji i  rzeczywistości. Fikcyjna śmierć, w  zależności od tego, jak 
zostanie skonfigurowana w ramach opowieści, może być banałem, 
źródłem śmiechu, ale i doznaniem traumatycznym i  skłaniającym 
do refleksji. To właśnie w tym miejscu widoczna staje się odpowie-
dzialność interpretatora, który bierze na siebie fikcyjną śmierć i czyni 
z niej element swojej opowieści o własnym byciu ku śmierci. To w tym 
miejscu ekonomia śmierci, będąca elementem każdej fikcji, spotyka się 
z realną śmiercią jako darem i odpowiedzialnością. To właśnie w tym 
miejscu hermeneutyka spotyka się z dekonstrukcją, Ricœur spotyka się 
z Derridą, którego słowa niech służą za podsumowanie niniejszych 
rozważań: 

Dlatego umieranie nigdy nie może zostać zabrane, pożyczone, przenie-
sione, uratowane, przyrzeczone czy przekazane. I tak jak nie może być 
mi dane, tak i nie może zostać mi odebrane. Śmierć byłaby tą możli-
wością dawania i brania [donner-prendre], która rzeczywiście uwalnia 
się od tej samej domeny możliwości, jakie sama ustanawia, jednym 
słowem: od dawania i brania.108

Czyż gry nie polegają właśnie na tym, że pożyczają fikcyjne życie 
innego, zakładają ratowanie życia, przekazywanie go lub innych z nim 
związanych transakcji? 

Założenie hermeneutyki Ricœurowskiej jako podstawowej metody 
badawczej pozwala mi na przejście obok problemów opisywanych za 
pomocą teorii i pojęć takich jak: hermeneutyka czasu rzeczywistego 
Aarsetha, kwestia relacji podmiot–przedmiot projektowana przez feno-
menologię Velli i Leina, wielopoziomowa struktura Dasein szkicowana 
przez Harviainena, hermeneutyka Gadamerowska połączona z filozofią 
języka Wittgensteina proponowana przez Arjorantę czy próby wpro-
wadzenia przez Josa de Mula pojęcia tożsamości ludycznej w miejsce 
tożsamości narracyjnej Ricœura. A zatem podstawowym pytaniem 
i problemem w perspektywie hermeneutyki Ricœurowskiej jest to, 
czego bycie w świecie dowiaduje się o sobie, grając. Na tym polega wy-
siłek włamywania się do rzeczywistości, czyli zwrócenia uwagi na bycie 
w świecie i postawienie kwestii bycia ku śmierci naprzeciw problemu 

108 Tamże, s. 44. 
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obecności w świecie wirtualnym. Co więcej, przyjęcie myślenia o eg-
zystencji i byciu jako interpretowaniu i poznawaniu siebie pozwala 
pominąć kwestie podziałów na kondycję ludzką w rzeczywistości i poza 
nią, ponieważ granie, na równi z innymi czynnościami, należy do tego 
samego porządku, co bycie, które w ramach dwóch spierających się 
ze sobą hermeneutyk – rekonstrukcyjnej i podejrzeń – ciągle buduje 
sensy, zadaje im kłam i stawia je pod znakiem zapytania. Hermeneutyka 
gier wideo nie jest zatem odrębną dziedziną wiedzy ani projektem 
określonego trybu interpretowania artefaktów, jest ciągłym ruchem 
zapytywania bycia w świecie o jego własną kondycję i egzystencję. 
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II Zamieszkując wirtualne światy

What will happen when „the way things are” in synthetic 
worlds becomes compared, almost unconsciously, to „the 
way things are” in the real world? Citizens will express 
increasing dissatisfaction with real-world governments.1

Jak wielki jest świat wirtualny? Gdyby w ramach eksperymentu zebrać 
wszystkie wirtualne przestrzenie z gier wideo i przeliczyć je w skali 1:1 
oraz porównać z polem powierzchni Ziemi, okazałoby się, że wirtualne 
światy nie zmieściłyby się na kilku, a nawet kilkunastu podobnych 
planetach2. Rozmach wirtualnej rzeczywistości czy „syntetycznych 
światów”3, jak nazywa je Edward Castronova, wykracza, paradoksalnie, 
poza horyzont wyznaczany przez geometrię czy matematykę właśnie 
dlatego, że dynamika jego geometrycznego przyrostu nie pozwala 
dokładnie go zmierzyć. Sama wielkość wirtualnej rzeczywistości czy 
możliwość zmierzenia ogromu, nie stanowi jednak podstawowego 
problemu naszych rozważań, jest ona raczej symptomem czasów, w któ-
rych życie nie odbywa się jedynie w rzeczywistości lub w przestrzeni 
ziemskiego bytowania czy zamieszkiwania, jakby powiedział Martin 

1 E. Castronova, Exodus to the Virtual World, How Online Fun Is Changing 
Reality, New York 2008, s. 106. 
2 W tej kwestii wystarczy przywołać fakt, o którym pisze Mirosław 
Filiciak (a za nim także Radosław Bomba), że: „Powierzchnia »świata« EQ 
[w grze EverQuest – M.K.] wynosi obecnie – w przeliczeniu na jednostki 
ze świata rzeczywistego – blisko 1000 kilometrów kwadratowych, co 
odpowiada dużemu powiatowi i jest obszarem potężnym […]”. M. Filiciak, 
Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, 
Warszawa 2006, s. 93. Przypomnijmy, że gra EverQuest, wydana 
w 1999 roku, stanowi pojedynczy przykład wielkości wirtualnego świata, 
kroplę w morzu i ułamek jego sumarycznych rozmiarów. 
3 Zob. E. Castronova, Synthetic Worlds. The Business and Culture of 
Online Games, Chicago 2005. 
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Heidegger4. Castronova odwołuje się do Lawrence’a Lessiga5, który 
przedstawia powstanie libertariańskiej społeczności internetu jako 
jedną z historycznych konsekwencji rozpadu krajów byłego Związku 
Radzieckiego i narodzin wiary w niemożliwość państwowej regulacji 
cyberprzestrzeni6.  Ale diagnoza Lessiga jest dla Castronovy istotna 
także dlatego, że obaj badacze mówią o zasadniczej dla myślenia o rze-
czywistości i cyberprzestrzeni kwestii, to znaczy o tym, jak w obliczu 
zaistnienia syntetycznych światów odmieniła się sytuacja ludzkiego 
bycia. W Synthetic Worlds Castronova pisze: 

Bez względu na to, jak fantastyczne byłoby dane miejsce – czy odwie-
dzający je przedstawiani są jako gangsterzy, smoki czy krakersy – jest 
i zawsze będzie ono gościło zwykłe ludzkie bycia, z ich codziennymi 
sposobami wchodzenia we wzajemne interakcje. Fizyczne środowisko 
jest w całości skonstruowane i może być, czymkolwiek chcielibyśmy, by 
było, ale ludzkie środowisko społeczne, które wyłania się wraz z tym śro-
dowiskiem fizycznym, nie różni się niczym od każdego innego ludzkie-
go środowiska społecznego.7

Teza Castronovy o tym, że relacje społeczne w wirtualnej rzeczywi-
stości zasadniczo nie różnią się od tych znanych z rzeczywistości, uzmy-
sławia nam, że bez względu na światotwórczy8 aspekt cyberprzestrzeni 

4 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, w: tegoż, Odczyty i rozprawy, 
przeł. J. Mizera, Warszawa 2007, s. 139-157. Por. także pierwszy przekład 
autorstwa Krzysztofa Michalskiego: M. Heidegger, Budować, mieszkać, 
myśleć, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, przeł. 
K. Michalski i in., Warszawa 1977, s. 316-334. Na wybór nowszego 
przekładu zdecydowałem się po lekturze tekstu Janusza Mizery na temat 
recepcji Heideggera w Polsce. Zob. J. Mizera, Uwagi o recepcji i przekładzie 
tekstów Martina Heideggera w Polsce, „Argument” 2013, nr 3, s. 245-252. 
Mizera tłumaczy np. Geviert za pomocą słowa „czwórnia”, próbując lepiej 
oddać semantyczne zniuansowanie tego pojęcia w dyskursie filozoficznym 
Heideggera. Pisze: „Jest w nim Vier, cztery, a prefiks Ge- wskazuje na 
zebranie razem, połączenie w jedną całość. Zdecydowałem się przeto 
na czwórnię jako na jedność czterech stron świata: ziemi, nieba, bogów 
i śmiertelnych, o których mówi tutaj Heidegger”. Tamże, s. 251. 
5 Zob. L. Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace, New York 2006. 
6 Tamże, s. 2-5. 
7 E. Castronova, Synthetic Worlds…, s. 7. 
8 Na temat światotwórstwa zob. K.M. Maj, Allotopie. Topografia światów 
fikcjonalnych, Kraków 2015, s. 157-190. Badacz wskazuje na najważniejsze 
założenia i tendencje światotwórcze w przeszłości oraz współcześnie, 
a także na towarzyszące im transformacje. W światotwórstwie 
ponowoczesnym Maj podkreśla zerwanie z kategorią autorstwa oraz 
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i wirtualnych światów, ich wymiar społeczny pozostaje bezwzględ-
nie i niezmiennie ludzki. Przywołując Lessiga, dochodzi on także do 
wniosku, że ten właśnie wymiar pozwala nie tylko na przenoszenie 
do światów wirtualnych skomplikowanych relacji międzyludzkich, ale 
i na wytwarzanie tych relacji właśnie w wirtualnych światach. Pisze 
on: „Wszystkie sprawy, które mają znaczenie dla zwykłych ludzi – ich 
miłości, krucjaty, moralność i ich środki materialne – mogą odnaleźć 
nowy dom w miejscu innym niż Ziemia”9. 

Ta konstatacja Castronovy łączy się z podstawową tezą Lessiga, że 
światy wirtualne – w przeciwieństwie do realnych – nie są ograniczone 
normami kulturowymi i prawami ustanawianymi przez obywateli, ale 
za sprawą kodu, pozwalającego arbitralnie dokonywać absolutnych 
zmian w konstrukcji świata i w jego prawach, tym samym regulując go: 

Życie w cyberprzestrzeni regulowane jest głównie poprzez kod cyber-
przestrzeni. […] Regulowane w tym sensie, w jakim kraty regulują ruchy 
więźnia, czy regulowane w tym znaczeniu, w jakim schody regulują spo-
sób wejścia osób niepełnosprawnych. Kod jest tym, co reguluje cyber-
przestrzeń, ponieważ definiuje on warunki, na jakich cyber przestrzeń 
jest oferowana.10

Z połączenia tych dwóch podstawowych tez Lessiga i Castronovy 
na temat relacji społecznych w wirtualnej rzeczywistości oraz sposobu, 
w jaki jest regulowana, wyłania się interesująca teoria, mówiąca, że 
wirtualne czy „syntetyczne” światy pozwalają się w nich „zadomowić” 
pod warunkiem dostosowania się ludzi do nowego sposobu regulacji ich 
życia, opartego na ograniczeniach tkwiących w samym kodzie, który 
owe światy definiuje, porządkuje, w równej mierze czyniąc je jednocześ-
nie utopią, więzieniem oraz miejscem wykluczenia. 

W świetle rozważań zarówno Lessiga, jak i Castronovy kluczowe 
wydaje się pytanie o zamieszkiwanie owych wirtualnych światów, 
choć, mimo podejścia, jakie ci myśliciele prezentują, problem zamiesz-
kiwania nie zostaje przez nich postawiony. Aby zrozumieć, o jakim 

przyznanie pierwszeństwa kreacji świata i jego rozbudowanej encyklopedii, 
połączone z dążeniem do skodyfikowania reguł jego funkcjonowania. 
Ponowoczesne tendencje światotwórcze prowadzą w tym ujęciu do 
prymatu kreowanego transmedialnie i transfikcjonalnie świata narracji 
oraz rozwoju nowej poetyki odbioru, bazującej na immersji i partycypacji. 
9 Tamże, s. 7. 
10 L. Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace…, s. 83-84. 
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zamieszkiwaniu będzie mowa, warto przywołać przykłady wirtualnego 
świata. W grach MMO (Massively Multiplayer Online), takich jak: 
Ultima Online, EverQuest 2, WildStar, Final Fantasy XIV, ArchAge, 
RuneScape, Star Wars: The Old Republic, ARK: Survival Evolved11,  
kod gry pozwala na kupno, wynajmowanie lub zdobycie domostwa, 
które można rozbudowywać, ogradzać, ochraniać etc. Podobne możli-
wości otrzymuje gracz w grach jednoosobowych, takich jak The Sims 4, 
The Elder Scrolls Skyrim, The Forest, Don’t Starve czy Fallout 412. Wy-
brane gry pozwalają, w mniejszym lub większym stopniu, na zdobycie 
lub stworzenie przez gracza przestrzeni własnej, która jest bezpośrednio 
w grze nazywana domem (The Sims 4, Wildstar, Fallout 4, Skyrim) 
lub jest w  ten sposób określana przez samych graczy (The Forest,  
Don’t  Starve). Wyjście od przestrzeni nazywanych w  wirtualnych 
światach domem wydaje się bezpieczne, dlatego to od nich przecho-
dzić będziemy w kierunku gier, które nie oferują graczom możliwości 
budowania lub zdobywania własnych domostw. 

Wstępne uwagi poświęcone zostaną omówieniu przykładów 
„zadomowienia” w dwóch całkowicie różnych gatunkach gier, aby 
uwypuklić ich zasadnicze podobieństwo, polegające na uczynieniu 
z zamieszkiwania jednego z tematów czy problemów rozgrywki. Ana-
lizy wybranych tytułów stanowić będą przesłanki zaproponowanej 
w tekście tezy o paradoksalnym charakterze zamieszkiwania wirtual-
nych światów. Owa paradoksalność czy aporia zostanie zaprezentowana 
poprzez odniesienie do Heideggerowskiej kategorii bycia ku śmierci, 
która obnaża niemożność pogodzenia wirtualnego i fikcjonalnego 
bytu postaci, awatara czy marionetki z byciem ku śmierci gracza. Ko-
lejne części wywodu stanowią próbę opisania, w jaki sposób kategorie 

11 Ultima Online, prod. Origin Systems, wyd. Electronic Arts, Polska 1997 
[PC]; EverQuest 2, prod. Sony Online Entertainment, wyd. Sony Online 
Entertainment, Polska 2004 [PC]; WildStar, prod. Carbine Studios, wyd. 
NCSOFT, North America 2014 [PC]; Final Fantasy XIV, prod. Square 
Enix, wyd. Square Enix, Polska 2010 [PC]; ArchAge, prod. XL Games, 
wyd. Trion Worlds, Europa 2014 [PC]; RuneScape, prod. Jagex Ltd., wyd. 
Jagex Ltd., 2001 [PC]; Star Wars: The Old Republic, prod. BioWare, wyd. 
LucasArts, Electronic Arts, 2011 [PC]; ARK: Survival Evolved, prod. 
Studio Wildcard, wyd. Studio Wildcard, Polska 2017 [PC]. 
12 The Sims 4, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2014 [PC]; 
The Elder Scrolls V: Skyrim, prod. Bethesda Game Studios, wyd. Bethesda 
Softworks, Polska 2011 [PC]; The Forest, prod. Endnight Games, wyd. 
Endnight Games, Wczesny dostęp 2017 [PC]; Don’t Starve, prod. Klei 
Entertainment, wyd. Klei Entertainment, Polska 2013 [PC]; Fallout 4, 
prod. Bethesda Game Studios, wyd. Bethesda Softworks, Polska 2015 [PC]. 
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współczesnej hermeneutyki Ricœura oraz pojęcia z pogranicza teorii 
krytycznej i teatrologii pozwalają lepiej zrozumieć aporetyczny charak-
ter zamieszkiwania wirtualnych światów jako istotny wymiar ludzkiej 
egzystencji. Poprzez problematyzację relacji gracza do wirtualnego 
świata w kwestii bycia-sobą-jako-innym oraz odwołanie się do roli 
wyobraźni cielesnej w grze aktorskiej możliwe jest postawienie tezy, 
że gry w ramach metafory „zamieszkiwania” pozwalają przekraczać 
antropocentryczną perspektywę wobec innego, a  zatem mogą być 
odczytywane także w charakterze istotnego wkładu w kształtowanie 
nowej transhumanistycznej etyki. 

1. Dwie gry o zamieszkiwaniu
Gra, a w zasadzie cały cykl gier The Sims stawia gracza w pozycji boga – 
pozwala mu bowiem tworzyć i kontrolować postaci w grze, decydować 
o wyglądzie ich mieszkania, typie wykonywanej pracy, ich związkach 
interpersonalnych. Celem gry jest, obok konstruowania własnego 
domu, także zamieszkiwanie go – w tym znaczeniu, w jakim wyko-
nuje się w nim różnego rodzaju czynności: od mycia naczyń, meblo-
wania, uprawiania ogrodu, odkurzania, po zupełną przebudowę ścian, 
pięter i ogrodzenia. Gracz kontroluje także czynności fizjologiczne 
swoich Simów – karmi ich, rozmnaża, zapewnia komfort odpoczynku, 
odpowiednią higienę, opiekuje się nimi (np. gasząc pożary czy wzy-
wając pogotowie). Gra The Sims 4 symuluje zatem za pomocą kodu 
i mechaniki określone sytuacje, które znamy z rzeczywistości, a więc 
chodzenie do pracy, robienie zakupów, meblowanie etc. O ile jednak 
symulowanie domu czy po prostu „zabawa w dom” jest przedmiotem 
grania w The Sims 4, o tyle wszystko to, co gracze wytwarzają w obrębie 
kodu jako symulakrum13 swojego środowiska społecznego, jest środo-
wiskiem społecznym samym w sobie: jako projekcja przyjaźni, więzi 
rodzinnych i społecznych. Gdyby gra The Sims 4 pozwalała na granie 
z innymi graczami, można byłoby powiedzieć, że w miejsce symulacji 
środowiska społecznego mielibyśmy rzeczywiste środowisko społeczne 
ze wszystkimi jego realnymi elementami, o których wspominają Lessig 
i Castronova. 

Inaczej wygląda problem gry The Forest, która wrzuca gracza w świat 
kanibali-mutantów grasujących po wyspie, na której rozbija się samolot 

13 Zob. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 
2005. 
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z graczem i jego synkiem. Istotą rozgrywki jest walka z kanibalami, 
przetrwanie, odnalezienie syna i oczekiwanie na pomoc, czyli jednym 
słowem klasyczna robinsonada14 z kanibalami w tle – brakuje jedynie 
Piętaszka. The Forest to gra zarówno dla jednej, jak i dla wielu osób, 
które mogą dołączyć się do założonej wcześniej rozgrywki w trybie 
wieloosobowym. Mechanika gry zakłada i przedstawia takie czynniki, 
jak zmęczenie, stan zdrowia i higieny postaci, a także poziom głodu 
i pragnienia. Te aspekty, połączone z zakodowaną możliwością kon-
struowania budynków mieszkalnych i obronnych, narzędzi, pułapek 
i broni, czynią z gry The Forest bardzo interesujący przykład połączenia 
rzeczywistych interakcji społecznych między graczami z symulowaną 
koniecznością budowania „bezpiecznej” przestrzeni domu, w której 
możliwe są zapisanie stanu gry, gotowanie oraz odpoczynek postaci. 
Ponadto gra nie reguluje interakcji pomiędzy graczami, dlatego też 
mogą oni zarazem współpracować, jak i nawzajem zabijać swoje awa-
tary, działać tym samym na swoją niekorzyść w grze. 

2. Zamieszkiwanie i śmierć
Warto wstępnie zastanowić się nad tym, co rozumiemy pod pojęciem 
zamieszkiwania15, kiedy mówimy o wirtualnych światach gier wideo. 

14 Na taką klasyfikację gatunkową gry The Forest naprowadza nas lektura 
książki Artura Blaima, który wyraźnie podkreśla charakterystyczne 
cechy robinsonady. Por. A. Blaim, Robinson Crusoe and His Doubles, 
Frankfur am Main 2016, s. 89-101. W grze odnajdujemy np. przywiązanie 
do mimetyzmu w przedstawieniu okoliczności dostania się rozbitka na 
wyspę. Por. tamże, s. 89-91. Gra The Forest operuje również istotnymi 
dla robinsonady semantycznymi opozycjami: swój–obcy, otwarty–
zamknięty, bliski–daleki, cywilizowany–naturalany, remediowanymi 
oczywiście za pomocą właściwych grze środków wyrazu. Zob. tamże, s. 
101. W grze mistrzowsko skonstruowany został również suspens, który 
Blaim prezentuje jako charakterystyczny rys akcji w robinsonadach. 
Tamże, s. 114. Sama obecność kanibali-mutantów wpasowuje się natomiast 
w łączenie klasycznego modelu robinsonady z motywami fantastycznymi 
i gotyckimi. Por. tamże, s. 133-136. 
15 Gordon Calleja określa zamieszkiwanie czy habitację witualnego 
środowiska za pomocą pojęcia inkorporacji. Por. G. Calleja, In-Game. 
From Immersion to Incorporation, London 2011, s. 168-170. Jego rozumienie 
zamieszkiwania jest jednak zasadniczo odmienne od przyjmowanej przeze 
mnie perspektywy Heideggerowskiej, mimo że on również akcentuje 
ontologiczny wymiar grania. Główna różnica polega na przyjęciu przeze 
mnie założenia, że zamieszkiwanie jest sytuacją egzystencjalną, która 
ściśle wiąże się z kondycją bycia ku śmierci. Tego aspektu Calleja w swoich 
rozważaniach nie podnosi. 
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W tekście Budować, mieszkać, myśleć Martin Heidegger nie tyle defi-
niuje, czym zamieszkiwanie jest, ile zadaje bardzo istotne pytania o sta-
tus zamieszkiwania jako podstawowej ludzkiej czynności. Zacznijmy 
jednak od założenia, które mimo swej prostoty skomplikuje nieco nasze 
rozważania. Heidegger pisze:

Śmiertelni to ludzie. Zwą się śmiertelnymi, ponieważ mogą umierać. 
Umierać znaczy: sprostać śmierci jako śmierci. Tylko człowiek umiera, 
i to nieustannie, dopóki pozostaje na ziemi, pod niebem wobec boskich. 
Wymieniając śmiertelnych, współmyślimy już pozostałą trójkę, 
nie przemyśliwujemy jednak prostoty czwórki. 

Tę prostotę nazywamy czwórnią [Geviert]. Śmiertelni są w czwórni, gdy 
mieszkają. A podstawowym rysem zamieszkiwania jest ochranianie. 
Śmiertelni mieszkają w taki sposób, że chronią czwórnię w jej istotę. 
Stosownie do tego, zamieszkujące ochranianie ma czworaki charakter.16

Podstawowe pytanie, jakie musimy zadać w namyśle nad relacją 
człowieka do gry wideo w świetle refleksji Heideggera, jest trojakiej 
natury. Po pierwsze, czy i jak umieramy w grze, czy można sprostać 
śmierci w grze? Czy umierając w grze, umieramy na ziemi, pod nie-
bem i wobec boskich? Po drugie, czy myśląc o grze jako przestrzeni do 
zamieszkiwania stwarzamy czwórnię? A jeśli nie stwarzamy czwórni, 
to czy możemy mieszkać, nie zachowując jej? I w końcu zapytać mu-
simy, czy wirtualny świat dopuszcza prostotę śmiertelnych, nieba, 
ziemi i boskich, czy wręcz przeciwnie, nie bierzemy w nim pod uwagę 
żadnej z nich? 

Pytanie o śmierć w grze nie dotyczy w naszej refleksji ani mechaniki, 
ani przedstawień, ani estetyki śmierci jako tego, co za pomocą techniki 
komputerowej stanowi – ni mniej, ni więcej – element gry jako dzieła 
sztuki17. Jest rzeczą pewną, że umierając w grze, nie umieramy jako 
ludzie, jako śmiertelni. A jednak umieramy jako śmiertelni na ziemi, 

16 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć…, s. 145. Ten oraz pozostałe 
cytaty podaję za przekładem J. Mizery. 
17 O fenomenie śmierci w grach wideo bardzo interesująco pisał Jason 
Tocci, przedstawiając śmierć jako element niewygodny z perspektywy 
narracji i coraz bardziej fascynująco przepracowywany w ramach 
mechaniki gry – dysonans ludonarratywny (odsuwanie śmierci, 
racjonalizacja odrodzenia etc.). Zob. J. Tocci, „You Are Dead. Continue?”: 
Conflicts and Complements in Game Rules and Fiction, „Eludamos. Journal 
for Computer Game Culture” 2008, nr 2, s. 187-201. 
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grając w grę. Ten niuans nie może umknąć naszej uwagi, bo umiera-
nie staje się istotą gry, tak jak staje się istotą sztuki, kiedy to życie jest 
jej stawką, a życie jest stawką w grze tak długo, jak gra ta odbywa się 
w obliczu upływającego czasu, bycia-ku-śmierci. Nie można grać w grę, 
nie mając życia, nie można grać, jednocześnie nie oddając grze tego, co 
stanowi horyzont śmiertelnych, czyli czasu, poprzez który każde bycie 
musi podołać śmierci jako śmierci. Nieustanność umierania każdego 
człowieka nie pozostaje zatem obok gry, poza nią, w innym świecie. 
To raczej gra zdarza się przypadkowo w trakcie trwania życia, które 
stara się, użyczając słów Heideggera, „sprostać śmierci jako śmierci”18. 
W tym wypadku gra symuluje jedynie podołanie śmierci, jej stawką 
jest bowiem życie w nią zainwestowane19. Czy jednak oznacza to, że 
wirtualny świat nie przedstawia ziemi, nieba, boskich? Oczywiście, 
jeżeli bowiem czas śmiertelnych ma się stać stawką w grze, to musi 
ona uczynić ten świat ludzkim. Jak gra może uczynić wirtualny świat 
ludzkim? Heidegger pisze: „W ratowaniu ziemi, przyjmowaniu nieba, 
oczekiwaniu boskich, wprowadzaniu śmiertelnych wydarza się za-
mieszkiwanie jako czworakie ochranianie czwórni”20. 

Wirtualne światy gier to właśnie światy skoncentrowane wokół 
ratowania ziemi – czynienia jej bezpieczną – oraz wokół wyzwalania 
jej sensu: gracz The Sims 4 ratuje ziemię od bycia w niebezpieczeń-
stwie, od zrujnowania, pustkowia, niezamieszkania, nadaje jej sens 
rodzinnego domu; gracz The Forest ratuje ziemię przed kanibalami-
-potworami, wyrąbuje las, buduje ogrodzenia, aby uczynić ziemię 
bezpieczną. Wirtualne światy zawsze proponują niebo, na które 
gracze się zgadzają – na zmienne pory dnia i nocy, na zakodowane 
w grze cykle, na przebieg gry jako gry dla śmiertelnych: zarówno 

18 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć…, s. 145. 
19 Pod tym względem moja refleksja odbiega od problematyki śmierci 
postaci w grze typu OSGON (One-Session Games of Narration), 
wprowadzonej przez Gonzalo Frascę do opisania tych gier, które nie 
pozwalają na załadowanie rozgrywki z poprzedniego zapisu, przez co 
śmierć wirtualnej postaci jest de facto analogiczna do śmierci narracyjnej. 
Rozróżnienie śmierci w grach wideo od śmierci narracyjnej, postulowane 
przez Frascę, nie zmienia jednakże zasadniczo niczego w przyjmowanych 
przeze mnie założeniach, ponieważ przedmiotem mojego zainteresowania 
nie jest modus fikcyjnej śmierci awatara, „kukiełki” czy postaci w grze, ale 
problem bycia ku śmierci, które poprzez swoją niefikcyjną śmiertelność 
czyni zamieszkiwanie wirtualnych światów niemożliwym i aporetycznym. 
Por. G. Frasca, Don’t Play It Again, Sam: One-Session and Serial Games of 
Narration, „Digital Arts and Culture Conference 1998”, http://cmc.uib.no/
dac98/papers/frasca.html (dostęp: 16.04.2016). 
20 Tamże, s. 146. 
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The Sims 4, jak i The Forest wymagają zgody na niebo, pod którym to-
czy się gra. W wirtualnych światach gier, nawet w tych, w których 
śmiertelni grają role bogów, nadal oczekują oni boskich, a wyczekiwa-
nie nadejścia tychże jest często sygnalizowane w grach przez symbole 
(krzyże i Biblia w The Forest), reprezentacje (chrześcijaństwo i islam 
w The Sims 4) i wiarę w ocalenie. Czy wirtualne światy pozwalają 
spełnić posłuszeństwo śmierci śmiertelnych? Tak i nie. Jeśli bycie 
posłusznym śmierci to gotowość na śmierć dobrą – wirtualne światy 
dają wyobrażenie dobrej śmierci (w materialnym i rodzinnym domu 
– The Sims 4 – czy ratując syna przed kanibalami – jak w The Forest). 
Czy śmierć w grze jest wypełnieniem istoty śmiertelnych? Być może 
jest ona raczej próbą przygotowania na nią, zrozumienia, na czym 
owo posłuszeństwo polega? Pewne jest jednak, że śmierć w wirtu-
alnych światach może być zarówno pustym przedstawieniem, jak 
i momentem refleksji nad dobrą śmiercią, pozostaje ona jednakże obca 
grze tak długo, jak życie stanowi jej stawkę. Zgoda na grę jest w tej 
mierze zgodą na śmierć i jest jednocześnie przeciwko niej. Zarówno 
w The Sims 4, jak i w The Forest śmierć nie jest bowiem sensem gry, 
a istota gry polega na zachowaniu życia przed śmiercią. 

Powróćmy teraz do podstawowego pytania: czy grając w grę, stwa-
rzamy czwórnię, czy zamieszkujemy21 jej wirtualny świat? Tak i nie. 
Heidegger pisze, że zachowywanie czwórni odbywa się poprzez rzeczy:

Zamieszkiwanie zachowuje czwórnię, gdy wprowadza w rzeczy jej 
istotę. Atoli same rzeczy chronią czwórnię tylko wówczas, gdy same 
są pozostawione w swojej istocie jako rzeczy. Jak to się dzieje? Tak, że 
śmiertelni chronią i pielęgnują wzrastające rzeczy, te zaś, które nie rosną, 

21 Piotr Kubiński wskazuje na istotny aspekt myślenia o relacji gracza 
względem gry, a mianowicie na to, że już sama postać czy awatar jest 
przez gracza „zamieszkiwany”. Badacz pisze: „Gracz posługuje się 
cyfrową postacią, wraz z jej wszystkimi funkcjami: »zamieszkuje ją«, by 
następnie poprzez tę postać »zamieszkiwać« przestrzeń – by posłużyć się 
sformułowaniem Merleau-Ponty’ego”. P. Kubiński, Gry wideo. Zarys 
poetyki, Kraków 2016, s. 38. Ze względu na przyjmowaną tutaj perspektywę 
ontologii egzystencjalnej teza Kubińskiego wydaje się problematyczna 
– pozwala ona bowiem na wprowadzenie w samym dyskursie 
groznawczym problematyki metafizyki obecności. Badacz ujmuje również 
zamieszkiwanie w ramy cudzysłowu, co wskazuje na bardziej metaforyczne 
rozumienie tego problemu, podczas gdy przedstawione poniżej rozważania 
zmierzają w kierunku stawiania pytań egzystencjalnych w duchu 
hermeneutyki Heideggera, a zatem nie ujmują zamieszkiwania wirtualnych 
światów w cudzysłów. 
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sami wznoszą. Pielęgnowanie i wznoszenie są budowaniem w węższym 
sensie. Zamieszkiwanie, o ile chowa czwórnię w rzeczy, jako to chowanie 
jest budowaniem.22

Czy w wirtualnym świecie rzeczy nie są już od samego początku 
nośnikami czwórni jako efekty działania techniki (τέχνη) obecnej 
w grze w postaci kodu? Przypomnijmy, że Heidegger traktuje technikę 
w znaczeniu τέχνη jako to działanie, które poprzez zasób i zestaw wiąże 
się z ποίησις23, czyli jako jeden z podstawowych sposobów na ujaw-
nianie się rzeczy oraz dochodzenie do prawdy (ἀλη�ϑεια)24. Zwróćmy 
zatem uwagę na fakt, że wirtualny świat jest od samego początku świa-
tem – rzeczą, światem pozostawionym w swej istocie w najbardziej 
podstawowym doświadczeniu gracza. Dla grającego w The Sims 4 czy 
The Forest wirtualny świat jest właśnie tym, czym jest – wirtualnym 
światem, światem – rzeczą, nawet jeżeli owa rzecz sprowadza się do 
zbioru danych zainstalowanych na dysku komputera. W tym znaczeniu 
wirtualny świat jako rzecz jest już zarówno jednym ze sposobów prze-
chowywania czwórni, a jednocześnie mieści on rzeczy w sobie, rzeczy 
przynależne jemu tylko jako światu samemu w sobie, który zachowują. 
Dopiero teraz widzimy, że gry w charakterze rzeczy chronią czwórnię 
niejako podwójnie: w sobie jako grach oraz w sobie jako wirtualnych 
światach. O tym fenomenie pisał Tom Boellstorff, nazywając go para-
doksem ontologii wirtualnych światów: 

Wirtualne światy jak gdyby połykają swój własny ontologiczny ogon 
w tym sensie, że są pierwszym ludzkim tworem, który dopuszcza reku-
rencyjność techne, dając w ten sposób ludziom zupełnie nowe sposoby 
pojmowania samych siebie w kategoriach życia w kulturze i fizycznego 
ucieleśnienia.25

Budowanie czy po prostu tworzenie gier ma zatem dwojaki 
charakter: jest ono budowaniem i  zamieszkiwaniem w  sensie 

22 Tamże, s. 146. 
23 M. Heidegger, Pytanie o technikę…, s. 14-23. 
24 Tamże. 
25 T. Boellstorff, Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka 
wirtualnego, przeł. A. Sadza, Kraków 2012, s. 84. Projekt Boellstorffa jest 
szczególnie bliski mojej propozycji hermeneutyki gier wideo, która zakłada 
właśnie otwarcie bycia na bycie-interpretowanym, a zatem postawienie 
pytań o to, czego bycie dowiaduje się o sobie poprzez zaangażowanie 
w wirtualne światy. 
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przechowywania czwórni śmiertelnych oraz budowaniem i zamiesz-
kiwaniem w sensie przechowywania czwórni wirtualnych światów, 
których stawką jest czas poświęcony przez śmiertelnych grze. Grając 
w gry – rzeczy – śmiertelni chronią czwórnię: ratują ziemię, godzą się 
na niebo, oczekują boskich, pozostają posłuszni własnej istocie. Gra-
jąc w gry, śmiertelni zachowują także czwórnię wirtualnych światów, 
ponieważ godzą się na oddanie im swojego czasu, czasu bycia-ku-
-śmierci, dlatego ratują wirtualną ziemię, godzą się na wirtualne 
niebo, oczekują wirtualnych boskich i próbują sprostać własnej śmier-
telności, która zawsze obecna jest w obliczu śmierci wirtualnej. W tej 
mierze śmiertelni nie zamieszkują wirtualnych światów, grając w grę 
jako rzecz i jednocześnie zamieszkują wirtualne światy, oddając im 
czas swojego bycia-ku-śmierci. Zamieszkiwanie wirtualnych światów 
jest zatem zawsze aporią rzeczy, za pomocą której zamieszkujemy 
ziemię, a jednocześnie dzięki tej rzeczy porzucamy ziemię dla innej 
ziemi, którą ratujemy, inwestując w nią czas naszego bycia-ku-śmierci. 
Ponieważ śmiertelni mają jedno bycie-ku-śmierci, ta aporia jest za-
sadniczym problemem, bo czy można ratować ziemię, zgadzać się 
na niebo, oczekiwać boskich i być posłusznym istocie śmiertelnych, 
posiadając dwie ziemie, dwa nieba, dwa wymiary boskich, a zaledwie 
jedną śmiertelność? W tym sensie poprzez gry zamieszkujemy nasz 
świat na zasadzie paradoksu – rezygnując z niego na rzecz świata 
wirtualnego26. W tym miejscu moja refleksja różni się od rozważań 
Boellstorfa, który wyraźnie stawia tezę, że zamieszkiwanie Second 
Life pozwala na to, aby „wirtualne stało się realne”27.

26 Por. „Elektronika byłaby medium stwarzającym świat człowieka,  
a jego immersyjność umożliwia urealnianie tego, co elektroniczne 
oraz skłania do rozstrzygnięć dotyczących wyboru rzeczywistości”. 
M. Ostrowicki, Człowiek w rzeczywistości elektronicznego Realis. 
Zanurzenie, http://www. sideymyoo.art.pl/Czlowiek_w%20
rzeczywistosci_elektronicznego_realis_Zanurzenie.pdf (dostęp: 
16.04.2016), s. 549. 
27 Por. „Dla mieszkańców Second Life technika była jednak warunkiem 
koniecznym wirtualnego zamieszkania i zakorzenienia: będąc online, 
zamieszkiwali miejsca, które były wirtualne, ale jednocześnie autentyczne. 
Budowanie można zatem uznać za pewien fach czy też wytwórczość (craft) 
– odmianę techne – poprzez którą wirtualne staje się realne”. T. Boellstorff, 
Dojrzewanie w Second Life…, s. 135. Nie sposób jednak nie zgodzić się 
z Boellstorffem, kiedy, odnosząc się do widmontologii Derridy, pisze on 
o tym, że obecność w wirtualnej rzeczywistości jest jedynie metafizyką 
obecności. Zob. tamże, s. 153-154. 
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3.  Zamieszkiwanie wirtualnych światów jako teatr – problem 
tożsamości narracyjnej

Problem ten trzeba rozwiązać najpierw, ponieważ bez jego zrozumienia 
nie możemy posunąć się dalej w myśleniu o zamieszkiwaniu dwóch 
światów. Jeżeli śmiertelność jest jedna, a światy są dwa, to należy przede 
wszystkim odpowiedzieć na pytanie o status siebie samego w obliczu 
własnej inności, wynikającej z niemożności pogodzenia bycia ku śmierci 
z bytem fikcyjnej postaci28. W odpowiedzi na tę kwestię pomocna 
okaże się refleksja Ricœura, który pisze: 

Postaci teatru i powieści są istotami ludzkimi tak jak my. W tej mierze, 
w jakiej własne ciało jest wymiarem tego-który-jest-sobą, wyobrażeniowe 
wariacje wokół kondycji cielesnej są zmianami dotyczącymi tego-który-
-jest-sobą i jego bycia sobą. Ponadto, na mocy zapośredniczającej funkcji 
własnego ciała w strukturze bycia w świecie, cecha bycia sobą cielesności 
rozciąga się na cielesność świata jako cieleśnie zamieszkałego. Cecha 
ta określa kondycję ziemską jako taką i nadaje Ziemi znaczenie egzy-
stencjalne, które na różne sposoby przyznawali jej Nietzsche, Husserl 
i Heidegger. Ziemia jest tu czymś więcej i czymś innym niż planetą: jest 
to mistyczna nazwa cielesnego umocowania w świecie. Oto, co ostatecznie 
zakłada opowieść literacka jako podległa ograniczeniu, które sprawia, że 
jest ona mimesis działania. Bo działanie naśladowane w fikcji i poprzez nią 
także pozostaje podległe ograniczeniu cielesnej i ziemskiej kondycji.29

28 Najlepiej widać ową niemożność w przypadkach zgonów graczy 
przed komputerami. O tym fenomenie wspomina Radosław Bomba, 
pisząc: „Młodzi dwudziestokilkuletni gracze, zafascynowani dynamiczną 
rozgrywką, zapominali o realnym świecie i potrzebach swojego organizmu, 
grając bez przerwy na odpoczynek, posiłek czy sen. Często nie wstając 
przez kilkadziesiąt godzin od komputera, gracze ci umierali przed 
monitorem z wyczerpania, odwodnienia organizmu lub wskutek zawału”. 
R. Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, 
Toruń 2014, s. 67. 
29 P. Ricœur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 
2003, s. 248. Pod tym względem rozumienie pojęcia mimesis przez 
Ricœura nie daje się zredukować do propozycji Marie-Laure Ryan, którą 
na polskim gruncie przedstawił Jan Stasieńko w postaci podziału na 
mimesis uniwersalistyczną (konstrukcja całych, domkniętych światów) 
oraz mimesis partykularną (najśladownictwo części, wybranych aspektów). 
Por. J. Stasieńko, Kategoria mimesis a gry komputerowe, w: Kulturotwórcza 
funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t. 2, red. A. Surdyk, J. Szeja, 
Poznań 2007, s. 201-205. Również podział w tekście Stasieńki na trzy 
poziomy mimesis nie pokrywa się z propozycją Ricœura, który za 
podstawowy poziom mimesis uważa kontekst ludzkiego istnienia. Por. 
tamże, s. 207. 
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Przywołana tu refleksja Ricœura jest efektem przyjęcia przezeń 
tezy, że istnieje coś, co nazywa on tożsamością narracyjną, która 
wynika z określonej konstrukcji zbudowanej w ramach tożsamo-
ści opowieści z samą sobą. Francuski filozof pokazuje, że działanie 
w fikcyjnej opowieści, czyli działanie aktorów na scenie lub postaci 
literackich w tekście, zawsze znajduje się w orbicie mimesis. Naślado-
wanie działania w fikcji, a zatem i w wirtualnych światach, jest dla 
niego zawsze ograniczone i zależne od wyobrażenia budowanego na 
podstawie doświadczenia bycia człowiekiem, bycia w ciele/bycia cia-
łem i bycia na Ziemi. Ricœur uświadamia nam zatem, że mimesis dzia-
łania, jakkolwiek nieludzkie by ono było, zawsze jest naśladowaniem 
działania wobec owej podstawowej ludzkiej kondycji bycia w ciele, 
w czasie i na ziemi – „bycia umocowanym cieleśnie w świecie”30. Spro-
wadzenie bycia w świecie oraz doświadczenia świata wirtualnego 
do wspólnego mianownika lub wspólnego zakotwiczenia w ludzkiej 
kondycji nie rozwiązuje jednak aporii, która wynikała z problemu 
zamieszkiwania wirtualnych światów. Uznanie, że bycie w świecie 
gracza oraz jego działania jako wirtualnej postaci są umocowane 
w cielesnej i ziemskiej kondycji ludzkiej, stanowi zaledwie pierw-
szy krok do zrozumienia, jak możliwe jest bycie-sobą-jako-innym 
w wirtualnym świecie31. Okazuje się bowiem, że uznanie za wspólny 
mianownik cielesnego umocowania w świecie gracza, w przeciwień-
stwie do jego awatara, nadal nie daje odpowiedzi na pytanie, czym 

30 O tym problemie z innej, ale bardzo bliskiej perspektywy pisał Rafał 
Kochanowicz: „Zatem nawet wirtualny mebel czy jakakolwiek inna rzecz 
ułożona w wirtualnej makiecie, stanowi świadectwo wnikania do świata 
gry najbardziej podstawowych – niejako egzystencjalnych [podkr. – M.K.] 
– oczekiwań wobec animowanej »nieludzkiej przestrzeni« wyznaczonej 
granicami quasi-mitologicznych fragmentów”. R. Kochanowicz, 
Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej…, s. 135. 
31 W tym miejscu warto zaznaczyć, że postawiony w tekście problem 
bycia sobą jako innym w kontekście zamieszkiwania różni się od ujęcia 
prezentowanego przez przywołanego wcześniej Bombę. „Parafrazując 
Žižka, mamy w grach komputerowytch do czynienia z przesunięciem 
zaangażowania od Innego, rozkoszującego się zamiast mnie, do mnie 
samego rozkoszującego się za pomocą Innego i wreszcie do mnie 
stającego się Innym (reprezentacją ekranową, awatarem)”. R. Bomba, Gry 
komputerowe…, s. 80-81. Badacz posługuje się w opisie relacji Ja–Inny 
kategorią „interpasywności” Slavoja Žižka, podczas gdy ja przyjmuję 
w niniejszej pracy kategorie bycia sobą jako innym Paula Ricœura. 
Bomba natomiast – by zaznaczyć różnice dyskursywną – nigdzie w swojej 
książce do Ricœurowskich pojęć się nie odnosi, stąd też konieczne było 
zaznaczenie tej różnicy metodologicznej. 
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różni się ich relacja od – powiedzmy – relacji aktora do własnej roli 
czy czytelnika wobec postaci w tekście. Oznacza to, że nadal niejasna 
jest możliwość zamieszkiwania wirtualnych światów, bo nie wiemy 
do końca, o jakiej inności mówimy, kiedy nazywamy gracza grającego 
w grę tym-który-jest-sobą-jako-innym. 

Wydaje się, że aby zrozumieć ową inność wynikającą z bycia sobą, 
należy zadać podstawowe i wieloznaczne pytanie „kto?” – działa, 
mówi, opowiada o sobie, jest odpowiedzialny32. W wybranych jako 
przykład grach The Sims 4 oraz The Forest to pytanie obnaża szereg 
zależności, ten bowiem, który działa, mówi, opowiada i ponosi od-
powiedzialność, jest od razu rozdwojony: a) pomiędzy klikającego 
myszą i naciskającego przyciski na klawiaturze gracza oraz działającą 
w wirtualnym świecie postać; b) pomiędzy tego, kto mówi do siebie 
przed ekranem oraz tego, który mówi do innych w wirtualnym świe-
cie ustami innego; c) pomiędzy tego, kto opowiada o sobie na ziemi 
lub o sobie-jako-innym swoim rozmówcom w wirtualnym świecie; d) 
pomiędzy tego, kto ponosi odpowiedzialność na ziemi za złamanie 
reguł gry, oraz tego, który ponosi odpowiedzialność jako inny w wir-
tualnym świecie. Odpowiedź na pytanie „kto?” wyraźnie profiluje 
gracza jako tego-który-jest-sobą, a jednocześnie jako tego-który-jest-
-sobą-jako-innym zarówno na ziemi, jak i w wirtualnym świecie. 
Gracz posiada zatem tożsamość w znaczeniu prawno-biologicznym 
oraz tożsamość narracyjną lub – precyzując – tożsamość sceniczną, 
która czyni zeń aktora w tym znaczeniu, w jakim, pozostając sobą, jest 
on zarazem sobą-samym-jako-innym. Rafał Kochanowicz pisze o tej 
sytuacji, że „Odgrywanie roli postaci, w którą wciela się żywy czło-
wiek-gracz, pociąga za sobą niejeden efekt, który skłonni bylibyśmy 
kojarzyć ze zjawiskami z przestrzeni scenicznej”33. Badacz fabulary-
zowanych gier wideo uzmysławia nam także, że oprócz klasycznej gry 
na scenie, gry komputerowe mają również cechy teatru lalek – dla-
tego używa on kategorii marionetki czy „postaci-kukiełki”34. W tym 

32 P. Ricœur, O sobie samym jako innym…, s. 494-495. 
33 R. Kochanowicz, Fabularyzowane gry komputerowe…, s. 135. 
34 Por. tamże, s. 35, 44-45. Kochanowicz pisze, że: „Związki gier 
komputerowych z teatrem nie ograniczają się tylko do tzw. »odgrywania 
roli«, ale dotyczą także »informatycznej personalizacji« prowadzonego 
bohatera, który staje się wirtualnym odpowiednikiem marionetki – 
sterowanej już, rzecz jasna, nie za pomocą sznurków, lecz interfejsu”. 
Tamże, s. 44. Problematyka teatru lalek jest w badaniach gier o tyle 
istotna, o ile pozwala ona zdystansować się od wszelkich projektów, które 
operują metaforami „wcielenia” lub obecności w wirtualnym świecie 
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miejscu rozważania Kochanowicza można połączyć z proponowaną 
przeze mnie hermeneutyką Ricœurowską, problematyką teatru 
rozumianego po goffmanowsku jako Teatr życia codziennego oraz 
z Teatralnością jako medium, która jest już efektem zdekonstruowania 
kategorii teatru zay pomocą pojęcia medialności przez Samuela We-
bera. Erving Goffman w następujący sposób ujmuje mimetyczność: 

Postać, którą aktor przedstawia w teatrze, w pewnym sensie nie jest 
prawdziwa, a jej istnienie nie ma tych realnych konsekwencji, jakie ma 
istnienie całkowicie wymyślonej postaci odgrywanej przez mistyfika-
tora. Jednak skuteczne przedstawienie którejkolwiek z tych fałszywych 
figur wymaga posłużenia się prawdziwymi technikami, tymi samymi 
technikami, dzięki którym w życiu codziennym ludzie radzą sobie z rze-
czywistymi sytuacjami społecznymi.35

Zwróćmy uwagę, że można przepisać ten fragment wypowiedzi 
Goffmana w taki sposób, aby zastąpić słowo „aktor” słowem „gracz”, 
a „teatr” – pojęciem „wirtualnego świata”. W ten sposób uzyskamy 
de facto tezę Lessiga i Castronovy, tezę wzbogaconą jednak o istotny 
dla nas, z perspektywy tożsamości gracza, aspekt sceniczności czy te-
atralności wirtualnego świata. Zastosowanie teorii Goffmana nie pro-
wadzi natomiast do automatycznego zanegowania tezy o możliwości 
zamieszkiwania wirtualnych światów, jeżeli bowiem życie codzienne 
uznajemy za teatr, to nie możemy odmawiać owej teatralności sytuacji 
najbardziej codziennej dla milionów ludzi – sytuacji grania w gry. Po-
nadto gry stają się w tym świetle najjaskrawszym przejawem teatru, 
stanowią bowiem scenę per se. Ale powiedzieć, że gry to teatr, to wciąż 
za mało. Dlatego z pomocą przychodzi nam Samuel Weber, który 
zarówno w Teatralności jako medium, jak i w Benjamin’s Abilities, od-
wołując się do Waltera Benjamina, proponuje interpretować teatr jako 
medium. Weber twierdzi, że jest ono współcześnie zdeterminowane 
przez „cytowalność gestu”, rozumianego jako otwarcie sceny na pewną 

ujmowanym jako przedłużenie świata realnego (Olli Tapio Leino, Daniel 
Vella). Teza Kochanowicza, który spogląda na fabularyzowane gry wideo 
jak na makiety, w których gracze bawią się marionetkami, jest nie tylko 
trafna, ale pozwala na zdystansowanie się wobec groźby wpadnięcia 
w pułapkę metafizyki obecności. Stanowi ona także oryginalną polską 
kontrpropozycję dla ujęć badawczych, takich jak „cyberdrama” Jannet 
H. Murray czy teorii komputera jako teatru Bredny Laurel. 
35 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner- 
-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 2008, s. 279. 
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potencjalność zdarzeń przeciwko odtwarzaniu faktów36. Cytowalność 
czyni także coś istotnego z czasem, Weber pisze bowiem: „Zacytowany 
jako cytowany, gest nie jest po prostu obecny, ale rozszczepia się między 
przeszłością i teraźniejszością, przywołując przeszłość jako zapowiedź 
nieprzewidywalnej przyszłości”37. 

Cytowalność gestu pozwala nam przemyśleć grę wideo właśnie 
w perspektywie cielesności rozczłonkowanej poprzez medium, jakim 
jest teatr, która stanowi alternatywę wobec cielesności ludzkiej, uprzy-
wilejowanej w kulturze Zachodu w stosunku do cielesności zwierzęcej, 
roślinnej, obcej. Chodzi o wyodrębnienie członków ciała, które zy-
skując niezależność, stają się tym, co „pociąga”38 ciało w różne strony. 
Czy nie z taką sytuacją mamy do czynienia z chwilą, gdy ciało wkracza 
na scenę gry wideo? Czy palce, stopy, dłonie, nadgarstki nie nabierają 
jakiejś niesamowitej niezależności wobec zanurzonego w medium ciała 
gracza, postawionego w zasadzie w sytuacji widza? Weber pisze:

To, co „digitalne”, wskazuje poza swoje bezpośrednie przejawy, jest 
„alegoryczne” w takim sensie, jaki nadał temu terminowi Benjamin: 
nie oznacza tego, co reprezentuje, ale coś innego, coś, co mieści się gdzie 
indziej. Każde „tu i teraz” wskazuje w kierunku „tam i wtedy”. „Jakości” 
wizualne, słowne, akustyczne, przedmioty „wrażeń zmysłowych” są 
wytwarzane przez ciągi relacji, które nie pozostają w żadnej nieodłącz-
nej relacji z czymkolwiek poza najbardziej elementarną formą samej 
relacyjności, to znaczy opozycją binarną.39

Można powiedzieć, że owo alegoryczne rozumienie digitalności, 
jakie proponuje Weber, jest w zasadzie zbieżne ze współczesnym ro-
zumieniem immersji, czyli – mówiąc w skrócie – polisensorycznym 
zanurzeniem w wirtualnym świecie, w wirtualnym ciele40. Zwróćmy 
uwagę na to, że, niezależnie od wyboru pojęcia, zarówno immersja, 
jak i Benjaminowska alegoria tłumaczą to, w jaki sposób medium 
rozluźnia absolutną tożsamość bycia z własnym ciałem, otwierając 

36 S. Weber, Teatralność jako medium, przeł. J. Burzyński, Kraków 2009, 
s. 20. 
37 Tamże, s. 22. 
38 Tamże, s. 26. 
39 Tamże, s. 26-27. 
40 O immersji jako nowej poetyce odbioru przeczytać można m.in.  
w: K.M. Maj, Allotopie…, s. 183-196. Więcej o immersji w rozdziale II,  
który w całości poświęcony jest lekturze różnych sposobów rozumienia 
tego pojęcia. 



68 R O Z D Z I A Ł  I  H E R M E N E U T Y K A  G I E R  W I D E O

tym samym nową perspektywę bycia-sobą-jako-innym. Dlatego gry 
wideo pozwalają graczom na wyobrażeniowe „wchodzenie w ciała” 
o innej wrażliwości, emocjonalności, a zatem na doświadczenie cy-
towalności gestu – nawet jeśli jest on z góry zaprogramowany. Przy-
kładem tego zjawiska w grze The Forest byłby skrypt pozwalający na 
to, aby gracz, poprzez swojego awatara, doświadczył, jak na jego ręce 
ląduje ptak. Zwróćmy uwagę, że cytowalność gestu widoczna jest już 
w gramatycznie splątanym opisie samego zdarzenia, bo nie wiadomo 
już, kto doświadcza obecności ptaka bardziej: ten-który-jest-sobą czy 
ten-który-jest-sobą-jako-innym. Scena, w której gracz bierze udział, 
jest od samego początku teatralna, stanowi przecież element sce-
nariusza gry, w tym znaczeniu, w jakim elementem scenariusza jest 
tak zwane zeskryptowane wydarzenie. Niemniej samo wydarzenie 
na scenie The Forest staje się niepowtarzalne w swojej powtarzalno-
ści właśnie za sprawą własnej cytowalności i recytowalności: można 
je powtórzyć, ale zawsze w zmienionych okolicznościach, przy innym 
oświetleniu, miejscu spoczynku postaci. Co więcej, lądujący na ręce 
awatara ptak pociąga ją za sobą wbrew woli omnipotentnego gracza, 
dokonuje rozczłonkowania jego ciała za sprawą digitalnego gestu, 
zawiesza zatem sytuację kontroli na rzecz poddania się byciu-sobą-
-jako-innym własnego awatara. W mojej próbie opisu tego zjawiska 
zwracam uwagę na zawiłości językowe, wskazując na to, że gramatyka 
nie nadąża, by usidlić jedną tożsamość. Dlaczego tak się dzieje? Od-
powiedź na to pytanie pozwoli nam lepiej zrozumieć, co medium gry 
robi z graczem jako tym-który-jest-sobą-jako-innym, a zatem, w jaki 
sposób zamieszkuje on jako inny wirtualne światy.  

4. Teatralność gry a jej medialność
Podstawową kwestią w  wypadku gry, rozważanej w  perspektywie 
teatralności i medialności, jest to, w jaki sposób dochodzi w niej i po-
przez nią do separacji tożsamości prawno-biologicznej od tożsamości 
narracyjnej. Stawką tych rozważań będzie możliwość wypracowania 
określonej etyki właściwej wirtualnym światom gier wideo, związanej 
z cytowalnością gestu i otwarciem na nieznane tego-który-jest-sobą-
-jako-innym. Wydaje się ona kluczowa dla problemu zamieszkiwania 
wirtualnych światów, ponieważ pozwala na wyciągnięcie wniosków 
na temat tego, co owo aporetyczne zamieszkiwanie daje samemu 
byciu w jego rozumieniu siebie i świata. Pytanie o grę jako medium 
rozważamy w odniesieniu do medialności opisanej przez Samuela 
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Webera w Benjamin’s Abilities. Analizując pisma Benjamina poświę-
cone teatrowi epickiemu Brechta, Weber rozwija rozumienie terminu 
Zustände, który jest kluczowy dla zbudowania dystansu pomiędzy 
aktorem a odgrywaną przezeń rolą41. Ten efekt dystansu przesądza 
o cytowalności gestu, rozumianej przez Webera jako wyzwanie rzucone 
tradycyjnej identyfikacji aktora z rolą. To zawieszenie identyfikacji do 
złudzenia przypomina sytuację gracza w grze, który jest-sobą-jako-
-innym – cytując swoją rolę, choć nie do końca się z nią identyfikując. 
A zatem tym, co zostaje w grze zawieszone, stanowiąc jednocześnie jej 
stawkę, jest życie rozumiane jako ciągłość tego-który-jest-sobą. Poprzez 
tę zbieżność teatru i gry wideo w zawieszaniu identyfikacji życia z rolą 
dochodzimy do tezy Benjamina o wirtualności medium, którą przy-
wołuje Weber we wspomnianej już książce:

Teatr, tak jak tu został opisany, zakłada coś innego niż pewną formę lub 
odmianę sztuki. Ma on do czynienia z rytmem istnienia, z przypływem 
i odpływem życia, z byciem tam i wtedy, ale zapewne paradoksalnie, na-
wet bardziej z jego zablokowaniem niż z jego postępem. Teatr przerywa 
wiadomości z życia codziennego, aby zrazu donieść pewien szczególny 
komunikat. Ten komunikat jest trochę niewiarygodny. Jedną z rzeczy, 
jakie nam mówi, jest to, że patrząc z owego niewiarygodnego punktu 
widzenia, „nie ma różnicy między ludzkim życiem a słowem”. Różnica 
między nimi znika, gdy fala osiągając szczyt, zarazem życie znierucha-
mia i przyśpiesza. 

Jest to znieruchomienie, przerwanie biegu codziennych zdarzeń, 
zatrzymanie czegoś, o czym zwykle myślimy jako o „strumieniu 
życia”. I to właśnie owo dojście-do-zatrzymania konstytuuje coś, co 
u Benjamina, od jego pierwszych do ostatnich pism, można wskazać 
jako wirtualność mediów, media pojęte jako wirtualność. Medium, a tym 
bardziej „komunikat”, który zdaje się ono przenosić, nigdy nie są po pro-
stu aktualne, rzeczywiste czy obecne. Polega ono raczej na zawieszaniu 
wszelkiego komunikowania i na wynikającej z tego wirtualności. Taka 
wirtualność daje się odczuć jako ingerencja [intervention]: media są tym, 
co wchodzi pomiędzy, rozsuwając wszystko, co byłoby obecne dla siebie. 
To dlatego medium, w tym znaczeniu, nigdy nie stanowi żywiołu, 
w którym rzeczy zajmowałyby miejsce, zajmowałyby swoje miejsce. Jako 

41 S. Weber, Benjamin’s Abilities, Cambridge, MA 2008, s. 103-112. 



70 R O Z D Z I A Ł  I  H E R M E N E U T Y K A  G I E R  W I D E O

ingerencja powoduje ono, że granice całej wewnętrzności drżą – nawet 
jeśli są to granice samego przerwania.42

Przedstawiona przez Webera definicja medium i  wirtualności 
pozwala nam zrozumieć, że rolą gry wideo jako medium jest właśnie 
rozsunięcie czy „wejście pomiędzy” tego-który-jest-sobą a tego-który-
-jest-sobą-jako-innym. To dlatego, że gra wideo ingeruje w moje bycie-
-sobą, jestem w stanie postawić się w roli innego, co nie oznacza, że 
ów inny miałby w grze swoje miejsce. Zauważmy zresztą, że paradoks 
gramatycznego pomieszania zaimków, który pojawia się wraz z próbą 
zapisu doświadczenia gry („ptaszek usiadł mi na ręce”, „byłem w tej 
lokacji”), jest efektem drgania granic tożsamości wywołanego przez 
medialność gry. „Dojście-do-zatrzymania”, będące efektem Zustände, 
w którym między graczem a jego postacią nie ma tożsamości, jest tym 
momentem, kiedy w grę wchodzi cytowalny gest. Rozsunięcie obecno-
ści-dla-siebie gracza ma w tym wypadku kluczowe znaczenie zarówno 
dla ontologii, jak i dla epistemologii gier wideo. Wynika z niego także 
konieczność przemyślenia etyki cytowalnego w grze gestu, ponie-
waż ten-który-jest-sobą-jako-innym nadal odpowiada na kluczowe 
pytanie: „kto?” – „kto jest odpowiedzialny za konkretne działania?”. 
Wobec medialnego rozsunięcia tożsamości gracza kwestia zamiesz-
kiwania wirtualnych światów również musi ulec przeformułowaniu. 
Okazuje się bowiem, że wspomniane „zatrzymanie”, wywołane przez 
cytowalność gestu, zdradza marzenie o tym, aby „tu i teraz” świata 
wirtualnego postawić wobec „tam i wtedy” ziemskiego zakotwiczenia 
śmiertelnego ciała. 

5. Cytowalność gestu a relacja z innym
Próbie rozumienia etycznego sensu takiego medialnego rozsunięcia 
tożsamości gracza z pomocą przychodzi fiński filozof Esa Kirkko-
pelto. W pracy A Manifesto for Generalized Antropomorphism (2004) 
proponuje on, by uznać to, co, odwołując się do Ricœura, nazywamy 
byciem-sobą-jako-innym, za nowy typ otwarcia siebie na doświadcze-
nie obcości:

[…] musimy potraktować wykraczanie poza siebie bardzo dosłownie, 
jako wchodzenie w inne doświadczenia fundamentalnie obce bez 

42 Tamże, s. 112-113. 
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powrotu do naszych własnych. Tutaj uogólnienie figury, manifestującej 
ideę, że kiedy zechcę, mogę być czymkolwiek i wszystkim naraz, oznacza, 
że uznaję zróżnicowanie i mnogość doświadczenia, nie próbując zawsze 
zredukować każdego doświadczenia do mojego własnego, ludzkiego 
doświadczenia. Użyczam mojej ludzkiej twarzy niczym maski czemuś, 
co nie jest ludzkie, i sprawiam, że przez tę maskę manifestować się będzie 
nie-ludzkie. Doświadczenie to nie zwiększa mojej wiedzy, ale stanowi 
rozpoznanie mojej niemożności i mojej nieskończonej różnicy.43

Kirkkopelto porusza w swoim manifeście kilka kluczowych kwestii 
dla naszych badań nad grami wideo i zamieszkiwaniem wirtualnych 
światów. Po pierwsze, zwraca on uwagę na to, co do tej pory – na 
podstawie refleksji Castronovy i Lessiga – uznawaliśmy za nieistotne, 
a wręcz żartobliwe44: na kształt, postać i istotę innego-którym-jestem-
-jako-sobą. Po drugie, pozwala nam mówić już nie o jednym i tym 
samym ludzkim doświadczeniu społecznym, ale o różnym i niewspół-
miernym doświadczeniu inności, nieredukowalnym do tego, co ludz-
kie. Po trzecie, jeśli zrozumiemy, że nasza analiza gier The Forest oraz 
The Sims 4, była od początku antropocentryczna, oraz poszerzymy 
nasze pole badawcze o gry, które przedstawiają ludzkość jako jedną 
z wielu opcji wyboru własnej inności, a zatem jako maskę lub mario-
netkę, to możliwe będzie zrozumienie perspektyw namysłu etycznego, 
jakie oferują nam wirtualne światy gier wideo. Po czwarte, refleksja 
Kirkkopelto skłania nas do przemyślenia na nowo samej możliwości 
zamieszkiwania wirtualnych światów w obliczu tego, co doświadczenie, 
którego nie da się zredukować do tego, co ludzkie, czyni z właściwym 
człowiekowi doświadczeniem zamieszkiwania. 

Aby udzielić odpowiedzi na przedstawione w ten sposób kwestie 
kluczowe, stosowne wydaje się dookreślenie tego, jak właściwie projekt 
Kirkkopelto, ściśle związany z gestem i możliwościami ludzkiego ciała, 
ma się do gier wideo, w których ludzkie ciało nie dokonuje scenicznego 

43 E. Kirkkopelto, A Manifesto for Generalized Antropomorfism, 
przeł. M. Lyytinen, http://www.eurozine.com/articles/2004-09-07-
kirkkopeltoen.html (dostęp: 16.04.2018). 
44 Castronova nieprzypadkowo w ciągu możliwych awatarów, które 
mogą służyć graczom, wymienia krakersy – uzyskując tym samym efekt 
komizmu, ale jednocześnie skutecznie odsuwając na dalszy plan problem 
inności jako problem ontologiczny obecny w wirtualnych światach. 
Porzucenie tej problematyki na rzecz relacji społecznych wydaje się dla 
Castronovy bardziej istotne w perspektywie projektu politycznego, 
o którym pisze. 
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gestu przekształcenia się w  innego. W najnowszych propozycjach, 
The Ethics of Gastropods . An Analysis of a Trans-Human Practice45 
z 2015 roku rozwija on swoje wcześniejsze stanowisko o istotny kontekst 
badań nad fenomenologią obcego Iana Bogosta46, który z kolei kon-
struuje swoją filozofię na podstawie teorii ontologii zorientowanej na 
przedmiot (OOO – Object Oriented Ontology47) Grahama Harmana. 
Bogost, w bardzo czytelnym i wygodnym do użycia skrócie, definiuje, 
na czym owo nowe podejście polega. Pisze on: 

OOO umiejscawia rzeczy w centrum bycia. My, ludzie, jesteśmy ele-
mentami, ale nie jedynymi elementami, zainteresowania filozoficznego. 
OOO twierdzi, że nic nie posiada specjalnego statusu, ale że wszystko 
istnieje na równi – hydraulicy, bawełna, bonobo, odtwarzacze DVD 
oraz piaskowiec, dla przykładu.48

Przyjmując za punkt wyjścia ontologię zorientowaną na przedmiot 
Kirkkopelto pokazuje, że można wyprowadzić z niej nową transhu-
manistyczną etykę. W opisywanym w The Ethics of Gastropods ekspe-
rymencie oraz ćwiczeniu proponuje być-jako ślimak z sadzawki (pond 
slime), wykorzystując w owym byciu-sobą-jako-innym siłę wyobraźni. 
Kirkkopelto dochodzi do wniosku, że transformacja, która ma w tym 
momencie miejsce (mimo iż karykaturalna), poprzez próbę fenome-
nologicznego wyobrażenia sobie doświadczenia inności, pozwala na 
chwilę uzyskać etykę nie do końca ludzką, transhumanistyczną, co 
stanowi dla niego nowy wymiar i możliwość eksperymentalnego ba-
dania artystycznego49. Dla nas istotne jest natomiast zwrócenie przez 

45 Zob. E. Kirkkopelto, The Ethics of Gastropods. An Analysis of a Trans- 
-Human Practice, s. 1-10, http://www.eurozine. com/articles/2015-10-21-
kirkkopelto-en.html (dostęp: 16.04.2018). 
46 I. Bogost, Alien Phenomenology‚ or What It’s Like To Be a Thing, London 
2012. 
47 Bardzo życzliwe podziękowania należą się w tym miejscu 
Grzegorzowi Czemielowi, z którym prowadziliśmy długie dyskusje 
podczas konferencji Fictional Maps (Katowice, 21-23.01.2016) po jego 
wystąpieniu poświęconym właśnie ontologii zorientowanej na przedmiot 
w perspektywie filozoficznej realizmu spekulatywnego. 
48 I. Bogost, Alien Phenomenology..., s. 6. Można oczywiście spierać się, czy 
stanowisko prezentowane przez badaczy z kręgu ontologii zorientowanej 
przedmiotowo jest do pogodzenia ze stanowiskiem reprezentowanym przez 
Ricœura, niemniej wydaje mi się, że istnieje możliwość uruchomienia 
dialogu pomiędzy nimi właśnie dzięki takim kategoriom, jak cytowalność 
gestu, bycie sobą jako innym czy zamieszkiwanie wirtualnych światów. 
49 E. Kirkkopelto, The Ethics of Gastropods…, s. 6-10. 
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Kirkkopelto uwagi na rolę wyobraźni w całym tym procesie transfor-
macji w innego. Pisze on bowiem, że: „Nie jesteśmy w stanie wskazać, 
w którym miejscu wyobraźnia zmienia się w doświadczenie cielesne 
i vice versa. Przeciwnie, powinniśmy myśleć o wszelkiej wyobraźni jako 
cielesnej, nawet w naszych snach na jawie, gdy ciało śniącego jedynie 
udaje martwe”50. 

Teza Kirkkopelto pozwala zrozumieć, że suma możliwości bycia-
-sobą-jako-innym, tak w teatrze, jak i w grze wideo, polega właśnie na 
aktywacji wyobraźni, która – choć nie wiadomo kiedy – zmienia się 
w  doświadczenie cielesne. Należy zwrócić uwagę, że Kirkkopelto 
proponuje myślenie wyobraźni jako cielesnej per se, co oznacza, że 
niemożliwe staje się już sprowadzenie jej jedynie do procesu czysto 
umysłowego, a zatem przy rezygnacji z perspektywy fenomenologicznej 
relacji noetyczno-noematycznej, owo myślenie wyobraźni zamienia się 
w myślenie ontologiczno-hermeneutyczne silnie ugruntowane w ludz-
kiej cielesności. Co więcej, przyjęcie za Kirkkopelto perspektywy onto-
logii zorientowanej na przedmiot oznacza, że zakotwiczone w byciu na 
Ziemi ciało, o którym pisaliśmy za Heideggerem, można rozważać od 
tej pory w relacji do wirtualnego ciała awatara. Okazuje się zatem, że 
gry mogą służyć, a w zasadzie od lat służą, wypracowywaniu określonej 
postawy etycznej w myśl transhumanistycznej etyki bycia-sobą-jako-
-innym, dzięki powiązaniu wyobraźni i doświadczenia cielesnego. 
Podnoszona wcześniej aporia niemożliwego do pogodzenia bytu wir-
tualnej postaci z byciem ku śmierci nie zostaje przekroczona, natomiast 
zamieszkiwanie wirtualnych światów staje się metaforą procesu na 
równi niebezpiecznego, co etycznie i pedagogicznie interesującego. 
O ile bowiem cieleśnie zakotwiczone na Ziemi bycie ku śmierci nigdy 
nie będzie zamieszkiwać – we właściwym sensie – wirtualnych światów, 
o tyle, dzięki pojęciom takim jak bycie-sobą-jako-innym, tożsamość 
narracyjna czy cytowalność gestu, lepiej rozumiemy implikacje pły-
nące z problematyki „zamieszkiwania” w odniesieniu do wirtualnych 
światów gier wideo.  

6. Podsumowanie
Jeżeli wcześniej pytaliśmy, jak możliwe jest zamieszkiwanie wir-
tualnych światów, to  właśnie teraz, dzięki kategorii bycia-sobą-
-jako-innym, w pełni widoczna stała się odpowiedź na to pytanie. 

50 Tamże. 
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Jestem-sobą-jako-innym w grze za sprawą mojej wyobraźni, która zrów-
nuje moje ciało z ciałem awatara, moją ziemię z wirtualną ziemią, moją 
śmiertelność z nieśmiertelnością mojego awatara, moje oczekiwanie 
boskich ze współobcowaniem z nimi, moje bycie z bytem wirtualnym. 
Ale to nie koniec, bo zamieszkiwanie wirtualnych światów oznacza, że 
spotykam się z innością doświadczenia nie-ludzkiego, jako inny-któ-
rym-jestem-jako-sobą, dzięki wyobraźniowo-cielesnej transformacji. 
To za sprawą owej transformacji jestem także sobą-jako-innym i innym-
-jako-sobą pod postacią tożsamości narracyjnej. Jeżeli wcześniej do-
strzegaliśmy aporię ziemskiego bycia oraz bycia w wirtualnym świecie 
i zwracaliśmy uwagę na stawkę, jaką jest życie, to teraz widoczne staje się 
jej drugie – medialne – znaczenie. Jeśli bowiem stawką w grze jest życie, 
to rozsunięcie tożsamości dokonywane przez medium stanowi właśnie 
efekt zajęcia przez nie miejsca, które wcześniej zarezerwowane było dla 
wyobraźni. Ale medium gry wideo nie oznacza rezygnacji z wyobraźni, 
jest ono raczej jej hiperbolizacją za pomocą techniki, która wkrada się 
tam, gdzie wyobraźnia do tej pory swobodnie przepływała. Dlatego 
właśnie wirtualne światy pochłaniają czas życia w równej mierze, jak 
marzenie na jawie pochłania czas śniącego, ale, dzięki swojej spotęgo-
wanej medialnie mocy, są to w stanie czynić szybciej, lepiej i skuteczniej. 
W tej perspektywie pytanie o możliwość zamieszkiwania wirtualnych 
światów musi zostać zrównane z pytaniem o to, czy możliwe jest za-
mieszkiwanie własnej wyobraźni – tyle że wyobraźni rozumianej za 
Kirkkopelto jako cielesnej. Odpowiedź na to pytanie będzie zarazem 
pozytywna i negatywna. Zamieszkujemy wirtualne światy właśnie 
dlatego, że nasza cielesna wyobraźnia pozwala na poddanie ich antropo-
morfizacji – zbudowanie w nich Heideggerowskiej czwórni. Czynimy 
to zawsze jako ten-który-jest-sobą-jako-innym. W tej mierze nigdy nie 
jesteśmy w stanie zamieszkiwać ich w pełni, tak jak zamieszkujemy 
ziemię, ponieważ zdajemy sobie sprawę – podobnie jak teoretycy on-
tologii zorientowanej przedmiotowo51 – z faktu, że perspektywa an-
tropomorficzna pozostaje właśnie taka: otwiera na nieznane i pozwala 
doświadczyć inności dzięki zdolnościom i umiejętnościom właściwym 
człowiekowi. 

51 Zob. I. Bogost, Alien Phenomenology…, s. 63-66. 
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III  Między mapą a terytorium: hermeneutyka 
przestrzeni gry wideo

Czy istnieje różnica pomiędzy mapą w  rzeczywistości oraz mapą 
w grze wideo? Tak postawione pytanie z pewnością przysporzy mi 
wielu problemów natury filozoficznej, zwłaszcza ze względu na dosyć 
arbitralne założenie, że stawiając naprzeciw siebie to, co rzeczywiste, 
i to, co wirtualne, jestem w stanie uzyskać jeszcze jakąś opozycję do 
zdekonstruowania. Niewątpliwie w wypadku mapy czy w ogóle sztuki 
kartografii1 na przeszkodzie stanie najpierw Jorge Luis Borges, a następ-
nie czytający go radykalnie Jean Baudrillard. Obaj myśliciele wskazują 
bowiem na doświadczenie, że współczesność, a dokładniej kultura 
web 2.0, sukcesywnie wypracowała szereg symulakrów2, które niczym 
gnijące pozostałości marzenia o ostatecznej mapie (reprezentacji tery-
torium w skali 1:1) obnażają pustynię rzeczywistości. Pustynię należy 
rozumieć tutaj oczywiście jako alegorię3, która służy zarówno Borge-
sowi, jak i Baudrillardowi za narzędzie krytyczne wobec określonej 

1 Na temat kartografii w grach wideo w kontekście krytyki wyobraźni 
imperialistycznej i kolonialnej zob. T.Z. Majkowski, Pasja kartograficzna. 
Wyobraźnia imperialna i mapy w grach wideo z otwartym światem, 
„Kultura Współczesna” 2016, nr 2, s. 33-45. Majkowski posługuje się 
w tym tekście kategorią „grajobrazu”, którą doceniam za jej przewrotność 
semantyczną, pozostawiając ją jednak na marginesie rozważań na 
temat mapy i terytorium. Majkowski zwraca uwagę na kapitalną 
kwestię związaną z mechanizmami uzupełniania mapy (które wyraźnie 
przeciwstawia jej odkrywaniu), dotyczącą konieczności zajęcia przez 
eksplorujące postaci pozycji boskiej, co pozwala na uporządkowanie, 
nadanie wartości miejscom oraz scalenie krajobrazu, a także na pomnikowe 
ujęcie bohatera. Tamże, s. 40. 
2 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 
2005, s. 5-6. 
3 Na temat odniesień Baudrillarda do Borgesa w kontekście mapy jako 
alegorii symulacji pisałem w pracy doktrorskiej. Por. M. Kłosiński, 
Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard, teoria, literatura, Warszawa 2015, 
s. 237-241. 
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estetyki znikania, pustkowia, braku sensu. Tak proponuje rozumieć 
ją Gerry Coulter w pracy Jean Baudrillard from the Ocean to the De-
sert, or the Poetics of Radicality, w której pisze on: „Pustynia jest tak 
oślepiająca przez radykalny sposób, w jaki zaprzecza ona społeczności 
i eksterminuje znaczenie. […] Na pustyni spowici jesteśmy pewnym 
podnieceniem w obliczu tak potężnej obojętności wobec człowieka. 
Nawet jeśli na niej jesteśmy, pustynia obiecuje pozostać przestrzenią 
bez nas”4. 

W rozważaniach na temat relacji mapy do terytorium parabola 
pustyni oraz jej metaforyczna funkcja wskazują na szereg problemów 
wynikających z zacierania się rozróżnienia na to, co rzeczywiste, i na 
to, co ma ową rzeczywistość reprezentować. Po pierwsze, mowa o tym, 
że projekt cesarskich kartografów, by pokryć imperium lustrzaną 
mapą, skazany jest na porażkę. Po drugie, widać, że z mapy pozostały 
resztki, które burzą dychotomiczny podział na oryginalne terytorium 
i wtórną reprezentację. Po trzecie, obserwacje te prowadzą Baudrillarda 
do opisania mechanizmu wytwarzania hiperrzeczywistości, to znaczy 
sytuacji, w której to reprezentacja i jej znaki są bardziej rzeczywiste niż 
reprezentowany przedmiot za sprawą ich nadprodukcji i przesycenia 
nimi przestrzeni ludzkiego bycia5. Symulacja polega bowiem na tym, że 
w miejsce hierarchicznej relacji znaku i referenta wprowadza ich rów-
noważność (ekwiwalencję). Od tej pory mapa jest w stanie poprzedzać 
terytorium, a z pewnością wprowadzać człowieka w stan zakłopotania 
wynikający z niezgodności świata z mapą, a nie, jak nakazywała stara 
zasada reprezentacji – na odwrót. Metafora pustyni jest w tym wy-
padku o tyle istotna, o ile zrozumiemy, że pustynia jest przestrzenią, 
która, nawet zapisana znakami, uderza nicością i brakiem. Pustynia 
funkcjonuje dla Baudrillarda właśnie o tyle, o ile wskazuje na alterna-
tywę, nieznośną dla hiperrzeczywistości symulacji pustkę odmawiającą 
sensu i ludzkiej obecności. Pustynia jest, w tym dyskursie, również 
figurą radykalnej obcości. 

Kategoria hiperrzeczywistości mimo swojej teoretycznej i metafo-
rycznej siły w pewnym sensie jest mi jednak obca w moim doświadczeniu 
świata symulakrów, który oczywiście sukcesywnie podporządkowuje 
wszelkie moje działanie coraz dokładniejszym mapom. Mam na my-
śli możliwość wykroczenia poza mapę albo znalezienia się w sytuacji, 

4 G. Coulter, Jean Baudrillard: From the Ocean to the Desert, or the
Poetics of Radicality, Skyland, NC 2012, s. 177. 
5 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja…, s. 18-21. 
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w której owo „poza mapą” znajduje się w samym jej sercu, jak opisuje ten 
fenomen Alastair Bonnett w książce o takim właśnie tytule: Poza mapą. 
Bonnett, odwołując się do refleksji na temat miejsc Paula Kingsnortha, 
Jamesa Kunstlera, Marca Augé, Williama J. Mitchella i innych, pokazuje 
odmienny wymiar opisanego wcześniej zjawiska hiperrzeczywistości, 
pisze on bowiem o zastępowaniu miejsca przez przestrzeń:

Przestrzeń – to brzmi nowocześnie, a miejsce – staroświecko; prze-
strzeń przywodzi na myśl swobodę poruszania się, brak ograniczeń, kusi 
pustymi i obiecującymi pejzażami. Reakcją współczesnego społeczeń-
stwa na zajętość i osobliwość miejsca było porządkowanie, racjonali-
zowanie, usuwanie przeszkód – krótko mówiąc: zastępowanie miejsca 
przestrzenią.6

Książka Bonnetta jest właśnie podróżą do miejsc, wymierzoną 
przeciw totalności przestrzeni, dlatego ważne jest zachowanie w pa-
mięci tego przeciwstawienia, pozwala bowiem ono zrozumieć, że mapa 
jest podstawowym elementem rozbudowanego procesu przetwarza-
nia miejsca w przestrzeń, zagospodarowywania przestrzennego wraz 
ze wszystkimi towarzyszącymi mu mechanizmami: władzy, kontroli, 
nacisku, transformacji oraz, oczywiście, zamieszkiwania. Ten podział 
będzie także kluczowy dla zrozumienia podobieństw i różnic między 
funkcją mapy w rzeczywistości oraz w grze komputerowej. Zanim 
jednak przejdziemy do analizy konkretnych przykładów map z gier, 
warto w skrócie zdefiniować mapę jako przedmiot nauki kartografii. 

J.B. Harley w tekście Deconstructing the Map7 snuje refleksję nad 
koniecznością dokonania epistemologicznego zwrotu w nauce karto-
grafii, szczególnie ze względu na instytucjonalne próby redefinicji 
mapy. Ich efektem jest podział na definicję popularyzatorską, w której 
mapa jest, obok technologii i nauki, także przedmiotem sztuki, oraz 
specjalistyczną, w której sztuka w dziwny sposób znika8. Główna 
teza Harleya opiera się na przyjęciu dwóch założeń; po pierwsze, jeśli 
obierze się za podstawę rozważań perspektywę dekonstrukcji, moż-
liwe jest zerwanie ścisłego związku mapy i terytorium budowanego 
na podstawie pojęcia reprezentacji, z czego wynika twierdzenie, że 
mapy są metaforyczne. Z tego pierwszego założenia wynika również 

6 A. Bonnett, Poza mapą, przeł. J. Żuławnik, Warszawa 2015, s. 13. 
7 J.B. Harley, Deconstructing the Map, „Cartographica” 1989, nr 2, s. 1-20. 
8 Tamże, s. 2. 
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to, że mapy nie są jedynie racjonalnym produktem obiektywnej nauki 
bazującej na geometrii, ale że w równej mierze produkują je trady-
cja, historia, kultura i ideologia. Jednym słowem – mapy są efektem 
działania określonej władzy, która wyznacza ich możliwości, granice, 
istotne punkty, estetykę i politykę9. 

1. Mapa a terytorium
Pierwszy problem w  zestawieniu doświadczenia świata realnego 
i  wirtualnego stanowi relacja pomiędzy mapą a  terytorium. Jak 
pokazuje Harley, dzięki refleksji takich filozofów, jak Derrida czy 
Foucault, możliwe jest dyskursywne badanie map, pokazywanie ich 
politycznego i  ideologicznego wymiaru, ale również tego, w jaki 
sposób oddzielają one przestrzeń poznania, racjonalnego zagospo-
darowania od tego, co obce i nieznane. W pewnym sensie mapy 
w grach wideo również pełnią taką funkcję. Na przykład w grach 
World of Warcraft, TERA, Guild Wars czy Wiedźmin 310 mapa 
określa granice królestw, pokazuje podział geopolityczny, społeczny, 
wyznacza krańce znanego świata. Podobnie w innych grach RPG, 
takich jak Dragon Age: Inkwizycja czy Mass Effect11, w których mapa 
świata bądź mapa galaktyki rozróżnia określonymi kolorami strefy 
wpływów, wyznacza granice i bariery dla działań gracza, pozwala na 
szybką podróż pomiędzy jej punktami – służy zatem do poruszania 
się postaci w świecie gry. W grach strategicznych mapa sprowadza 
się do mniej lub bardziej dokładnego odwzorowania pola bitwy 
oraz świata gry z wyznaczonymi punktami kontrolnymi (Company 
of Heroes, Warhammer 40k12), zasobami (Starcraft 213), miejscem 

9 Tamże, s. 2. 
10 World of Warcraft, prod. Blizzard Entertainment, wyd. Activision 
Blizzard, Polska 2005 [PC]; The Exiled Realm of Arborea, prod. 
Bluehole Studio, wyd. En Masse Entertainment, Frogster Interactive 
Pictures, Ubisoft, Gameforge AG, NHN Corporation, Polska 2012 [PC]; 
Guild Wars, prod. ArenaNet, wyd. NCsoft, Polska 2005 [PC]; Wiedźmin 3: 
Dziki Gon, prod. CD Projekt RED, wyd. CD Projekt, Polska 2015 [PC]. 
11 Dragon Age: Inkwizycja, prod. BioWare, wyd. Electronic Arts, Polska 
2014 [PC]; Mass Effect, prod. Demiurge Studios, wyd. Electronic Arts, 
Polska 2008 [PC]. 
12 Company of Heroes: Kompania braci, prod. Relic Entertainment, wyd. 
THQ, Sega, Polska 2006 [PC]; Warhammer 40,000: Dawn of War, prod. 
Relic Entertainment, wyd. THQ, Polska 2004 [PC]. 
13 StarCraft 2: Wings of Liberty, prod. Blizzard Entertainment, wyd. 
Blizzard Entertainment, Polska 2011 [PC]. 
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do rozbudowy kontrolowanego przez gracza królestwa/państwa 
 (Civilization V14). Natomiast w grach popularnie nazywanych strze-
lankami (Battlefield, Counterstrike15) mapa ułatwia manewrowanie 
w ciasnych korytarzach, lokalizację sprzymierzeńców, celów strate-
gicznych, wyznacza także granice, których przekroczenie kończy się 
śmiercią kontrolowanej postaci. 

We wszystkich wymienionych powyżej grach mapy wykorzystane 
zostały do kilku zasadniczych celów: a) wyznaczają granice możli-
wego do zbadania świata; b) określają przestrzeń rozgrywki i pro-
wadzą graczy do strategicznych punktów koniecznych do wygranej; 
c) niosą dodatkowe informacje o świecie gry, budują atmosferę i po-
czucie oswojenia z nim, dzięki czemu zwiększają poczucie immersji; 
d) stanowią ważny element interfejsu umożliwiający graczowi szybkie 
przemieszczanie się pomiędzy odległymi od siebie miejscami lub lo-
kalizacjami udostępnionymi mu w grze; e) ułatwiają komunikację 
i wzajemną lokalizację graczy w grze wieloosobowej; f) wymuszają 
zastosowanie określonej strategii, dostosowanie poczynań gracza do 
sytuacji geopolitycznej, geograficznej czy ekonomicznej zarysowanej 
w grze; g) są kluczowym elementem pathfindingu – systemu odpo-
wiedzialnego za obliczanie najkrótszej drogi do wyznaczonego celu 
dla kontrolowanych przez gracza jednostek; h) pomagają w nawigacji 
w świecie gry; i) służą jako system wczesnego reagowania, oddziela-
jący przeciwników od sprzymierzeńców. 

Oczywiście mapy spełniają w grach tak wiele funkcji, że nie sposób 
wszystkich ich tutaj wyczerpująco opisać. Wyraźne staje się natomiast 
to, na co wskazuje Paweł Frelik w odniesieniu do McKenzie’ego Warka 
i Marie-Laure Ryan – że gry wideo w innowacyjny i na niespotykaną do 
tej pory skalę sposób kształtują specyficzną wyobraźnię przestrzenną16. 
Co więcej, wielokrotnie podczas turniejów i zawodów międzynarodo-
wych jako jedną z najważniejszych umiejętności opisujących danego 
gracza, komentatorzy wymieniają map awareness, czyli umiejętność 
spostrzegania i reagowania na sygnały płynące właśnie z mapy roz-
grywki17. Świadczy to  nie tylko o  tym, że fikcjonalna kartografia 

14 Sid Meier’s Civilization V, prod. Firaxis Games, wyd. Take-Two 
Interactive, Polska 2010 [PC]. 
15 Battlefield 1942, prod. Digital Illusions CE, wyd. Electronic Arts, 
Polska 2002 [PC]; Counter-Strike, prod. Valve Software, wyd. Vivendi, 
Polska 1999 [PC]. 
16 P. Frelik, Kultury wizualne science fiction, Kraków 2017, s. 34. 
17 Takie wnioski spójne są z badaniami psychologicznymi prowadzonymi 
nad poznaniem przestrzennym w grach wideo. Por. I. Spence, J. Feng, 
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 stanowi konstytutywny element światotwórstwa w grach wideo, ale 
także o tym, że oprócz sztuki kartografii gry w specyficzny sposób 
konstruują też wzorce i postawy dotyczące kartoleksji18, czyli umiejęt-
ności czytania map. 

Wróćmy jednak do problemu relacji pomiędzy mapą a terytorium, 
który powinien coraz wyraźniej rysować się właśnie w świetle funk-
cjonalizacji mapy w grach wideo. Zasadnicza różnica między mapą 
w rzeczywistości a fikcjonalną mapą w grze polega na tym, że tej drugiej 
nie sposób przekroczyć. O ile historię ludzkości można opisać meta-
forycznie jako historię mapowania, wypraw w nieznane, zdobywania 
szczytów, śledzenia zmian geograficznych, historię, w której krańce 
mapy stanowiły wyzwanie rzucane samemu sobie czy systemowi poli-
tycznemu – dodajmy, że jest to jednocześnie wizja imperialna19 – o tyle 
mapa w grze wyznacza nieprzekraczalną barierę między uniwersum 
życia postaci i niedostępną obcością oraz absolutną pustką a w zasadzie 
pustynią sensu, sensem nieosiągalnym „poza mapą”. Mapa w grze wi-
deo wyznacza granice ontologiczne i epistemologiczne samego świata 
gry. Jak pisze Tomasz Z. Majkowski: „Początkowo mapa to właściwie 
zarys granic świata, w którym postać może się swobodnie poruszać, 
dokumentując przede wszystkim kontury wybrzeża i inne naturalne 
bariery”20. Transgresja tych granic w przeważającej mierze jest albo 
niemożliwa (nieprzekraczalna góra, ocean lub przezroczysta lustrzana 
ściana), albo kończy się ostrzeżeniem „przekroczyłeś granicę mapy, 
wróć, by kontynuować rozgrywkę” lub natychmiastową śmiercią po-
staci. Mapy w grach nie tylko ściśle przylegają do terytorium, ale one 
tym terytorium po prostu są. Stefan Ekman wskazuje na ten aspekt 
fikcjonalnych map w książce Here Be Dragons, dowodząc, że „mapa 

Video Games and Spatial Cognition, „Rewiew of General Psychology” 
2010, nr 2, s. 95-101. Autorzy stawiają tezę, że gry wideo poprawiają 
funkcje poznawcze (uwagę, spostrzegawczość oraz koordynację) zarówno 
w podstawowych, jak i złożonych działaniach przestrzennych. Tamże, 
s. 102. 
18 Neologizm „kartoleksja” utworzyłem po to, aby wyraźniej ująć 
umiejętność interpretowania map oraz skontrastować człon semantycznie 
oznaczający pisanie (-grafia) w pojęciu kartografii z członem oznaczającym 
czytanie (-leksja). Kartografia jako dziedzina nauki zajmuje się, oczywiście, 
zarówno tworzeniam map, jak i sztuką ich analizy i interpretacji. Por. 
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/-leksja.html
(dostęp: 18.04.2018) oraz https://sjp.pwn.pl/szukaj/-grafia.html
(dostęp: 18.04.2018).
19 Por. T.Z. Majkowski, Pasja kartograficzna…, s. 39-40. 
20 Tamże, s. 39. 
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odzwierciedla to, co już jest; fikcyjna mapa jest często pierwotna – stwo-
rzenie mapy oznacza w dużym stopniu stworzenie świata tej mapy”21. 
Aby lepiej uzmysłowić sobie właśnie ten aspekt map w wirtualnym 
świecie, wystarczy przyjrzeć się sposobom mówienia o  rozgrywce 
(przykłady własne): „grałem dziś na tej mapie”, czyli: prowadziłem 
rozgrywkę w tej lokalizacji; „przeszedłeś już tę mapę?”, czyli: czy zakoń-
czyłeś rozgrywkę w tej części świata?; „mapa w tej grze jest dla mnie za 
mała”, czyli: świat tej gry jest dla mnie za mały; „źle mi się gra na tej ma-
pie”, czyli: świat gry sprawia mi problem w rozgrywce; „poruszanie się 
po tej mapie to czysta przyjemność”, czyli: poruszanie się po świecie 
gry to czysta przyjemność. Zwróćmy uwagę, że mapa w grze wideo 
stanowi specyficzną konstrukcję kognitywną czy Gestalt, jak opisaliby 
to Lakoff i Johnson22. Metafora mapy konstruowana jest tutaj nie tylko 
dzięki porównaniu: mapa = świat, ona jest tutaj „pojemnikiem”23, 
przestrzenią, polem rozgrywki. Oczywiście mapa funkcjonuje w tych 
wypowiedziach także jako metonimia świata gry, niemniej właśnie 
to, że gracze myślą o świecie gry jako o mapie, o tym, że stwarza ona 
problemy, że utrudnia lub ułatwia rozgrywkę, to wszystko składa się na 
obraz mapy jako arbitralnego, niezależnego od graczy bytu, o którym 
myśli się właściwie jako o świecie. W przeciwieństwie zatem do map 
w rzeczywistości, w grach wideo fikcjonalnych map doświadczamy jako 
światów, jako przestrzeni, nie zaś jako reprezentacji tychże (prawdzi-
wych, fałszywych czy symulowanych). Co więcej, jak pisze Majkowski: 

Gracz jest agentem rozumu kartograficznego, podejmuje wysiłek 
mapowania terytorium, dzieląc napotkane obiekty na sfunkcjonalizo-
wane kategorie. Nie jest przy tym ani źródłem tych kategorii, ani nawet 
siłą aktywnie decydującą o ich stosowaniu: wystarczy jego spojrzenie, 
by dokonać klasyfikacji. Jednocześnie jego działania napędza drugi 
imperialny mit mapy: obietnica przygody, ogromnych bogactw i realiza-
cji szczególnego przeznaczenia, która dokonuje się przy okazji niesienia 
misji cywilizacyjnej – to jest rozwiązania problemów niemożliwych do 
opanowania za pomocą lokalnych środków.24

21 S. Ekman, Here Be Dragons: Exploring Fantasy Maps and Settings, 
Middletown 2013, s. 31. Por. także K.M. Maj, Allotopie. Topografia światów 
fikcjonalnych, Kraków 2015, s. 30. 
22 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. 
T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988, s. 95. 
23 Tamże, s. 32-33, 52-55. 
24 T.Z. Majkowski, Pasja kartograficzna…, s. 45. 
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Spostrzeżenia Majkowskiego uzmysławiają nam również drugi 
aspekt metonimiczności map, który polega na tym, że sytuują one 
gracza w pozycji imperialnego odkrywcy, utylitarnie mapującego 
jedynie te miejsca, gdzie możliwy jest zysk. W ten sposób mapy na-
rzucają charakterystyczny sposób myślenia o świecie, terytorium, 
przestrzeni i miejscach. Z jednej strony są one celami podboju i za-
właszczenia (odblokowanie/ujawnienie ich na mapie), z drugiej strony 
stanowią wyznacznik ekonomicznej funkcjonalności świata (mapy 
prowadzą do skarbów, miejsc intratnych biznesowo etc.)25. Stanowi-
sko Majkowskiego pozwala nam dostrzec w mapach zawoalowany 
mechanizm imperialny, sytuujący graczy w  pozycji kartografów-
-zdobywców-odkrywców, podporządkowanych jednakże kategoriom 
z zewnątrz – to nie w ich rękach są wartości, znaczniki i legenda – co 
upodrzędnia ich wobec właściwego imperialnego systemu władzy. 

2. Minimapy
Dla pełnego zrozumienia problemu mapy w grze wideo istotne jest 
dostrzeżenie jej wielostopniowej struktury, rzadko bowiem gracz 
operuje tylko na jednej mapie, zazwyczaj nazywanej mapą świata. 
Obok tej lub tych map, które stanowią metaforyczne „pojemniki”26 
z poszczególnymi points of interest, występują właśnie POI, czyli lo-
kalizacje posiadające swoje własne mapy, podobnie jak rzeczywiste 
budynki lub większe obiekty architektoniczne opatrzone są właści-
wymi rzutami konstrukcyjnymi. Na przykład w grach Mass Effect 
czy Starcraft 2 mapy przestrzeni kosmicznej z opisanymi planetami 
stanowią jedynie zbiornik czy pojemnik na poszczególne udostęp-
nione graczowi lokalizacje do zbadania czy podbicia, z których każda 
posiada własną mapę. W tych lokalizacjach dzieje się właściwa ak-
cja wymienionych gier, ponieważ krążenie po mapie wszechświata 
nie prowadzi samo w sobie do rozwoju fabuły (mimo iż związane 
jest z przerwami fabularnymi, wprowadza rozmowy postaci etc.). 
Zazwyczaj dopiero po zejściu z  mapy świata do mapy lokalizacji 
gracz jest w stanie wykonać określone zadania powierzone mu przez 
twórców gry. 

25 O retoryce i tropach kontroli przestrzeni w grach strategicznych pisał 
również Frelik. Zob. P. Frelik, Kultury wizualne science fiction…, s. 37. 
26 G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu…, s. 52-53. 
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Obok map świata i map lokalizacji absolutnie kluczowym elemen-
tem interfejsu27 i nawigacji w grze są minimapy. Ich funkcja nakładek 
i metareprezentacji28 w fikcyjnych światach pokrywa się w zasadzie 
z funkcją, jaką pełnią w rzeczywistości, czyli podręcznego pakietu map 
w telefonie z systemem GPS. Minimapy, wkomponowane zazwyczaj 
bezpośrednio w interfejs, przezroczyste, umiejscowione tak, by nie 
przeszkadzały, stanowią dokładną reprezentację wycinka mapy czy 
terytorium gry, po którym aktualnie porusza się gracz. W tej mierze 
suplementują one mapę główną oraz mapy lokalne, wprowadzając do 
przestrzeni znaczących gry wideo poziom symulacji, który należałoby 
nazwać fraktalnym – są one odbiciem symulowanego terytorium, 
efektywnie realizując wizję symulacji innej symulacji29. Jednocześnie 
orientacyjna funkcja minimapy sprawia, że używanie ogólnej mapy 
świata, zajmującej zazwyczaj powierzchnię całego ekranu, przestaje 
być koniecznością podczas nawigacji. W wielu grach gracz ma nawet 
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia skali minimapy, dzięki czemu 
nie jest on w ogóle zmuszony do korzystania z mapy świata lub może 
on ograniczyć interakcję z nią do niezbędnego minimum. 

Zrozumienie położenia, w jakim znajduje się minimapa, jest klu-
czowe dla uzmysłowienia sobie sposobu suplementowania przez nią 
nie tylko mapy większej, ale i świata gry w ogóle. Otóż sama obecność 
minimapy jest już obecnością granic świata, jest bezpośrednim i nie-
ustającym potokiem informacji płynących zeń, dających znać o tym, 
że w pobliżu znajduje się interesujące gracza znalezisko, kwiatek do 
zebrania, przeciwnik bądź niemożliwa do przekroczenia granica. 
W ten sposób minimapa aktualizuje terytorium w czasie rzeczywistym, 

27 Używam w tym miejscu pojęcia interfejsu w rozumieniu Piotra 
Kubińskiego: „sprzęgnięty ze sobą zespół urządzeń oraz oprogramowania, 
których połączenie służy użytkownikowi do wzajemnego komunikowania 
się z maszyną”. P. Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016, 
s. 161. Kubiński proponuje tutaj analizować i interpretować znakowe, 
gramatyczne i metaforyczne aspekty interfejsów graficznych pod kątem ich 
kodyfikacji, konwencjonalizacji czy wytwarzania pól semantycznych etc. 
Pisze on, że: „Analiza języka interfejsu może zatem udzielić odpowiedzi 
na pytania związane nie tylko z technologią, lecz także z praktykami 
społecznymi i współczesnym obrazem świata”. Tamże, s. 163.  
28 Tamże, s. 188-190, 195-197. Kubiński definiuje takie elementy jako 
płaszczyznowe, czyli takie, które nie stanowią części świata diegetycznego 
ani nie są usytuowane w przestrzeni gry. Por. tamże, s. 187. 
29 Na temat ujęcia fraktalu w myśli Jeana Baudrillarda zob. M. Kłosiński, 
Ratunkiem jest tylko poezja…, s. 150-158. Przez pojęcie to należy rozumieć 
strukturę składającą się na każdym poziomie złożoności ze swoich 
idealnych odbić. Zob. tamże, s. 151. 
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mówiąc o nim więcej niż jakakolwiek inna jego reprezentacja. Pełni 
ona jednocześnie funkcję poznawczą (często już jako metainterfejs30) 
– np. patrząc na minimapę, gracz od razu wie lub może się domyślić, że 
po drugiej stronie góry, do której doszedł, nie ma nic albo że powinien 
rozpocząć poszukiwania tajnego przejścia w ścianie, bo minimapa suge-
ruje, że ściana skrywa możliwość dalszej eksploracji. Minimapa wpływa 
zatem na przebieg rozgrywki, zmuszając gracza do przygotowania się na 
sekwencje fabularne – np. za pomocą znaczników w grze Mass Effect 
lub Dragon Age: Inkwizycja, które informują o tym, że w danym miejscu 
odbędzie się ważna rozmowa lub zmieni się porządek narracji. 

Minimapa pozwala także na pogłębienie immersyjnej relacji po-
między graczem a kierowaną przez niego postacią, np. poprzez zabieg 
wskazania zasięgu fokalizacji, czyli obrysu tego, co w danym momencie 
gracz jest w stanie zobaczyć, w jakim promieniu i pod jakim kątem 
(Starcraft 2, Dragon Age: Inkwizycja, Wiedźmin 3). Przywiązanie mi-
nimapy do stożka wzroku, zasięgu i pola widzenia jest o tyle znaczące, 
o ile zdamy sobie sprawę z tego, że minimapa nie musi być znana postaci 
gracza, to znaczy: nie musi pełnić tej samej funkcji dla bohatera czy 
bohaterów gry, jaką pełni dla tego, kto owych bohaterów kontroluje. 
W ten sposób możliwa jest np. rozmowa dwóch bohaterów, jednego 
kontrolowanego, drugiego – niezależnego od gracza, w której wymie-
niają się oni różnymi perspektywami fokalizacyjnymi. Nie dość tego, 
minimapa pozwala łączyć perspektywy fokalizacyjne w grze pomiędzy 
wieloma graczami, którzy np. dzielą się jej widokiem (Starcraft 2, Guild 
Wars 231). W ten sposób widoczna staje się jej szczególna rola w prowa-
dzeniu narracji w grze wideo; może ona bowiem służyć jako wskaźnik 
fokalizatora, konstruować sytuację narracyjną, określać relacje między 
postaciami, wreszcie stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy tym, co 
widzi gracz, a tym, co widzi kontrolowana przez niego postać. Nie-
przypadkowo w celu zbudowania atmosfery niepewności i zagrożenia 
twórcy gry mogą wprowadzić uzasadnione fabularnie ograniczenia 
dotyczące korzystania z minimapy – np. zakłócenie systemu nawigacji, 
awaria nadajników lub sprzętu, którym posługuje się postać w grze 
(Deus Ex: Bunt Ludzkości32, Mass Effect). Minimapa zyskuje w ten 

30 Czyli taki rodzaj interfejsu płaszczyznowego drugiego stopnia 
w klasyfikacji Kubińskiego, który staje się elementem diegetycznym, czyli 
istniejącym w świecie gry. P. Kubiński, Gry wideo…, s. 213. 
31 Guild Wars 2, prod. ArenaNet, wyd. NCsoft, Polska 2012 [PC]. 
32 Deus Ex: Bunt Ludzkości, prod. Eidos Montreal, wyd. Eidos 
Interactive, Polska 2011 [PC]. 
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sposób nie tylko charakter suplementu w narracji w grze, pełni ona 
także funkcję parergonu33, czyli ramy oddzielającej znane od niezna-
nego, swojskie od obcego, tu od tam, ale także ramy, która jest granicą 
świata gry, pola widzenia, możliwości poznania, granicą bytu i pu-
styni niebytu. Dzięki niej możliwe jest zatem symulowanie czynności 
poznawczych, czyli istota tego, o czym Krzysztof M. Maj pisał jako 
o nowej – immersyjnej – poetyce odbioru: 

Zdaniem filozofów i teoretyków wirtualności, polisensoryczność imersji 
przyczynia się do transformacji dawnych kategorii epistemologicznych 
w nową odmianę modusu percepcyjnego – rezygnującego z „bezpośred-
niej naoczności jako układu centralnego” na rzecz aprecjacji „iluzyjności 
tworzonej przez nowe układy odniesień”.34

Maj pokazuje tym samym, że immersja oddala wszechwładzę 
wzroku. Można oczywiście polemizować, czy w wypadku minimapy 
mamy również do czynienia z  takim oddaleniem, niemniej nawet 
częściowe uznanie polisensoryczności mapy w grach wideo skłania 
nas w pewnym sensie do ponownego przemyślenia pewnej propozycji 
poznawczej, jaką gry za pomocą map oferują. Piotr Kubiński twierdzi 
natomiast, że interfejs jest ściśle związany z relacją immersja–emersja: 

W całościowym wymiarze gra po raz kolejny jawi się zatem jako 
medium rozdarte pomiędzy dwie przeciwstawne tendencje czy też 
siły – immersję i emersję. Twórcy gier – a zwłaszcza wyspecjalizowani 
projektanci interfejsów – zdają sobie z tego sprawę i sięgają po różne 
strategie estetyczne, by zniwelować emersyjne (a więc w tym wypad-
ku niepożądane) działanie interfejsów. Do najważniejszych takich 
strategii zaliczam: minimalizację, stylizację, diegetyzację, konfigu-
racyjność, tematyzację oraz stosowanie interfejsów drugiego stopnia 
(metainterfeizację).35

Dlatego właśnie w odniesieniu do czynności poznawczych uży-
wam w tym miejscu pojęcia symulacji, które pomaga zrozumieć, 
że gracz nigdy nie eksploruje świata poza mapą, a  jedynie odsłania 
zaciemnione na mapie terytorium. W grze Dragon Age: Inkwizycja 

33 J. Derrida, Parergon, przeł. A. Rączka, „Sztuka i Filozofia” 1995, nr 10, 
s. 5-19. 
34 K.M. Maj, Allotopie…, s. 184. 
35 P. Kubiński, Gry wideo…, s. 216. 
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nieodkryte przez gracza tereny spowite są na mapie tak zwaną mgłą 
wojny, czyli mechanizmem wymuszającym na graczu znalezienie 
się w danej lokacji, tak aby została ona odsłonięta na mapie. Inny 
przykład stanowi mechanizm zastosowany w grach Assassins Creed, 
Mad Max czy Far Cry 336, w których poszczególne elementy mapy 
odsłaniane są po wykonaniu określonych zadań, np. po wspięciu się 
na punkt widokowy. W ten sposób gra stwarza złudzenie, że gracz 
odkrywa nieznane wcześniej tereny czy dokonuje czynności mapo-
wania. W istocie mapa jest w tym wypadku pretekstem do rozmani-
pulowania graczem, aby znalazł się w określonym miejscu i skupił się 
na zamierzonych przez twórców detalach. Ponadto, poprzez wyzna-
czenie granic poznawczych, pełni ona ważną funkcję w symulowaniu 
polisensoryczności za pomocą bodźców ewidentnie wzrokowych – 
mapa implikuje wrażenia przestrzenne, atmosferę, zagrożenie, ruch 
i dotyk za pomocą synestezji władzy wzroku. 

3. Edytowanie map to edytowanie świata
Fakt, że mapa gry jest kognitywnie postrzegana jako świat gry, uzmy-
sławia także jeden z mechanizmów udostępniany graczom: edytor 
map. Nieprzypadkowo mapa pojawia się już w samej nazwie tego 
narzędzia, które pozwala przecież tworzyć nie tylko mapy, ale i sce-
nariusze fabularne, świat gry, postaci i  inne elementy, bez których 
rozgrywka byłaby niemożliwa. Ciekawostkę stanowi właśnie przy-
wiązanie producentów gier do określenia „edytor map” (map editor), 
a nie do równoprawnej nazwy „konstruktor świata” (world builder), 
co wskazywałoby na przekroczenie przez graczy kompetencji, jakie 
w przygotowanym dla nich narzędziu przewidywali twórcy takich 
gier, jak np. StarCraft 2. Edytor map uzmysławia nam poprzez swoją 
nazwę, że akt stworzenia wirtualnego świata zaczyna się od mapy 
i na niej kończy. Co więcej, przy projektowaniu mapy lokalizacji czy 
świata gracz37 musi dostosować się do określonych przez twórców 
edytora wymiarów, co w praktyce oznacza, że rozmiar dostępnego dla 

36 Assassin’s Creed, prod. Ubisoft Montreal, wyd. Ubisoft, Polska 2008 
[PC]; Mad Max, prod. Avalanche Studios, wyd. Warner Bros. Interactive 
Entertainment, Polska 2015 [PC]; Far Cry 3, prod. Ubisoft Montreal, wyd. 
Ubisoft, Polska 2012 [PC]. 
37 Oczywiście edytora używają również osoby, niebędące graczami – dla 
ujednolicenia wywodu założyłem jednak, że przyjmuję perspektywę, 
w której edytującym mapy jest gracz. 
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graczy świata jest z góry określony, ograniczony i zaadaptowany do 
przyjętych schematów. Świat zaczyna się od wyboru wielkości mapy 
dlatego, że w przeciwnym wypadku projektant musiałby skonstru-
ować terytorium nieskończone, a jest to z góry skazane na porażkę ze 
względu na fakt, że materia świata wirtualnego jest po prostu ogra-
niczona sprzętowo. Stąd trwające od lat próby wykorzystania proce-
duralnego generowania światów w grach studia Bethesda (The Elder 
Scrolls V: Skyrim, Fallout 438) czy w nieudanym brytyjskim projekcie 
No Man’s Sky39, w którym procedura ta miała umożliwić względną 
jego nieskończoność. Nawet w tych przedsięwzięciach proceduralne 
generowanie świata jest jednocześnie wytwarzaniem jego map, żeby 
nie powiedzieć, że to mapa właśnie tkwi w samej procedurze jako 
zestaw reguł władających matematycznymi formułami. W ten spo-
sób mapa wyrugowała z wirtualnych światów świat, to znaczy samą 
możliwość istnienia radykalnej i nieodkrytej obcości. Warto także 
przemyśleć fakt, że zarówno stare metody tworzenia map, jak i nowe 
sposoby konstruowania światów to projekty statyczne, w których 
ilość zmiennych dotyczących uwarunkowań terenowych, kształtu 
przestrzeni etc. jest do tego stopnia ograniczona, że gracz jedynie 
w małym ułamku przypadków jest świadkiem przemodelowania 
mapy świata. Proceduralnie generowane mapy to jedynie powielane 
na zasadzie fraktalnej iteracje tych samych elementów, co wyraźnie 
wskazuje na tkwiącą w wirtualnym światotwórstwie niemoc i pro-
blem odgórnie narzuconych norm, zakazów i nakazów technicznych 
czy technologicznych. W wirtualnych światach i ich mapach brakuje 
dynamiki zmian obecnych w rzeczywistości, jest jedynie powielanie. 

Powyższe rozważania nazbyt jednak demonizują światotwórczy 
aspekt generatorów map i w pewnym sensie nie oddają sprawiedliwości 
możliwościom kreacji, które są dla nich centralne. Nie sposób bowiem 
odmówić edytorom czy generatorom wirtualnych map uczestnictwa 
w procesie twórczym jako przejawu tego, co Mirosław Filiciak nazywa 
za Henrym Jenkinsem kulturą uczestnictwa czy kulturą konwergen-
cji40. Pisał o tym również Espen Aarseth, pokazując, że komputer stał się 

38 The Elder Scrolls V: Skyrim, prod. Bethesda Game Studios, wyd. 
Bethesda Softworks, Polska 2011 [PC]; Fallout 4, prod. Bethesda Game 
Studios, wyd. Bethesda Softworks, Polska 2015 [PC]. 
39 No Man’s Sky, prod. Hello Games, wyd. Hello Games, Europa 2016 
[PC]. 
40 Por. M. Filiciak, Gry komputerowe jako przejaw kultury uczestnictwa, 
w: Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t. 2, red. 
A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007, s. 107-109. 
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współcześnie bardzo istotnym czynnikiem czy instancją wytwarzającą 
literaturę, a przynajmniej otwierającą pole dialogu pomiędzy jego użyt-
kownikami, którzy kreując wirtualne światy i spędzając w nich czas, 
angażują się w działalność twórczą na wielu poziomach: od grania, 
które jest dla Aarsetha czynnością twórczą per se, po uczestnictwo 
w kreowaniu świata (np. edycję map czy używanie generatorów fabuł)41. 
Bez zmian pozostaje natomiast fakt, że w grach mapa jest współistotna 
ze światem, co przekłada się na jej dyskursywne rozumienie przez graczy 
w charakterze jego substytutu. Mapa występuje tutaj zatem nie tylko na 
prawach reprezentacji, to znaczy w funkcji mapy określonego świata, 
ale także jako plan, plansza, poziom, lokacja, szkic etc., to znaczy jako 
metonimia przestrzeni gry w ogóle. Edytowanie mapy byłoby zatem 
działalnością polegającą na poszerzaniu przestrzeni gry w obrębie udo-
stępnionego przez jej twórców systemu znaków, czyli zachowywałoby 
ono, mimo wymienionych wcześniej ograniczeń, charakter innowacji 
światotwórczej. 

4. Między mapą a terytorium
Dopiero teraz możliwe jest postawienie właściwego pytania o zna-
czenie mapy w grach wideo. Jeżeli bowiem „poruszanie się po mapie” 
oraz „tworzenie map” to dyskursywne określenia mówiące o równo-
ważności mapy i świata, to znaczy, że w grach doszło do całkowitej 
alienacji, wyobcowania graczy ze świata jako świata, który posiada 
– albo przynajmniej może posiadać – swoje przedstawienie. Równo-
ważność mapy i świata oraz jednoczesne dyskursywne zawłaszczenie 
dokonane przez to pierwsze określenie w stosunku do drugiego po-
kazuje, że czysto orientacyjna funkcja mapy, w jakiej ona występuje, 
skrywa wszechwładzę metonimii. Mapa nie tyle odwzorowuje okreś-
lone sensy, nie tyle służy graczom w odnalezieniu się w świecie, ile 
raczej funkcjonuje całkowicie na odwrót, co wybrzmiewa w pytaniu 
„gdzie jesteś na mapie?”, zdradzającym prawdę wirtualnego świata. 
Ta prawda jest tu pojęciem kluczowym, ponieważ podporządkowana 
została ona abstrakcji mapy, a nie doświadczeniu wirtualnego świata 
poza nią lub bez niej. Prawdą jest to, co znajduje się na mapie, prawdą 
są zapisane na niej sensy, prawdą jest wytyczana przez nią trasa, 

41 Zob. E. Aarseth, Cybertekst. Spojrzenia na literaturę ergodyczną, przeł. 
M. Pisarski, P. Schreiber, D. Sikora, M. Tabaczyński, Kraków–Bydgoszcz 
2014, s. 138-150. 
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zaznaczone na niej granice etc. Kategoria prawdy wpisana jest w istotę 
metonimii mapy, która potwierdza obecność gracza w wirtualnym 
świecie, ponieważ oswaja ona obce terytorium, nakładając na nie 
siatkę znaczeń, dzięki którym z góry wiadomo, gdzie się ono kończy, 
a gdzie zaczyna. Mapa ujawnia sensy wirtualnego świata właśnie jako 
element graniczny – wpisany w interfejs (lub po prostu będący tym 
interfejsem), czyli w dosłownym przekładzie „międzytwarz”, to, co, 
jak pokazuje Kubiński, zajmuje przestrzeń przejściową pomiędzy rze-
czywistą aktywnością grającego a jego działaniami w diegetycznym 
świecie gry. Prawda mapy wynika zatem z jej specyficznego położenia 
trochę wewnątrz, trochę na zewnątrz wirtualnego świata. To dlatego 
w starych grach RPG, jak Wrota Baldura42, czy w nowszych tytułach, 
jak Wiedźmin 3, wydawanych w wersji kolekcjonerskiej, w pudełku 
z grą znajdowała się wydrukowana w celu powieszenia na ścianie 
mapa świata gry. Prawda mapy rysuje się właśnie na przecięciu świa-
tów, w owym ontologicznym i epistemologicznym rozdarciu, wyni-
kającym z wrzucenia w miejsce pomiędzy światami. Funkcjonalizacja 
mapy w grze zawsze pozostaje funkcjonalizacją podwójną. Z jednej 
strony mapa pozwala na zanurzenie w świecie gry, z drugiej natomiast 
pozwala się wobec tego świata zdystansować, zawsze zapewniając 
inną pozycję narracyjną. Prawda mapy to ponadto poczucie bezpie-
czeństwa i kontroli nad przestrzenią gry, która zawsze plasować się 
będzie w opozycji do miejsca, jako tego, co niesfunkcjonalizowane lub 
niepodporządkowane określonym regułom władzy. Mapa w wirtual-
nym świecie służy właściwie, paradoksalnie, alienacji z tego świata, 
ponieważ pod przykrywką wiedzy o nim zamienia go w zbiór wyzna-
czonych przez twórców punktów odniesienia, umownych znaków, 
nieprzekraczalnych granic. Zrozumieć mapę wirtualnego świata 
to, w zasadzie, pozbyć się jakiejkolwiek potrzeby obcowania z tym 
światem. Stąd wynika fakt, że twórcy wprowadzili w wielu grach 
możliwość szybkiego poruszania się między punktami na mapie, aby 
skrócić czas poruszania się po świecie gry. Czy to nie zaskakujące, że 
mapa pomaga skrócić czas obcowania ze światem na rzecz ekonomii 
rozgrywki, to znaczy przejścia do interesującego w danym momencie 
gry terytorium? W tej mierze jej funkcja pokrywa się z klasycznymi 
zabiegami narracyjnymi, które polegają na nagłym przeniesieniu 
akcji z miejsca na miejsce bez zbędnego opowiadania czytelnikowi 

42 Wrota Baldura, prod. BioWare oraz Black Isle Studios, wyd. Interplay 
Entertainment, Polska 1998 [PC]. 
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meandrów podróży. Prawdą mapy nie jest zatem jedynie lokalizowa-
nie gracza, spełnia się ona także w transcendowaniu przezeń teryto-
rium, a co za tym idzie, rzeczywiście gracze poruszają się coraz częściej 
po mapie, nie zaś po terytorium za jej pomocą. 

I właśnie w tym momencie dochodzimy do największego sporu, 
jaki rysuje się w  grach wideo, a  mianowicie sporu prawdy mapy 
z  prawdą terytorium. Przyjmując za prawdę mapy jej bezpośredni 
udział we wskazywaniu graczowi ukrytych w świecie znaków, miejsc 
etc., wykonaliśmy ruch idący w stronę określenia mapy jako gotowego 
narzędzia interpretacji świata gry. Mapa w grze posiada swoją prawdę 
o tyle, o ile poprzez znaki objawia to, co w tym świecie skryte, niejawne. 
Nie można jednak w tej relacji mapy do terytorium pominąć faktu, 
że ujawniona przez mapę prawda tkwi właśnie w terytorium, że jest 
ona obecna już w wirtualnym świecie gry pod postacią fenomenów, 
które odnaleźć można także bez mapy. Ta, jako narzędzie w wirtu-
alnym świecie, ma zatem wszystkie cechy przedmiotu technicznego, 
o  którym pisał Martin Heidegger jako o  tym, czego podstawową 
funkcją jest odkrywanie prawdy (ἀλη�ϑεια)43. Idąc w ślad za jego roz-
ważaniami, należy zastanowić się nad tym, czym jest w istocie mapa 
jako przedmiot techniczny w wirtualnym świecie, świecie, który także 
jest wytworem techniki. To pytanie staje się tym bardziej zasadne, im 
poważniej potraktujemy alienujący charakter mapy w świetle tego, co 
Heidegger próbuje powiedzieć o technice za pomocą słynnego cytatu 
z Hölderlina: „Lecz gdzie jest niebezpieczeństwo, / Rośnie także ra-
tunek”44. Mapa jest poprzez swój alienujący charakter niebezpieczna, 
lecz jednocześnie pełni ona funkcje poznawczą, odkrywczą. Nie sposób 
pominąć także tego, że ona sama podlega odkrywaniu jako mapa, czy-
sta skrytość spowita „mgłą wojny”. Nieprzypadkowo to właśnie mgła 
została wykorzystana w funkcji metafory tego, co zasłania, skrywa, to-
warzyszy ona przecież magii czarnoksięskiej w legendach arturiańskich 
oraz w pierwszej scenie pierwszego aktu Makbeta Szekspira45. Oprócz 
tego legendarnego znaczenia wyrażenie „mgła wojny” jest oczywiście 
terminem militarnym, który wprowadził Carl von Clausewitz w słyn-
nym traktacie O wojnie, pisząc o tym, że wszelkie działania wojenne 

43 M. Heidegger, Pytanie o technikę, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. 
Eseje wybrane, przeł. K. Michalski, K. Pomian, M.J. Siemek, J. Tischner, 
K. Wolicki, Warszawa 1977, s. 14. 
44 Tamże, s. 30. 
45 Zob. W. Szekspir, Makbet, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2004. 
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odbywają się w atmosferze zamglenia i niejasności46. Spowicie mapy 
mgłą ma tedy podwójny charakter: mistyczny oraz militarny. Zatem już 
w mechanice mapy gry, a przez to rozumiem także technikę, w sensie 
Heideggerowskim, obecny jest element odkrycia i ukrycia, jest on w nią 
wpisany jako kluczowy dla rozgrywki. Wynika z tego, że prawda mapy 
jest założonym w grze elementem rozgrywki. 

W opozycji do tak rozumianej mapy stoi wirtualny świat gry, a do-
kładniej rzecz ujmując, wirtualne terytorium będące przedmiotem 
mapowania. Posługując się ponownie językiem Heideggera, można 
powiedzieć, że istnieje ono w grze w relacji do mapy jako to miejsce, 
z którego mapa wydobywa prawdę. W ten sposób wytworzona zo-
stała sytuacja niebezpieczeństwa, ponieważ z chwilą, z którą to mapa 
odkrywa istotę świata, jej poetyka dokonuje przepisania go i zrekon-
figurowania. Można posunąć się w tym stwierdzeniu o krok dalej 
i powiedzieć, że to mapa czyni z wirtualnego świata świat gry, ponie-
waż to ona ustanawia, w ramach rekonfiguracji jego znaczeń, swoją 
prawdę nad jego prawdą. Wynika to z faktu, że mapy pełnią określoną 
technicznie funkcję, wspólną światom wirtualnym i rzeczywistym. 
Heidegger nazywa to działanie techniki zasobem, zestawem, przez 
co rozumie jej związek z ποίησις, czyli sztuką wydobywania prawdy, 
jednym z sensów której jest, oczywiście, reprezentacja47. Skład polega, 
w naszym wypadku, właśnie na konfiguracji i rekonfiguracji znaczą-
cych – w sensie signifiants – świata w obrębie mapy w taki sposób, aby 
nadać im określony sens: polityczny, ekonomiczny, społeczny etc. 

Mapy konstruują zatem wygodną sieć znaczeń, w którą złapany 
zostaje każdy podróżnik wirtualnych światów. Najbardziej interesujące 
wydaje się w tym wszystkim znaczenie minimapy, która poprzez swoją 
przezroczystość i położenie na przecięciu świata gry oraz interfejsu, bez-
ustannie w czasie rzeczywistym aktualizuje ten pierwszy. Zastosowane 
tutaj odwrócenie poznawcze – to mapa aktualizuje świat, a nie świat 
mapę – związane jest ze statusem podstawowej czynności grających, 
którą jest eksploracja map wirtualnych światów. Słowo „eksploracja” 
oznacza właściwie odkrywanie, co uzmysławia nam, że używane przez 
graczy określenie „odkrywanie mapy” ściśle wiąże się z konsekwencją, 
że to, co miało być przezroczyste, zdobyło władzę nad tym, co przez nie 
prześwituje. W grach chodzi zatem bardziej o odkrywanie mapy niż 

46 Zob. C. von Clausewitz, G.J. Colonel, O wojnie, przeł. A. Romanek, 
Gliwice 2013, s. 52-57. 
47 M. Heidegger, Pytanie o technikę…, s. 239. 
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o odkrywanie terytorium. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, podsta-
wowym problemem wirtualnych światów jest alienacja, a raczej sposób 
radzenia sobie z alienacją wynikającą z obcości świata. Po mapę sięgamy 
wtedy, kiedy szukamy drogi do celu, chcemy się odnaleźć w przestrzeni, 
która jest nam obca, chcemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Nieustająca 
obecność minimapy sygnalizuje, właściwie, określoną sytuację egzy-
stencjalną, w jakiej gra stawia nas od samego początku rozgrywki. 
Można założyć, że gracz znajduje się w grze w stanie permanentnego 
zagubienia, że wirtualny świat do tego stopnia emanuje obcością, że 
konieczne stało się utworzenie towarzyszącego grającemu mechanizmu 
bezpieczeństwa, który obce i z założenia wrogie miejsce przekształci 
w przestrzeń, z pozoru przynajmniej, podległą i znaną. Mapa w postaci 
minimapy chroni zatem przed poczuciem wyobcowania ze świata na 
prawach paradoksu, a więc poprzez alienujące schwytanie gracza w sieć 
znaczeń, dzięki którym wszystko dookoła niego staje się jasne, przejrzy-
ste i swojskie. Konflikt pomiędzy mapą a wirtualnym terytorium po-
legałby zatem na przeciwstawieniu dwóch technicznych przedmiotów, 
z których każdy na swój sposób wyobcowuje gracza z tego drugiego. 
Właściwie cały ten mechanizm w bardzo sprytny sposób powoduje, że 
od początku do końca zaprojektowany jako przestrzeń rozgrywki, świat 
gry może posiadać w sobie wyjątkowe i niesfunkcjonalizowane miejsca. 
To od mapy zależy bowiem właściwe przypisanie przestrzenności wir-
tualnemu terytorium, zagospodarowanie go za pomocą znaczników, 
informacji i systemu władzy. 

Należy w tym miejscu wspomnieć także o tym, że mapy w niektó-
rych grach wideo (Word of Warcraft, StarCraft 2, Skyrim) pozwalają 
graczom na umiejscawianie na nich własnych znaczników i notatek. 
Oznacza to w praktyce, że niektóre mapy zyskują dodatkowy wymiar 
i, oprócz swojej arbitralności, mogą pełnić funkcję białych kartek do 
zapisania. Otwarcie w ten sposób przestrzeni prawdy mapy na ingeren-
cję gracza w to, jak określać będzie ona wirtualny świat, ma kluczowe 
znaczenie dla zrozumienia ostatniego elementu konfliktu pomiędzy 
mapą a terytorium w grze: nieciągłości tego drugiego. Możliwość do-
dawania do mapy znaczeń na niej nieobecnych jest jednocześnie próbą 
przepisania terytorium lub, co najmniej, nadpisania na nim własnej 
prawdy, która wynika z określonego fenomenologicznie doświadczenia, 
niezałożonego przez twórcę mapy. W ten sposób gracze są w stanie 
zagospodarowywać lub wygospodarowywać swoje własne miejsca na 
mapie, mimo iż nikt nie dał im takiej możliwości w samym świecie gry. 
Nie chodzi bynajmniej o ogrodzenie jakiegoś terytorium murem – choć 
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pewne gry dają taką możliwość (ARK: Survival Evolved, The Forest, 
Don’t Starve48), ale raczej o wyznaczenie w semiotycznej przestrzeni 
mapy swojego własnego miejsca. Z premedytacją nie używam tutaj 
pojęcia personalizacji, ponieważ jego analiza skomplikowałaby mój 
wywód, wprowadzając do niego rozważania z pogranicza dyskursu 
reklamowego. Możliwość zapisywania na mapie własnych znaczeń 
jest pierwszym krokiem do uczynienia z mapy podstawowego środka 
zamieszkiwania wirtualnych światów. 

Od razu zaznaczę, że w tym miejscu chodzi mi tylko o jeden z ele-
mentów zamieszkiwania – ten związany z mapowaniem – dlatego 
właściwym przedmiotem moich rozważań będzie tutaj rola semiotycz-
nego grodzenia świata gry za pomocą znaczników na mapie. Mając na 
uwadze klasyczny tekst Heideggera Budować, mieszkać, myśleć, można 
pokazać, że dopisywanie do wirtualnych map własnych informacji 
oraz znaczników nie jest kształtowaniem przestrzeni świata per se, 
natomiast stanowi ingerencję w τέχνη mapy, czyli w to, co naznaczone 
jest rysem podstawowym dla zamieszkiwania: wydobywanie sensów, 
zjawianie się49. Ingerencja w dane graczowi τέχνη mapy powoduje, że 
staje się on mieszkańcem świata, w tej mierze, w jakiej rozumiemy, 
że podstawowym elementem zamieszkiwania jest właśnie możliwość 
wydobycia lub wprowadzenia w to, co obecne, czegoś innego, czego 
wcześniej tam nie było50. W ten sposób w przestrzeń gry właśnie sam 
gracz (a nie jego postać lub jakikolwiek byt obecny w samej grze) wpro-
wadza element spoza gry jako określonej semiotycznie przestrzeni: 
może on dopisać na mapie, co mu się tylko podoba. Aby być wiernym 
Heideggerowi, należy zaznaczyć, że istotą zamieszkiwania świata gry 
poprzez mapę jest owa ingerencja bycia w wirtualną przestrzeń. Świata 
gry nie zamieszkują – w tym rozumieniu – ani postaci zwane NPC, 
czyli postaci niekontrolowane przez gracza, ani nawet awatary, które 
przestał on kontrolować, kiedy np. wylogował się z gry lub po prostu 
przestał w nią grać. Dopisywanie do mapy w grze sensów pokazuje, że 
gracze wykonują podstawowy gest, który przygotowuje do zamiesz-
kiwania, odgradzają oni bowiem swoje od obcego, przestrzeń własną 

48 ARK: Survival Evolved, prod. Studio Wildcard, wyd. Studio Wildcard, 
Polska 2017 [PC]; The Forest, prod. Endnight Games, wyd. Endnight 
Games, Wczesny dostęp 2017 [PC]; Don’t Starve, prod. Klei Entertainment, 
wyd. Klei Entertainment, Polska 2013 [PC]. 
49 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, w: tegoż, Odczyty 
i rozprawy…, s. 155. 
50 Tamże. 
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od przestrzeni w ogóle. Jednocześnie mapa jest – poprzez owo otwarcie 
na sens z zewnątrz – często jedynym narzędziem, dzięki któremu dla 
graczy możliwe jest w ogóle myślenie o budowaniu własnej przestrzeni 
bycia w grze. Mapa służy zatem myśleniu o zamieszkiwaniu w równej 
mierze, w jakiej służy ona budowaniu własnej przestrzeni semiotycznej 
w obcym świecie. 

Podsumowując, mapa znajduje się w grach na przecięciu świata 
bycia gracza oraz świata wirtualnych bytów. Właśnie dzięki swojemu 
granicznemu statusowi pozwala ona na wytworzenie przestrzeni 
własnej w  grze, na zindywidualizowanie jej doświadczenia, lepszą 
immersję. Z drugiej strony stanowi ona element systemu władzy nad 
znakami tego świata i kontroli poczynań graczy poprzez nakładanie 
na ich doświadczenie poznawczej kliszy. Właśnie dlatego, że poznanie 
poprzez mapę odkrywa prawdę terytorium świata gry, można mówić 
o konflikcie prawdy mapy i prawdy terytorium jako o konflikcie prze-
strzeni zagospodarowanej semiotycznie z miejscem otwartym na jego 
znaczącą rekonfigurację. W końcu, dlatego że mapa jest narzędziem 
poznawczym oraz narzędziem sprawowania władzy nad światem, po-
przez różnego rodzaju znaczące grodzenia, możliwość dopisywania do 
niej sensów przez gracza czyni z niej jedno z podstawowych narzędzi, 
dzięki któremu osiągalne jest zamieszkiwanie wirtualnych światów. 
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1. Immersja i emersja
W artykule Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo1, a następnie 
w książce Gry wideo . Zarys poetyki2 Piotr Kubiński wprowadza po-
jęcia „emersji” oraz „czynników emersyjnych”, służące opisaniu tych 
wszystkich elementów, które zaburzają w grach wideoimmersję, czyli 
wrażenie zanurzenia w wirtualnym świecie. Aby w pełni zrozumieć oba 
zjawiska, konieczne są rekonstrukcja najważniejszych teorii immersji, 
a także odrobina filologicznej roboty, grzebania w znaczeniach słów. 
Sam Kubiński odwołuje się do łacińskiego czasownika emergo, emergere 
jako podstawy zaproponowanych przez siebie terminów: 

Mając zatem w pamięci łacińską etymologię słowa „immersja” (łac. im-
mergo, immergere – ‘zanurzać się’, ‘nurkować’), proponuję sięgnąć po 
– również łaciński – antonim tego źródłosłowu. Ponieważ antonimem 
tym jest czasownik emergo, emergere (znaczący ‘wynurzać się’), propo-
nuję używać terminów emersja oraz czynniki emersyjne do nazywania 
grupy zjawisk przeciwstawnych wobec immersji.3

Jako najważniejszy argument za przyjęciem pojęcia emersji przy-
tacza Kubiński fakt, że czynniki emersyjne mogą mieć charakter 
zaprojektowany, a zatem, że mogą stanowić ważny element ekspresji 
artystycznej, np. w sztuce postmodernistycznej. Pisze on: „W tym 
sensie zaprojektowane czynniki emersyjne należy postrzegać jako 
nową manifestację wysoko cenionej tendencji kulturowej”4. Kubiński 
twierdzi, że emersja w tym rozumieniu, w przeciwieństwie do jej 

1 P. Kubiński, Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo, „Nowe Media” 
2014, nr 4, s. 161-176. 
2 Tenże, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016. 
3 Tamże, s. 70. 
4 Tenże, Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo…, s. 163. 
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występowania w wypadku czynników „incydentalnych” (np. błędy 
w grze)5 i „powtarzalnych” (np. elementy interfejsu)6, służy wprowa-
dzeniu dodatkowego poziomu dyskursywnego poprzez takie zabiegi, 
jak zburzenie czwartej ściany czy zbudowanie dystansu ironicznego. 
Badacz pisze: 

Emersja wnosi bowiem dodatkowy dyskurs, przebiegający na po-
graniczu świata diegetycznego i świata użytkownika. Wytworzenie 
tej dodatkowej płaszczyzny – dodatkowego poziomu gry z odbiorcą 
i z jego przyzwyczajeniami oraz oczekiwaniami – może wnieść ładunek 
artyzmu. Nie polega on jednak na prostej estetyzacji świata gry, ale na 
myśleniu kategoriami ironicznej czy też deziluzyjnej sztuki ponowo-
czesnej (wprowadzenie działań metatekstowych uruchamiających grę 
z odbiorcą i konwencjami), które to kategorie zostają przefiltrowane 
przez poetykę gier elektronicznych.7

Pojęcia zaprojektowanej emersji oraz czynników emersyjnych 
stają się zatem kluczowym elementem tego, co Kubiński nazywa po-
etyką gry wideo. Nie ma wątpliwości, że zaprojektowana emersja polega 
na dodaniu do gry dodatkowego dyskursu. Problemu nie stanowi rów-
nież twierdzenie Kubińskiego o istotnym, z estetycznej perspektywy, 
ładunku znaczeniowym emersji czy o wprowadzeniu przez nią ironii 
oraz deziluzji jako elementów praktyki postmodernistycznej. Problem 
stanowi natomiast ujęcie gry emersją, w której gracz doświadcza dez-
iluzji, budowanej na „wynurzeniu” go ze świata opowieści. Wydaje się 
bowiem, że zburzenie czwartej ściany czy zbudowanie ironicznego 
dystansu, zwłaszcza w przywołanej przez Kubińskiego grze The Stanley 
Parable8, służy ponownemu wciągnięciu gracza na diegetyczny poziom 
opowieści poprzez uświadomienie mu dystansu wobec tego poziomu. 
Jest to swoisty paradoks wskazanej odmiany emersji. Należy od razu 
powiedzieć, że przez zabieg zastosowany w The Stanley Parable iluzja 
immersji zostaje zastąpiona iluzją wytworzoną przez grę z narratorem, 
która przecież także odbywa się na poziomie diegetycznym, choć gracz 
zanurza się w opowieść już nie jako Stanley, ale jako ten, kto Stanleya 
kontroluje w zgodzie z narratorem lub na przekór niemu. Złudzenie 

5 Tenże, Gry wideo…, s. 73-74. 
6 Tamże, s. 79. 
7 Tamże, s. 149. 
8 The Stanley Parable, prod. Galactic Cafe, wyd. Galactic Cafe, Polska 
2013 [PC]. 
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dotyczy zatem już nie bezpośredniości doświadczenia (komentarz nar-
ratora rzeczywiście wybija gracza z poczucia identyfikacji z bohaterem 
gry), ale bezpośredniości uczestnictwa (graczowi nadal wydaje się, że 
uczestniczy on w grze, tym razem jest to jednak gra z narratorem jako 
częścią świata gry). Należy zatem postawić pytanie o relację pomiędzy 
immersją a emersją jako dwiema pozornie sprzecznymi strategiami nar-
racyjnymi, ale także jako pojęciami, których dialektykę trzeba jeszcze 
poddać namysłowi. 

Olbrzymie pole badawcze immersji przedstawił, jako jeden 
z  pierwszych na polskim gruncie, Krzysztof M. Maj – najpierw 
w  artykule zamieszczonym w  „Tekstach Drugich” pod tytułem 
Czas światoodczucia . Imersja jako nowa poetyka odbioru9, a następ-
nie w książce Allotopie . Topografie światów fikcjonalnych10. W obu 
tekstach dokonał on porównania i kompilacji najważniejszych ujęć 
immersji takich badaczy jak (wymieniam tu za Majem): Marie-Laure 
Ryan11, Oliver Grau12, Michael Heim13, Joseph Nechvatal14. Kolejną 
ważną pozycją, która uzupełnia rozważania na temat immersji od-
niesieniami do Gordona Callei15, jest książka Piotra Kubińskiego 
Gry wideo . Zarys poetyki, której pierwsza część w całości poświę-
cona jest teoretycznemu sproblematyzowaniu tego pojęcia w grach 
komputerowych. Mówiąc o immersji, Kubiński przyjmuje zarówno 
pojęcie ergodyczności ukute przez Espena Aarsetha, jak i krytyko-
waną przezeń kategorię interaktywności, które, jego zdaniem, się nie 
wykluczają16. Kubiński akcentuje za Piotrem Sitarskim interaktyw-
ność jako formę komunikacyjności17 oraz wskazuje na związki obu 
pojęć z charakterystyką poetyki intertekstualnej w ujęciu Ryszarda 
Nycza18.  Co istotne, Kubiński pokazuje, że problematyka immersji 

9 K.M. Maj, Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru, 
„Teksty Drugie” 2015, nr 3, s. 368-394. 
10 Tenże, Allotopie. Topografie światów fikcjonalnych, Kraków 2015. 
11 Zob. M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality. Immersion and 
Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore–London 2015. 
12 Zob. O. Grau, Virtual Art. From Illusion to Immersion, przeł. Gloria 
Constance, Cambridge–London 2003. 
13 Zob. M. Heim, The Metaphysics of Virtual Reality, New York – Oxford 
1993. Por. tenże, Virtual Realism, New York – Oxford 1998. 
14 Zob. J. Nechvatal, Towards an Immersive Intelligence, „Leonardo” 2001, 
nr 5, s. 417-422. 
15 Zob. G. Calleja, In-Game. From Immersion to Incorporation, London 
2011. 
16 P. Kubiński, Gry wideo…, s. 33. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 35. 
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ściśle wiąże się z dwoma pokrewnymi pojęciami: (tele)obecności oraz 
inkorporacji, z których pierwsze definiuje jako przedłużenie ludz-
kiego aparatu zmysłowego w rzeczywistości za pomocą maszyny19, 
drugie natomiast przytacza za Gordonem Calleją jako pojęcie al-
ternatywne wobec immersji, tłumacząc go jako „wzajemne wchła-
nianie: świata przez gracza i gracza przez świat”20. Z trzech pojęć 
Kubiński wybiera immersję jako termin zakorzeniony w polskich 
badaniach oraz najbardziej pasujący do analizy medialnych aspektów 
gier wideo, ponieważ zarówno teleobecność, jak i inkorporacja ściśle 
wiążą się z kontekstem technologicznym, podczas kiedy immersja 
to – w jego rozumieniu – „wrażenie niezmediatyzowanego uczest-
nictwa, bezpośredniej obecności w cyfrowej przestrzeni generowanej 
komputerowo”21. Pod tym względem zarówno Kubiński, jak i Maj 
wskazują nie na technologiczny albo czysto medialny charakter 
immersji, lecz na fakt, że pojęcie to opisuje określony stan umysłu 
zaangażowanego w świat czy opowieść, stan charakteryzujący się 
„wrażeniem niezmediatyzowania”22 oraz „technicznej przezroczysto-
ści medium”23. Ważnym problemem poruszanym przez Kubińskiego 
jest także absolutyzacja immersji, pisze on bowiem, że: „[…] immersja 
jest ważnym czynnikiem wpływającym na kształt gier wideo; na to, 
jak są tworzone i jak są percypowane. Te wszystkie elementy składają 
się na zjawisko, które nazywam absolutyzacją immersji, ponieważ 
determinuje ona sposób odbioru/użytkowania gier wideo oraz to, 
jak są produkowane”24. 

Istotne jest zatem dostrzeżenie tendencji do przenikania pojęcia 
immersji – często w pozanaukowym znaczeniu – do słownika twór-
ców gier oraz ich konsumentów, co czyni z poetyki immersji już nie 
konkretne zjawisko, ale warunek sine qua non atrakcyjności gry czy 
po prostu element mody. Wymienieni przez Maja badacze stanowią 
zarazem główny korpus odniesień Kubińskiego, co powoduje, że oba 
opracowania traktować można jako komplementarne, jedno skupia się 
bowiem na problematyce literaturoznawczej, drugie natomiast wyrasta 
z badań medioznawczych. 

19 Tamże, s. 41. 
20 Tamże, s. 49. 
21 Tamże, s. 51. 
22 Tamże, s. 59. 
23 Tamże, s. 66. 
24 Tamże, s. 54. 
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2. Immersja a złudzenie trompe l’œil
W moim odczytaniu koncepcji tych badaczy skupię się na kwestii ich 
stosunku do roli, jaką w rozważaniach nad immersją odgrywa iluzja, 
a ściślej kategoria złudzenia optycznego trompe l’œil, która przywoły-
wana jest w tekstach wszystkich wymienionych myślicieli, poza książką 
Gordona Callei25.  Zarówno Marie-Laure Ryan, jak i Michael Heim, 
przywołują barokowe trompe l’œil jako podstawowe zjawisko polegające 
na złudzeniu perspektywy, od którego zaczyna się całe myślenie o im-
mersywnej iluzji.  Ryan twierdzi, że dzięki iluzji zaciera się rozróżnienie 
między tym, co realne, a tym, co fikcjonalne. Pisze: „Ta całkowicie wi-
zualna immersja osiągnęła najwyższy stopień w niesamowitych efektach 
trompe l’œil ery baroku. Freski kościołów barokowych zacierają rozróż-
nienie pomiędzy przestrzenią fizyczną i przestrzenią obrazu poprzez 
przekształcenie tej drugiej w kontynuację tej pierwszej”26. 

Ryan pokazuje, że immersja nie jest zjawiskiem nowym, że jej ko-
rzenie możemy odnaleźć w projekcie barokowych obrazów udających 
głębię perspektywy. Nie jest to oczywiście odniesienie przypadkowe, 
autorka w pierwszym rozdziale swojej książki snuje refleksję nad róż-
nymi znaczeniami pojęcia wirtualnego świata, obszernie cytując teksty 
Jeana Baudrillarda. O dziwo, to w niecytowanej przez Ryan książce 
O uwodzeniu odnajdujemy cały rozdział poświęcony obrazom trompe 
l’œil jako symulakrom pierwszego rzędu27, które polegają na imitacji, 
czyli grze z rzeczywistością za pomocą braku: trompe l’œil to w końcu 
obrazy udające głębię, oszukujące optykę. Baudrillard twierdzi, że 
istotą uwodzenia trompe l’œil nie jest wcale zacieranie różnicy pomię-
dzy dwiema różnymi przestrzeniami czy różnymi rzeczywistościami, 
ale gra iluzji 3D z rzeczywistością28. 

25 Calleja funkcjonuje ponad i poza rozważanym tutaj problemem, 
ponieważ jego głównym celem jest uporządkowanie i krytyka problematyki 
immersji oraz wprowadzenie pojęć zastępczych wobec dostępnych 
w literaturze przedmiotu niejasnych lub źle zdefiniowanych kategorii. Por. 
G. Calleja, In-Game…, s. 26-34. Nie porusza on problemu iluzji trompe l’œil, 
stąd w tym fragmencie jedynie zaznaczam ważność jego ujęcia dla teorii 
immersji w ogóle. 
26 M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality…, s. 3. Warto wspomnieć, że 
na kolejnej stronie Ryan wskazuje na obrazy hiperrealistyczne jako jeden 
z ważniejszych kroków ku immersji za pomocą technologii VR (virtual reality). 
27 Por. J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, przeł. S. Królak, 
Warszawa 2007, s. 63-67. 
28 Tenże, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Warszawa 2005, s. 64. 
O wykorzystaniu przez Baudrillarda pojęcia trompe l’œil pisałem w książce 
Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard, teoria, literatura, Warszawa 2015, 
s. 80-82, 102-103. 
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Z kolei Heim wspomina o trompe l’œil w kontekście hiperrealistycz-
nych prac Clarence’a Majora w przypisie do czwartego rozdziału pracy 
Virtual Realism, w którym wskazuje on na ścisły związek iluzji z no-
woczesnymi technikami polisensorycznego zaangażowania odbiorców:

Opiera on większość swoich obecnych prac na obrazach trompe l’œil 
z połowy renesansu. Jego wystawy mieszają ze sobą tradycyjną prze-
strzeń galerii z tym, co nazywa on „obrazami hiperrzeczywistymi”, 
które łączą dźwięk 3D, fotografię 3D, oraz różnorodność skomputeryzo-
wanych urządzeń sensorycznych [computerized sensing devices].29

Połączenie obrazów trompe l’œil z obrazami hiperrealistycznymi 
w rozważaniach Heima pokazuje, że immersja może łączyć ze sobą dwa 
sprzeczne – według Baudrillarda – typy przedstawień30. Obrazy hiper-
realistów są dla autora Symulakrów i symulacji przykładem na tendencję 
odwrotną do trompe l’œil, nie chodzi w nich bowiem o złudzenie i grę 
z rzeczywistością, ale o przesycenie obrazów (malowanych często na 
wzór fotografii) mechaniczną wręcz dokładnością i szczegółowością. 
Wskazując mariaż trompe l’œil z  malarstwem hiperrealistycznym, 
Heim wyraźnie zwraca uwagę na obecność uwodzicielskiego, imita-
cyjno-iluzyjnego czynnika w sztuce immersyjnej. 

Natomiast Oliver Grau oraz Joseph Nechvatal kładą nacisk na 
odróżnienie immersji od złudzenia perspektywy wypracowanego 
przez iluzjonistów w trompe l’œil. Twierdzą oni bowiem, że trompe 
l’œil nie można zaliczyć do nowego typu ekstremalnych nośników 
obrazu, które stanowią alternatywę wobec rzeczywistości, ponieważ 
istotą iluzji trompe l’œil jest założenie gry z widzem za pomocą ramy 
medialnej. Grau pisze: 

Ponieważ nowe nośniki obrazu można opisać w kategoriach ich inter-
wencji w percepcję, w kategoriach tego, jak organizują i strukturują 
percepcję i poznanie, to wirtualne przestrzenie immersyjne muszą 
być klasyfikowane jako ekstremalne warianty nośników obrazu, które 
z powodu swojej totalności oferują całkowicie alternatywną rzeczywi-
stość. […] Dlatego w ogromnym stopniu różnią się one od nieherme-
tycznych efektów malarstwa iluzjonistycznego, takiego jak trompe l’œil, 
w których medium jest z łatwością rozpoznawalne, oraz od obrazów 

29 M. Heim, Virtual Realism…, s. 202. 
30 Por. J. Baudrillard, O uwodzeniu…, s. 32. 
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lub przestrzeni obrazowych, które są oddzielone ramą widoczną dla 
widza […] Pozostawiają one widza poza i są przez to nieodpowiednie, by 
komunikować wirtualne rzeczywistości w taki sposób, że przygniatały-
by zmysły.31

W tym ujęciu immersja nie jest tożsama z iluzją, ponieważ powo-
duje ona, że medium nie jest widoczne dla odbiorcy, że staje się dla 
niego przezroczyste. Grau jest zatem bardzo bliski tezie Baudrillarda 
z książek O uwodzeniu oraz Symulakry i symulacja, w których wykłada 
on podstawowe tezy na temat hiperrzeczywistości jako przestrzeni 
wypełnionej symulakrami trzeciego i czwartego rzędu, polegające na 
tym, że skrywają nieobecność rzeczywistości lub są bardziej rzeczywiste 
od niej dzięki swojej autoreferencyjności32. W swojej definicji immersji 
Grau konsekwentnie sytuuje ją w porządku hiperrealnym, dlatego też 
w tym ujęciu nie ma mowy o relacji pomiędzy immersją a uwodzeniem 
jako grą obrazu z graczem. Dla porównania Nechvatal twierdzi, że: 

Perspektywa krzywoliniowa ze zmiennym położeniem obserwatora, 
podstawowa dla immersji, wpłynęła na przełom w sztuce fin-de-siécle’u. 
Ta marginalna tendencja przeżywa właśnie szeroki rozkwit w sztuce 
VR, a teoria sztuki zaczęła wycofywać się z początkowych peanów VR 
na temat iluzjonistycznego trompe l’œil. W immersyjnej optyce sztuki 
VR konieczność poznającego widzenia ograniczającego 360° pobudza 
odbiorcze i porządkujące właściwości świadomości peryferyjnej i w ten 
sposób wzmacnia podwzgórzowy bodziec oddziałujący na korę, uak-
tywniając neurony podwzgórza w tym obszarze zogniskowania mocniej 
niż zwykle.33

Nechvatal również skupia się na tych czynnikach, które – trzymając 
się nomenklatury Baudrillarda – świadczą o tym, że wirtualna rzeczy-
wistość (VR), jako właściwa przestrzeń immersji, jest hiperrzeczywista. 
Co ciekawe, Nechvatal wskazuje wyraźnie na fakt, że początkowo VR 
konceptualizował się wokół refleksji nad obrazami iluzjonistycznymi 
trompe l’œil, natomiast prawdziwa rewolucja myślenia o immersji do-
konała się za sprawą przyjęcia 360-stopniowej, a zatem już całkowicie 
hiper realnej, perspektywy poznawczej. Zamiast iluzji trójwymiarowości 

31 O. Grau, Virtual Art…, s. 13-14. 
32 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja…, s. 12. Por. również tenże, 
O uwodzeniu…, s. 61. 
33 J. Nechvatal, Towards an Immersive Intelligence…, s. 418. 
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ta nowoczesna immersja oferuje pełnię wrażeń wzrokowych i peryfe-
ryjnych (i to zaledwie na poziomie zmysłu wzroku). 

Podsumowując, zarówno Heim, jak i Ryan dostrzegają w zjawisku 
trompe l’œil najistotniejszą dla pojęcia immersji właściwość, jaką jest 
zacieranie rozróżnienia pomiędzy przestrzenią fizyczną, w której 
znajduje się odbiorca, a przestrzennością obrazu. W tym projekcie 
jest zatem miejsce dla kategorii uwodzenia, gry z odbiorcą lub przy-
najmniej otwarcie na możliwość ich wykorzystania. Grau i Nechvatal 
wskazują natomiast na to, że trompe l’œil zakłada u odbiorcy świado-
mość medium, tego, że jest ono iluzją, która nie pragnie zawładnąć 
odbiorcą, tworząc alternatywną rzeczywistość i dlatego immersja sta-
nowi całkowicie nową sztukę, w pełni wykorzystującą dobrodziejstwa 
hiperrealizmu. Heim i Ryan opowiadają się za zachowaniem pewnych 
elementów tego paradygmatu, który Grau i Nechvatal odrzucają jako 
przestarzały, skoro immersja jest w ich ujęciu całkowicie nowym zja-
wiskiem percepcyjno-kognitywnym, sprzecznym z iluzją. Polaryzacja 
wymienionych stanowisk badawczych nie uprawnia nas jednak do 
pominięcia faktu, że zarówno Heim, jak i Ryan mają świadomość 
tego przełomu, na którym skupiają się Grau i Nechvatal, piszą oni 
bowiem o wprowadzeniu użytkownika do 360-stopniowej przestrzeni 
poznawczej. Heim twierdzi: 

Wirtualny świat ustanawia pewną syntetyczną rzeczywistość z sil-
nym poczuciem pełnej zmysłowej immersji – nie poprzez klawiaturę, 
monitor czy mysz. Klawiatura i monitor to przeżytki maszyn do pisania 
i zestawów telewizyjnych; mysz jest narzędziem prowizorycznym. 
Wirtualny świat z silnym poczuciem [immersji – M.K.] pozwala na 
interakcję z całym polem zmysłowym użytkownika, tworząc 360-stop-
niową, trójwymiarową zamkniętą przestrzeń audio i wideo.34

Heim przyjmuje zatem tę samą argumentację, co Nechvatal, kiedy 
pisze o wirtualnym świecie jako nowej polisensorycznej przestrzeni 
doświadczenia immersji. Nie jest on jednak tak skory do uznania tej 
nowej perspektywy za wynik wykroczenia poza iluzję oferowaną przez 
trompe l’œil, ale próbuje zachować iluzję jako ważne pojęcie nawet 
w tym nowym, hiperrealnym modelu odbiorczym. W Metaphysics of 
Virtual Reality stawia tezę, że „[a]udio połączone z trójwymiarową 

34 M. Heim, Virtual Realism…, s. 89. 
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akustyką może podtrzymywać iluzję bycia zanurzonego w wirtualnym 
świecie. To znaczy, że iluzja jest immersją”35. 

Natomiast Ryan pisze o tym, że sztuka immersyjna oferuje hiper-
rzeczywistą przestrzeń symulacji w przypadku spełnienia określonych 
warunków: „Podczas gdy zaledwie sztuka immersyjna stanowi repre-
zentację fikcjonalnego świata, pogodzenie immersji oraz interaktyw-
ności proponować będzie prawdziwą symulację [która, jak pamiętamy, 
jest zdegradowaną formą iluzji – M.K.]”36. 

Symulacja, czyli w  refleksji Baudrillarda sytuacja w  której nie  
można odróżnić fikcji od rzeczywistości, prawdy od fałszu, symulo-
wanego symptomu choroby od jej prawdziwych objawów37, ponieważ 
zerwana zostaje relacja ekwiwalencji pomiędzy tym, co rzeczywiste, 
a tym, co symulowane, jest w koncepcji Ryan wynikiem połączenia ze 
sobą immersji (także jako złudzenia, iluzji) z interaktywnością. W ten 
sposób symulacja i wytwarzana dzięki niej hiperrzeczywistość jest pro-
pozycją wynikającą z jednej strony z immersji, z drugiej z umożliwienia 
graczowi działania w fikcjonalnym świecie.  

Przytoczone stanowiska badawcze różnią się zatem sposobem defi-
niowania immersji tylko pod jednym względem: stosunku do problemu 
iluzji. Z jednej strony Ryan i Heim, co słusznie zauważa Maj, nie rezer-
wują wirtualnej rzeczywistości (VR) jedynie dla przestrzeni dostępnej 
graczom w grach wideo w sytuacji pełnego, polisensorycznego zanu-
rzenia, a zatem immersja i wirtualizacja rzeczywistości dotyczyłaby 
w równej mierze gier, jak i literatury. Heim mówi nawet o różnych 
typach immersji, które definiuje w zależności od dwóch czynników: 
interaktywności oraz złożoności doświadczenia zmysłowego (sensory 
detail)38. Im bardziej dane medium jest interaktywne i im bardziej/ 
dokładniej angażuje ono zmysły, tym bardziej jest ono immersywne 
i  hiperrealne. Podobnie przedstawia ten problem Ryan, dla której 
 hiperrealność symulacji jest po prostu skrajnym stadium wykorzystania 
wirtualności jako iluzji, nawet jeżeli za Baudrillardem przyjmuje ona, 
że idealna wirtualna rzeczywistość byłaby końcem wszelkiej iluzji39. 

35 Tamże, s. 112. 
36 M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality…, s. 286. Komentarz 
odautorski stanowi odwołanie do rozróżnienia trzech typów iluzji 
w tekstach Baudrillarda, jakiego dokonał William Pawlett w haśle Illusion, 
w: The Baudrillard Dictionary, red. R.G. Smith, Edinburgh 2010, s. 100. 
37 J. Baudrillard, Symulakry i symulacja…, s. 8, 12, 30. 
38 Por. M. Heim, Virtual Realism…, s. 20. 
39 M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality…, s. 32. 
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Z drugiej strony Grau i Nechvatal stoją na stanowisku, że doświad-
czenie pełnego zanurzenia polisensorycznego stanowi całkowicie nową, 
alternatywną rzeczywistość, i dlatego nie dopuszcza ono iluzji jako 
tego elementu, który Kubiński zaliczyłby do czynników emersyjnych. 
Tezy Baudrillarda o hiperrzeczywistości symulacji traktowane są przez 
nich albo jako zrealizowane przez technologię VR – co powoduje, 
że immersja wynika z zaniku iluzji obrazu na rzecz obcowania z nim 
w alternatywnej rzeczywistości – albo całkowicie odrzucane, bo Grau 
w swoim tekście twierdzi, że: 

W przeciwieństwie do symulacji, która nie musi być immersyjna i od-
nosi się głównie do faktyczności lub tego, co jest możliwe zgodnie z pra-
wami natury, wykorzystując strategię immersji, wirtualna rzeczywistość 
formułuje to, co „dane w swej istocie”, jakieś wiarygodne „jak gdyby”, 
które może otwierać utopijne lub fantastyczne przestrzenie.40

Grau popełnia w tym fragmencie błąd metodologiczny, który polega 
na twierdzeniu, że symulacja odnosi się głównie do faktyczności, pod-
czas gdy w szesnastym przypisie własnej książki pisze, że hiperrzeczy-
wistość (czyli efekt symulacji) w myśli Baudrillarda polega na zaniku 
referencji do faktyczności we współczesnych stechnicyzowanych ob-
razach41. Można sądzić, że Grau przypadkiem podważa teoretyczną 
podstawę, na której buduje swoją koncepcję immersji, można także 
przyjąć po prostu, że jest on skłonny używać teorii hiperrzeczywi-
stości Baudrillarda, gdy walczy z iluzją, natomiast pojęcie symulacji 
stosować już w poza-Baudrillardowskim sensie dla własnej wygody. 
Być może odrzucenie symulacji jest także próbą zbudowania dystansu 

40 O. Grau, Virtual Art…, s. 15. Tym samym cytatem posługuje się, 
dokonując własnego tłumaczenia Krzysztof M. Maj, w przywoływanym 
już artykule z „Tekstów Drugich”. Na potrzeby mojego omówienia 
zamieszczam przekład własny w tekście, tekst oryginału zaś, a po nim 
tłumaczenie Maja – w niniejszym przypisie. „In contrast to simulation, 
which does not have to be immersive and refers primarily to the factual or 
what is possible under the laws of nature, using the strategy of immersion 
virtual reality formulates what is »given in essence« a plausible »as if« 
that can open up utopian or fantasy spaces”. O. Grau, Virtual Art…, s. 15. 
Tłumaczenie Maja: „W odróżnieniu od symulacji, która […] w pierwszym 
rzędzie odnosi się do faktyczności albo do tego, co jest zgodne z prawami 
natury, wirtualna rzeczywistość dzięki strategiom imersywnym może 
formułować to, co jest dane »w swej istocie« jako wiarygodne »co jeśli?«, 
które otwiera się na przestrzenie utopijne i fantastyczne”. K.M. Maj, Czas 
światoodczucia…, s. 371-372. 
41 Por. przyp. 16. O. Grau, Virtual Art…, s. 19. 
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do tez Ryan, która włącza to pojęcie do rozważań nad immersją. Dla 
Graua i Nechvatala immersja nie jest zarezerwowana dla gier wideo, 
ale dotyczy sztuki totalnej42, której kulminacją jest immersja totalna, 
umożliwiająca przekroczenie konwencjonalnych sposobów postrze-
gania i doświadczania rzeczywistości lub hiperrzeczywistości (trudno 
w tym miejscu użyć kategorii jednoznacznej rzeczywistości, mowa 
tu bowiem o wykorzystaniu VR). 

Dokonane tutaj rozróżnienie uświadamia nam, że immersja może 
być rozumiana zarówno jako nowy styl odbioru sztuki w ogóle (Ryan), 
jako skala mówiąca o skracaniu medialnego dystansu (Heim), jako czyn-
nik umożliwiający przekształcenie ludzkiej percepcyjności  (Nechvatal), 
jako nowy, nieiluzyjny styl w sztuce współczesnej (Grau). Wszystkie 
te ujęcia pokazują, że immersja ściśle wiąże się z dwoma definiującymi 
ją skalami: z jednej strony mowa o interaktywności, z drugiej zaś o na-
syceniu medium bodźcami zmysłowymi. Badacze są zgodni co do skali 
interaktywności, natomiast ich opinie różnią się pod względem ujęcia 
problemu iluzji co do skali nasycenia medium bodźcami zmysłowymi. 
Ryan i Heim twierdzą, że iluzja obecna jest zawsze w mniejszym lub 
większym stopniu, mimo usilnych prób ukrycia jej działania poprzez 
skracanie dystansu medialnego. Natomiast Grau i Nechvatal stawiają 
tezę, że skrócenie dystansu wiąże się z odrzuceniem iluzji na rzecz me-
dialnego przytłoczenia odbiorcy przez (hiper)rzeczywistość wirtualną. 

Całkowicie odmienne stanowisko prezentuje natomiast niezainte-
resowany iluzją Gordon Calleja, który w badaniach immersji wyróżnia 
sześć wymiarów zaangażowania graczy w grach wideo: wymiar kine-
stetyczny (wynikający z użycia kontrolerów), przestrzenny (związany 
z nawigacją, kontrolą i eksploracją), współdzielony (z innymi użytkow-
nikami, np. w formie interakcji z graczem lub NPC-em, współpracą, 
współzawodnictwem etc.), narracyjny (związany z zaangażowaniem 
w opowieść wpisaną w grę i generowaną za jej pomocą), afektywny 
(zaangażowanie emocjonalne gracza) oraz ludyczny (związany z regu-
łami i wyborami dokonywanymi w grach oraz ich efektami)43. Calleja 
pokazuje również, że terminu immersja używa się zarówno w znaczeniu 
absorbcji44, jak i w znaczeniu transportacji45, a ponadto, że ergodyczne 
media fundamentalnie różnią się pod względem immersji od mediów 
nieergodycznych: 

42 Por. J. Nechvatal, Towards an Immersive Intelligence…, s. 19-20. 
43 G. Calleja, In-Game…, s. 43-44. 
44 Tamże, s. 26-27. 
45 Tamże, s. 27. 
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Czytelnicy książek mogą wyobrazić sobie siebie w przestrzeni świata 
opisanego w dziele literackim, ale ten świat ich nie rozpoznaje. Z drugiej 
strony środowiska w grach zapewniają ekstranoetyczne zamieszkiwanie, 
rozpoznając i reagując na obecność gracza. Książki nie dają czytelnikom 
możliwości rzeczywistego (nie wyobrażeniowego) działania w światach, 
które opisują.46

Spostrzeżenie Callei jest o tyle istotne, że akcentuje ono możliwość 
działania w wirtualnych światach gier wideo jako czynnik zasadniczy 
i charakterystyczny dla obserwowanej w nich immersji. Stąd wynika 
także proponowana przezeń zmiana w terminologii. Badacz twierdzi, 
że metafora inkorporacji lepiej oddaje podwójny ruch, który odbywa 
się podczas jego zaangażowania w rozgrywkę: „Możemy zatem myśleć 
o inkorporacji jako absorbcji środowiska wirtualnego do świadomości, 
skutkującej poczuciem zamieszkiwania, które jest utrzymywane dzięki 
systematycznemu podtrzymywaniu ucieleśnienia gracza w pojedynczej 
lokacji, jak widać na przykładzie awatara”47. 

Dla Callei inkorporacja polega zatem na syntezie wymienionych 
wcześniej wymiarów zaangażowania gracza w  ramach rozgrywki. 
Inkorporacja w tym znaczeniu odpowiada immersji rozumianej jako 
transportacja, a jednocześnie poszerza rozumienie tego typu immersji 
o spostrzeżenie dotyczące obustronności relacji gracz – środowisko 
gry. Calleja rezerwuje użycie tej kategorii do mediów ergodycznych, 
ponieważ książki czy filmy nie są w stanie, w jego rozumieniu, zaak-
ceptować czytelnika jako tego, kto działa w ich światach. Zaakcen-
towanie odmienności pozycji zajmowanej przez Calleję nie oznacza 
z mojej strony odrzucenia jego koncepcji, a jedynie wybór drogi bliższej 
rozważaniom Maja, Kubińskiego i innych badaczy, prezentujących 
myślenie o immersji w kategoriach iluzji, gry z rzeczywistością, strategii 
estetycznej czy nowej poetyki. 

3. Dialektyka immersji i emersji
Rozróżnienie odmiennych stanowisk badawczych jest konieczne do 
umiejscowienia problemu emersji na tle badań nad immersją, aby móc 
nakreślić dialektyczne relacje między tymi pojęciami. Według teorii 
Ryan i Heima dialektyka immersji i emersji polega na skracaniu oraz 

46 Tamże, s. 30. 
47 Tamże, s. 169. 
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wydłużaniu dystansu medialnego, a oba te pojęcia stanowią awers 
i rewers jednego procesu. Można nawet wskazać na łaciński czasownik 
mergere, który oznacza zanurzenie48, jako słowotwórczą podstawę obu 
pojęć. Co interesujące, mergere jest również podstawą angielskiego 
czasownika to merge, który oznacza fuzję, połączenie dwóch rzeczy 
w jedną49. To drugie znaczenie, wywiedzione z czasownika mergere, 
wskazuje na to, że immersja jest nie tylko zanurzeniem, ale także połą-
czeniem, fuzją tego, kto ją odczuwa, ze światem odczucia – co trafnie 
wskazał Maj, który w tytule artykułu zamieścił właśnie „światoodczu-
cie” jako jeden z podstawowych problemów immersji50. Badacze nie 
odwołują się jednakże do tego znaczenia mergere, ponieważ akcentują 
oni metaforycznie sytuację wobec zanurzenia odwrotną. Emersja jest 
wynurzeniem, powrotem do stanu sprzed zanurzenia. Połączenie 
wpisane w mergere narzucałoby natomiast rozumienie immersji po 
pierwsze, jako procesu bardziej trwałego, po drugie, jako doświadcze-
nia zacierającego różnice pomiędzy podmiotem a światem odczucia, 
po trzecie, jako procesu, którego efektem miałaby być nowa, odrębna 
osoba lub rzecz. Zwróćmy uwagę, że wszystkie trzy wymienione 
aspekty wynikające z włączenia znaczeń czasownika to merge w ro-
zumienie immersji są przeciwieństwem tez Ryan i Heima, natomiast 
dokładnym odbiciem rozważań Graua i Nechvatala. Dla tych pierw-
szych dialektyka zanurzenia i wynurzenia konstruuje doświadczenie 
immersji właśnie jako doświadczenie podmiotu w polisensorycznym 
kontakcie z wirtualnym światem, który pozostaje wirtualny pod wa-
runkiem, że się do niego wchodzi i można z niego wyjść. Dla tych 
drugich dialektyka immersji i emersji jest raczej przyczynkiem do 
stawiania pytań o to, jak zmieniła się podmiotowość kogoś, kto już nie 
tyle doświadcza świata wirtualnego, ile jest z nim zespolony, a zatem 
kto odczuwa go jako alternatywę wobec własnego świata, co przekłada 
się na niejasny status wejścia w/wyjścia z niego. Ryan i Heim akcentują 

48 Por. „to dip, dip in, immerse”, A Latin Dictionary Founded on 
Andrews’ Edition of Freund’s Latin Dictionary, red. C.T. Lewis, 
C. Short, Oxford 1958, s. 1136. Identyczne znaczenie podaje także 
Online Etymology Dictionary, który jest kompilacją wielu różnych 
słowników etymologicznych. Zob.  http://www.etymonline.com/index.
php?term=merge&allowed_in_frame=0 (dostęp: 18.04.2018). 
49 Por. „If one thing merges with another, or if you merge them, they 
are combined together to make one whole thing”. Collins Cobuild English 
Language Dictionary, London 1994, s. 908. 
50 Nawiasem mówiąc, bliski takiego rozumienia kwestii jest również 
Calleja, gdy pisze o obustronnej inkorporacji. 
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zmianę na poziomie doświadczeń, Grau i Nechvatal na poziomie tego, 
kto doświadcza. 

Dialektykę immersji i emersji można rekonstruować także na pod-
stawie astrologicznego znaczenia tych pojęć. Oba terminy odnajdujemy 
w Słowniku ilustrowanym języka polskiego Michała Arcta z 1916 roku, 
gdzie w haśle „immersja” czytamy: „wejście jakiejś planety w cień innej 
planety”51, a o „emersji”: „ukazywanie się jednego ciała niebieskiego 
(np. planety) zza innego, lub jego cienia, który padał na nie; wynurzenie 
się satelity z cienia planety”52. Oba pojęcia stanowią zatem parę dopeł-
niającą się znaczeniowo i służyły do określania relacji pomiędzy ciałami 
niebieskimi, a dokładniej wejścia jednego ciała w cień drugiego lub 
wyjścia z tego cienia. Dzięki przywołaniu kontekstu astrologicznego 
możliwe jest zarysowanie dialektyki immersji i emersji jako problemu 
wchodzenia w cień i wychodzenia z cienia. Badanie metafory cienia, 
jako ważnego elementu dialektyki immersji i emersji, znajduje uzasad-
nienie w jednej z definicji angielskiego czasownika to merge: „Jeśli coś 
zanurza się w ciemnościach, cieniach etc., to powoli przemieszcza się 
w miejsce, w którym nie dostrzega się już tego jako odrębnego przed-
miotu [If something merges into the darkness, the shadows, etc ., it moves 
gradually to a place where you can no longer see it as a separate object]”53. 
Immersja i emersja polegałyby na połączeniu i separacji z cieniem w tym 
znaczeniu, w jakim cień to już nie tylko cień planety, ale cień z jaskini 
platońskiej54, simulacrum. Immersja to zatem zejście do jaskini, zanu-
rzenie się w świecie cieni, symulakrów, emersja – przeciwnie, stanowi 
wyjście z cienia, opuszczenie jaskini z opowieści Platona. Metafora 
astrologiczna przywiodła nas, za sprawą cienia, z powrotem do pro-
blemu symulakrum. Dialektyka immersji i emersji polega więc na iluzji 
zapadnięcia się podmiotu w cień wirtualnego świata, po to by mógł on 
z powrotem się zeń wynurzyć. 

Problem jaskini cieni nie jest obcy badaniom zjawiska immersji, 
a jego analiza wydaje się konieczna do pełnego zrozumienia emersji 
jako jej rewersu. W książce Virtual Realism Heim analizuje dwa 
przykłady immersji technologicznej: projekt CAVE (JASKINIA), 

51 M. Arct, M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego, Warszawa 
1916, s. 441. 
52 Tamże, s. 282. 
53 Collins Cobuild English Language Dictionary…, s. 908. 
54 Por. „[…] czy myślisz, że tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie 
nawzajem widzieć cokolwiek innego oprócz cieni [τὰς σκιὰς], które ogień 
rzuca na przeciwległą ścianę jaskini?”. Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, 
Kęty 2003, s. 220. 
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nazywany także pokojem wirtualnym (ang. virtual room), oraz projekt 
hełmu HMD (ang. Head Mounted Display). Wirtualny pokój opiera 
się na projekcji wirtualnego świata oraz wrzuceniu weń odbiorcy/
gracza, na ciele którego zamontowane zostały czujniki informujące 
system o jego działaniach. Z kolei HMD to po prostu hełm z wyświe-
tlaczem i słuchawkami, dzięki którym odbiorca/gracz zanurza się 
w wirtualnym świecie. W celu rozróżnienia immersji w podanych 
przypadkach Heim proponuje wykorzystać Kantowski podział po-
jęciowy na kategorię percepcji oraz apercepcji (świadomości samego 
siebie)55. Pisze on:

Percepcja wychodzi w kierunku bytów i rejestruje ich kolor, kształt, 
strukturę i inne właściwości. Percepcje mają własności zmysłowe, które 
postrzegamy oczami, uszami, nosem, skórą czy przez zmysł kinestetycz-
ny. Apercepcja, z drugiej strony, postrzega nie tylko byty, ale zwraca 
także uwagę na to, co towarzyszy percepcji jakiegokolwiek bytu: naszą 
włas ną działalność [self-activity]. […] Dzięki percepcji coś widzimy. 
Dzięki apercepcji zdajemy sobie sprawę, że coś widzimy. Apercepcja 
zakłada refleksyjność, propriocepcję [czucie głębokie – M.K.], samo-
świadomość tego, co postrzegamy lub co robimy. […] Od czasów Kanta 
nauczyliśmy się od filozofów takich jak Wittgenstein i Heidegger, że 
inteligentna świadomość ogarnia nielinearny, podtrzymujący kontekst 
(Lebensform lub Lebenswelt). Bez tej całościowej, szerokiej świadomości 
kontekstu postrzegający tunelowo umysł gubi się w labiryncie bez wska-
zówek, jak wrócić do tego podtrzymującego centrum istnienia.56

Heim przywołuje Kanta, aby pokazać, że musimy przemyśleć to, 
w jaki sposób technologia VR, a wraz z nią także pojęcie immersji 
odnoszą się do naszej refleksyjności, do świadomości własnego działa-
nia. Szczególną uwagę zwraca badacz na rolę, jaką w rozważaniach na 
temat immersji odgrywa kontekst. Opierając się na rozróżnieniu per-
cepcji i apercepcji, Heim wprowadza podział na dwa rodzaje  immersji. 
W pierwszej kolejności mowa o immersji perceptywnej, która polega 
na odcięciu samowiedzy, dlatego uważa on, że hełm HMD pełni do-
kładnie taką samą funkcję jak kaptur na głowie sokoła57: ogranicza 
jego widzenie, znajomość kontekstu, wymusza tunelowe postrzeganie 

55 Por. I. Kant, Dzieła zebrane, t. 2, Krytyka czystego rozumu, przeł. 
M. Żelazny, Toruń 2013, s. 146-147. 
56 M. Heim, Virtual Realism…, s. 100. 
57 Tamże. 
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otoczenia i odnalezienie siebie w obcym, cybernetycznym ciele58. Ten 
typ immersji jest, w jego rozumieniu, bardziej inwazyjny od immersji 
aperceptywnej, która w wypadku projektu CAVE polega na wpro-
wadzeniu podmiotu w nową przestrzeń fenomenologiczną bez ko-
nieczności rezygnacji z jego cielesności na rzecz ciała cybernetycznego59. 
Immersja aperceptywna polega zatem na zachowaniu własnej inności 
w obliczu rekontekstualizacji świata. Zachowanie świadomości siebie 
wydaje się kluczowe dla zrozumienia dialektyki immersji i emersji 
zarówno w związku z metaforą astrologiczną, jak i zanurzaniem się 
w cień/wynurzaniem się z cienia. 

W projekcie wirtualnej jaskini immersja odbywa się w pewnym 
sensie dzięki emersji; ich dialektyka pracuje na różnych poziomach 
opozycji: swój–obcy, rzeczywistość–fikcja, percepcja–apercepcja, 
ciało–ciało cybernetyczne etc. W tym wypadku iluzja pozostaje iluzją 
uświadomioną, odbiorca jest jednocześnie wrzucony w świat cieni, 
ale i wyobcowany z niego dzięki zachowaniu własnej tożsamości, 
przez co uczestniczy w nim jako przybysz z zewnątrz, oswaja go, 
bada i poznaje zarówno zmysłowo, jak i rozumowo (apercepcyjnie). 
Odbiorca zanurza się w wirtualny świat ze wszystkimi swoimi proble-
mami (np. z niepełnosprawnością), konfrontuje się zatem ze światem 
wirtualnym. 

W projekcie HMD, który 5 kwietnia 2016 roku wszedł na ry-
nek konsumencki na całym świecie (premiera hełmu HTC Vive), 
dialektyka immersji i emersji kształtuje się całkiem inaczej. Można 
powiedzieć, że relacja między tymi pojęciami jest odwrotnie propor-
cjonalna: im więcej immersji, tym mniej emersji, a im więcej emersji, 
tym mniej immersji, co powoduje, że dąży się do usunięcia czynników 
emersyjnych jako tych, które osłabiają pełnię doświadczeń. W tym 
wypadku immersja niweluje opozycje: a) swój jest sobie obcym, b) fik-
cja staje się alternatywną rzeczywistością, c) percepcja jest tunelowa, 
d) a apercepcja kontekstu ograniczona lub zniwelowana, e) ciało jest 
cybernetyczne. W tym modelu odbiorca/gracz nie konfrontuje się ze 
światem, jest po prostu jego częścią, niezależnie od własnych proble-
mów (jego niepełnosprawność może np. zostać zniwelowana dzięki 
interfejsowi). 

58 Tamże, s. 101. 
59 Tamże. 



113R O Z D Z I A Ł  I I  P R O B L E M A T Y K A  I M M E R S J I

4. Dialektyka immersji i emersji a wyobraźnia
W ramach myślenia o dialektyce immersji i emersji nie znalazła się 
dotychczas bardzo istotna dla nas kategoria wyobraźni. Ponieważ 
wcześ niej odnosiliśmy się do Kantowskich pojęć percepcji i apercepcji, 
warto w tym punkcie przywołać jego definicję wyobraźni: 

Wyobraźnia to możność przedstawiania sobie przedmiotu w oglądzie, 
nawet bez jego obecności. A ponieważ wszelki nasz ogląda jest zmy-
słowy, więc wyobraźnia [Einbildungskraft], z powodu podmiotowego 
warunku, w wyniku którego tylko ona może dać ogląd odpowiadają-
cy pojęciom intelektu, przynależy do z m y s ł o w o ś c i. O ile jednak 
synteza [zmysłowości – M.K.] jest dziełem samorzutności, która określa 
sama, a nie tak jak zmysł daje się tylko określać [bestimmbar ist], to zna-
czy o ile [synteza ta – M.K.] może a priori określić zmysł co do jego 
formy i zgodnie z jednością apercepcji, o tyle wyobraźnia jest władzą 
określania a priori zmysłowości, a jej synteza oglądów, z g o d n i e 
z   k a t e g o r i a m i, musi być transcendentalną syntezą w y o b r a ź n i, 
a to jest oddziaływaniem intelektu na zmysłowość i pierwszym jego 
zastosowaniem (tworzącym zarazem podstawę wszelkich innych [za-
stosowań – M.K.]) do przedmiotów możliwego dla nas oglądu. Synteza 
figuralna różni się od syntezy umysłowej dokonanej przez sam tylko 
intelekt, bez udziału wyobraźni. O ile wyobraźnia jest samorzutnością, 
nazywam ją też niekiedy wyobraźnią w y t w ó r c z ą  i odróżniam przez 
to od o d t w ó r c z e j, której synteza podlega jedynie prawom empirycz-
nym, mianowicie prawom kojarzenia, i która w efekcie w niczym się nie 
przyczynia do wyjaśnienia możliwości poznania apriorycznego. Z tego 
powodu nie należy ona do filozofii transcendentalnej, lecz do  
psychologii.60

Kant wskazuje na kluczowe dla nas działanie wyobraźni, polegające 
na tym, że wytwarza ona polisensoryczne wyobrażenia przedmiotów, 
ponieważ a priori określa zmysłowość i dokonuje „transcendentalnej 
syntezy wyobraźni”, czym różni się od syntezy czysto rozumowej. 
Przypisanie wyobraźni przynależności do zmysłowości jest, z naszego 
punktu widzenia, ważne, skoro absolutnie wszyscy badacze zjawiska 
immersji wskazują na zależność pomiędzy poziomem zanurzenia 
a ilością bodźców zmysłowych, którą dana technologia zakłada. Na 
przykład wykres poziomu interaktywności w książce Heima Virtual 

60 I. Kant, Dzieła zebrane…, s. 213-215. 
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Realism umieszcza VR i związaną z nim immersję w punkcie, w którym 
możemy mówić o największym nasyceniu bodźcami sensorycznymi 
oraz o największej interaktywności61. Co więcej, rozróżniając wyobraź-
nię wytwórczą i odtwórczą, Kant pozwala nam uświadomić sobie, 
że przyrost immersji jest odwrotnie proporcjonalny do wytwórczości 
wyobraźni. Immersja absolutna wiązałaby się z wyobraźnią odtwórczą, 
ponieważ nie wymuszałaby na odbiorcy w najmniejszym stopniu trans-
cendentalnej syntezy wyobraźni, o ile, w wypadku właśnie wyobraźni 
odtwórczej, jej „synteza podlega jedynie prawom empirycznym, mia-
nowicie prawu kojarzenia”62, tu narzuconym przez technologię. Taki 
sposób definiowania wyobraźni pozwala nam zrozumieć, dlaczego dla 
Heima i Ryan zjawisko trompe l’œil oraz iluzja miały większe znaczenie 
niż dla Graua i Nechvatala. Iluzja aktywuje wyobraźnię wytwórczą, 
ponieważ – zabierając jeden wymiar – wymusza na odbiorcy jego 
wyobrażeniowe uzupełnienie. W ten sposób jest ono aktywowane za 
każdym razem, kiedy czegoś brakuje do pełnego zanurzenia. Immersja 
byłaby zatem owym uzupełnieniem brakujących wrażeń zmysłowych, 
dokonującym się w ramach syntezy transcendentalnej, jakiej dokonuje 
wyobraźnia, aby zadomowić nas w obcym świecie. Podążając tropem 
rozważań Piotra Kubińskiego zawartych w tekście Immersion vs Emer-
sive Effects in Videogames63 oraz we wspomnianej już kilkakrotnie 
książce Gry wideo . Zarys poetyki, gdzie autor wyróżnia czynniki emer-
syjne wyciągające gracza z gry, uznamy, że emersja jest skutkiem działa-
nia wszystkich tych elementów, które zaburzają pracę transcendentalnej 
syntezy wyobraźni. Podawane przez Kubińskiego egzemplifikacje służą 
zarówno jego koncepcji, jak i prezentowanej w niniejszym tekście alter-
natywie wobec niej. Przykład pierwszy, „techniczną deziluzję”, można 
interpretować jako czynnik, który „obnaża zmediatyzowany charakter 
diegetycznej przestrzeni”64, ale także jako element, który nie poddaje się 
wypełnieniu przez wyobraźnię, ponieważ wywołuje apercepcję (dziura 
w teksturach przypomina nam, że patrzymy na wirtualny świat) lub 
dlatego, że transcendentalna synteza wyobraźni dotyczy tych zmysłów, 

61 M. Heim, Virtual Realism…, s. 20. 
62 I. Kant, Dzieła zebrane…, s. 215.
63 P. Kubiński, Immersion vs Emersive Effects in Videogames, w: Engaging 
with Videogames: Play, Theory and Practice, red. D. Stobbart, M. Evans, 
Oxford 2014, s. 133-141. 
64 P. Kubiński, Gry wideo…, s. 78. W publikowanym wcześniej tekście 
anglojęzycznym Kubiński używa pojęcia wirtualnej rzeczywistości 
w miejsce przestrzeni diegetycznej. Por. tenże, Immersion vs Emersive 
Effects in Videogames…, s. 135. 
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które nie zostały użyte w danym przedstawieniu. Autor wskazuje jed-
nak, że techniczna deziluzja może być stosowana również jako zapla-
nowany zabieg artystyczny. Przykład drugi, a więc „dystans ironiczny”, 
polega według Kubińskiego na przywołaniu kontekstu ze świata real-
nego w świecie wirtualnym65, co powoduje efekt emersji; zastosowanie 
kategorii wyobraźni w rozumieniu Kanta uzmysławia nam natomiast, 
że gracz zmuszony jest w tej sytuacji do apercepcji kontekstu poznaw-
czego, a zatem wyobraźnia ustępuje czysto umysłowej syntezie, która, 
poprzez kojarzenie ze sobą przedmiotów poznania, przekształca wy-
obraźnię wytwórczą w wyobraźnię odtwórczą. Ten fakt tłumaczyłby 
także zjawisko ironicznego dystansu, które Kubiński słusznie inter-
pretuje jako estetyczny chwyt nawiązania przez grę  metakomunikacji 
z odbiorcą/graczem66. Przykłady trzeci i czwarty, „burzenie czwartej 
ściany” oraz „gra sytuacją narracyjną i wiarygodnoś cią narratora”, 
stanowią rozszerzenie strategii konstruowania ironicznego dystansu 
o  zabiegi budujące komizm, mówiące o  opowiadaniu historii lub 
wprost wizualizujące sytuację narracyjną, czyli apercepcyjny kontekst. 
Przykład piąty, „próbę palimpsestową”, tłumaczy Kubiński na pod-
stawie zapisanych stanów gry, które pozwalają graczom skorygować 
ich działania poprzez cofnięcie się do punktu zapisu, co zaburza ciąg 
przyczynowo-skutkowy67. Dla naszego odwołania się do wyobraźni 
egzemplifikacja tama znaczenie o tyle, o ile dochodzi w niej do wy-
muszenia ponownej syntezy transcendentalnej (dziesiąta próba zabicia 
tego samego smoka to nie to samo, co wybór innej ścieżki fabularnej), 
dlatego można powiedzieć, że próby palimpsestowe stanowią przykład 
apercepcji (wzmożona świadomość własnych działań w grze), ale nie 
sposób również wykluczyć tego typu emersji jako próby wynikającej 
z działania gracza, który poszukuje alternatywnej syntezy transcen-
dentalnej wyobraźni. 

5. Immersja a zwrot teatrologiczny
Połączenie tez Kubińskiego z rozważaniami na temat wyobraźni poka-
zało, że dialektyka immersji i emersji rozgrywa się także na poziomie 
pracy zmysłowości w ramach transcendentalnej syntezy wyobraźni. 
Kubiński opiera swoje rozróżnienie immersji i emersji na tezach Janet 

65 Tenże, Gry wideo…, s. 95-97. 
66 Tamże, s. 110. 
67 Tamże, s. 137-138. 
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Murray68 zaczerpniętych z książki Hamlet on the Holodeck, do której 
odwołuje się także Gonzalo Frasca, pisząc o zwrocie teatrologicznym69 
w ujmowaniu immersji. Przemyślenie problematyki tego zwrotu po-
może nam zrozumieć, że kategoria wyobraźni wytwórczej jest istotna 
dla odtworzenia dialektyki immersji i  emersji. Frasca twierdzi, że 
tradycyjne techniki teatralne polegają na immersji, tym samym przy-
pominają działanie gracza, który wczuwa się w odgrywaną postać. 
Badacz twierdzi, że: 

Choć nie wierzę, że ‘granie’ [playing] w kategoriach gier wideo rów-
na się ‘odgrywaniu’ [acting] [roli w teatrze – M.K.], to łatwo spostrzec, 
że dystans między graczem a postacią w grze wideo jest minimalny. 
Gracz tylko rusza joystickiem, a postać skacze: nie istnieje żadne precy-
zyjne wykonanie [performance] tego działania; gracz nie próbuje prze-
kazywać żadnego uczucia poprzez te skoki i ostatecznie nie ma żadnych 
sposobów „wykonania” [„to perform”] własnego skoku.70 

Frasca rozróżnia zatem granie w grę oraz odgrywanie roli, ponieważ 
uważa, że gracz sam nie występuje (to perform) w grze, to znaczy, że nie 
wykonuje on ruchów scenicznych, np. kiedy porusza swoim awatarem 
za pomocą joysticka, myszy czy klawiatury. W konsekwencji Frasca 
uważa, że gracze nie przekazują w tym typie działania swoich uczuć 
postaciom w grze. 

Z tym stanowiskiem można, oczywiście, polemizować, szczególnie 
jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że mimo niskiej lub żadnej możliwości 
przekazania emocji gracza do wirtualnego świata przedmioty takie 
jak joystick czy gamepad są przez graczy traktowane jako obiekty, na 
które projektuje się emocje i afekty. Dlatego też to właśnie nimi niektó-
rzy gracze rzucają z wściekłości, to na nie przelewają swoją frustrację 

68 Por. tamże, s. 133-135. Kubiński powołuje się na książkę Murray 
Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge 
1997. 
69 Zob. G. Frasca, Rethinking Agency and Immersion: Video Games as 
a Means of Consciousness-Rising, „Digital Creativity” 2004, nr 3, s. 167-169. 
70 Tamże, s. 169.  W cytowanym fragmencie widoczne jest wyraźnie, że 
w języku polskim obowiązuje w obu wypadkach ten sam termin, co ma 
olbrzymie znaczenie z punktu widzenia kognitywistyki, bo metafora gry 
teatralnej bezpośrednio stosuje się także do gry w grę wideo i pomaga ją 
określić. Taką zależność można natomiast w języku angielskim usunąć, 
stosując dwa różne pojęcia, dlatego też Frasca rozgranicza oba typy gry, 
sugeruje mu to w końcu jego własny język. 
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związaną z porażką w grze itp.71 Frasca pisze, że nie można za pomocą 
tych sprzętów „dojść do »wykonania« własnego skoku”72, co przecież 
nie przeszkadza graczom angażować w owe sprzęty własnej energii 
kinetycznej, choć wiedzą oni, że nie wpłynie to w żadnym stopniu 
na działania awatara. Silniejszy nacisk na klawisz kontroli lub szybsze 
klikanie jest w tym wypadku świadectwem polisensorycznej immersji, 
która zamazuje dystans pomiędzy urządzeniem peryferyjnym a po-
strzeganiem własnej cielesności jako obcej światu wirtualnemu73. 

Prezentowane do tej pory arystotelesowskie, immersyjne podejście 
do odgrywanej postaci, które przejmuje Murray za Brendą Laurel, 
polega na założeniu, że granie jako acting out angażuje gracza w rów-
nej mierze jak aktora na scenie74. Frasca proponuje przemyśleć całą tę 
koncepcję z innej perspektywy, dlatego w artykule Rethinking Agency 
and Immersion przywołuje teorię teatru uciśnionych Augusta Boala, 
zbudowaną na podstawie alienujących efektów scenicznych, które Ber-
tolt Brecht wykorzystywał w swoim teatrze epickim75. Zanim jednak 
przejdziemy do rozważań na temat propozycji Fraski i Boala, konieczne 
jest przywołanie tez Janet Murray na temat „cyberdramy” (cyberdrama) 
oraz dyskusji poświęconej określonemu w ten sposób zjawisku – w na-
wiązaniu do pojęcia „psychodramy” – zawartej w publikacji zbiorowej 
First Person76, która ukazała się w 2004 roku. Zacznijmy jednak od 

71 Por. O. Good, Out of Hand – Is It Ever OK To Throw a Controller?, 
„Kotaku” 2012, https://kotaku.com/5905760/controller-throwing (dostęp: 
19.04.2018). Do fenomenu rzucania kontrolerami odnosi się Andrew 
K. Przybylski w wywiadzie z 7 kwietnia 2014 udzielonym Melissie Greco 
Lopes-Rochester: „Każdy gracz, który rzucił kontrolerem na skutek 
przegranej w grze elektronicznej, może odnieść się do tych uczuć lub 
gniewu, jakie wywołać może porażka”. M.G. Lopes-Rochester, Feelings 
of Failure, Not Violent Content, Foster Aggression in Video Gamers, http://
www.rochester.edu/news/show.php?id=8712 (dostęp: 19.04.2018). 
Tekst odnosi się do artykułu na temat przyczyn agresywnych uczuć, 
myśli i zachowań wywoływanych przez gry wideo. Por. A.K. Przybylski, 
C.S. Rigby, E.L. Deci, R.M. Ryan, Competence-Impending Electronic Games 
and Players’ Aggressive Feelings, Thoughts, and Behaviors, „Journal of 
Personality and Social Psychology” 2014, nr 106, s. 441-457. 
72 Tamże. 
73 Calleja widzi w takich zachowaniach przejaw afektywnego oraz 
mimetycznego zaangażowania kinestetycznego. Por. G. Calleja, In-Game…, 
s. 63-64. 
74 Por. B. Laurel, Computers as Theatre, London 1993, s. 95. 
75 G. Frasca, Rethinking Agency and Immersion…, s. 170. 
76 J. Murray, From Game-Story to Cyberdrama, w: First Person. New Media 
as Story, Performance and Game, red. N. Wardrip-Fruin, P. Harrigan, 
Cambridge–London 2004, s. 1-11; K. Perlin, Can There Be a Form between 
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początku, czyli od wydanej w 1997 roku książki Hamlet on the Holo-
deck, w której Murray, analizując poświęcenie jedynej towarzyszącej 
graczowi postaci zdezaktywowanego robota Floyda w grze Planetfall 77, 
dochodzi do wniosku, że: 

Wspomnienie szlachetnego poświęcenia siebie przez Robota Floyda po-
zostaje graczom nawet po latach jako czego doświadczonego bezpośred-
nio. […] Śmierć Floyda jest drobnym kamykiem milowym na drodze od 
gry w układankę do jakiejś ekspresywnej sztuki narracyjnej. Ukazuje to, 
iż siła zniewalających opowieści komputerowych nie polega na zaawan-
sowanej technicznie animacji czy kosztownych w produkcji nagraniach 
wideo, ale na kształtowaniu takich dramatycznych momentów.78

Przyjęcie takiej perspektywy badawczej pozwala Murray przeprowa-
dzić refleksję poświęconą doświadczeniu dramatycznemu, które, według 
niej, jest podstawą cyberdramy. Z teatrem grę łączy już greckie pojęcie 
agonu, który oznacza zarazem konflikt dramatyczny, jak i zawody atle-
tyczne79, co podpiera stwierdzenie badaczki, że jedyną rzeczą odróżnia-
jącą klasyczną „strzelankę” od klasycznego dramatu jest zaawansowanie 
i skomplikowanie opowieści80. Te spostrzeżenia prowadzą Murray do 
postawienia pytania o znaczenie odgrywania/rozgrywania (enactment) 
w osobistym doświadczeniu przemiany. Pisze ona:

Zdarzenia odegrane mają pewną władzę przekształcania [a transforma-
tive power] przewyższającą zarazem zdarzenia opowiadane i konwen-
cjonalnie udramatyzowane, bo przyswajamy je jako doświadczenia oso-
biste. Emocjonalny wpływ odgrywania w obrębie pewnego otoczenia 
immersywnego jest tak silny, że urządzenia z wirtualną rzeczywistością 
okazały się skuteczne w psychoterapii.81

Odgrywanie, które jest kluczowym elementem teatralności82, 
wiąże się oczywiście z  pojęciem immersji. Murray pokazuje, że 

a Game and a Story?, w: First Person…, s. 12-18; M. Mateas, A Preliminary 
Poetics for Interactive Drama and Games, w: First Person…, s. 19-33. 
77 Planetfall, prod. Infocom, wyd. Infocom, 1983 [PC]. 
78 J. Murray, Hamlet on the Holodeck…, s. 53. 
79 Tamże, s. 145. 
80 Tamże, s. 147. 
81 Tamże, s. 170. 
82 Por. S. Weber, Teatralność jako medium, przeł. J. Burzyński, Kraków 
2004, s. 87. 
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teatralność gier polega właśnie na wejściu na scenę, na której to, co 
wirtualne, staje się osobiste. W ten sposób konstruuje ona wizję gry 
wideo podług arystotelesowskiego paradygmatu myślenia o dramacie 
jako odgrywaniu, czyli działaniu, które za sprawą mimesis prowadzi 
do katarktycznego oczyszczenia emocjonalnego widzów. Zwróćmy 
uwagę, że to właśnie w katharsis odnajdujemy moment przekształcenia 
medium, o którym w następujący sposób pisał Samuel Weber: „[Ka-
tharsis – M.K.] służy potwierdzeniu przekształcenia opsis w synopsis, 
medium w środek, zdarzeń reprezentowanych na scenie w skończoną 
i znaczącą sekwencję działalności zjednoczonej z życiem”83. Na owym 
teatralnym przekształceniu medium w środek opiera się zatem cała 
strategia, jaką odnajdujemy u podstaw immersji, konstytutywnej dla 
cyberdramy w ujęciu Murray. Cyberdrama to możliwość odgrywania 
ról, wcielania się w różne osoby/awatary w wirtualnych światach po 
to, aby uczestniczyć w transformacji zarówno tych osób/awatarów, jak 
i owych światów84. Immersja odgrywa w tym wypadku kluczową rolę 
ze względu na poczucie zadomowienia i oswojenia wirtualnej rzeczy-
wistości. Murray pisze w roku 1997, jeszcze w trybie przypuszczającym, 
że „Gdy tylko przyzwyczaimy się do bycia na wirtualnej scenie, pojawi 
się wiele dróg do świata cyberdramy”85. Natomiast w tekście z 2004 
roku podkreśla dodatkowo działanie (agency) jako ten z trzech wy-
mienionych czynników (transformacja, działanie, immersja), który ma 
zasadniczy wpływ na ulepszenie spełnionej już cyberdramy, rozumianej 
jako nowy sposób ekspresji. Badaczka pisze: 

Jeśli zmiana tego, co postać ma na sobie, wywołuje zmianę nastro-
ju sceny, jeśli nawigacja ku jakiemuś innemu punktowi widzenia 
ujawnia zaskakującą zmianę perspektywy, wówczas doświadczamy 
dramatycznego działania [dramatic agency]. Dramatyczne działanie 
[dramatic agency] może wzrosnąć jako efekt ruchu, przez który prze-
graliśmy grę […] To przystawanie efektu do podjętego działania czyni 
je satysfakcjonującym.86

83 Tamże, s. 95. 
84 Por. J. Murray, Hamlet on the Holodeck…, s. 262-271. 
85 Tamże, s. 264. Podczas konferencji Games and Literary Theory 2017 
w Montrealu badaczka w nawiązaniu do tez stawianych w swojej książce 
nie omieszkała rozpocząć wykładu plenarnego od stwierdzenia: „Miałam 
rację”. 
86 J. Murray, From Game-Story to Cyberdrama…, s. 10. 
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Murray redefiniuje swoje rozumienie cyberdramy, kładąc większy 
nacisk na działanie sceniczne, które w podanym przykładzie stanowi 
świetną egzemplifikację dialektyki immersji i emersji: przegranie gry 
wiąże się z emersją i wzrostem dystansu medialnego, podczas gdy po-
czucie związania z sytuacją sceniczną, wytwarzane w ramach drama-
tycznego działania, immersję pogłębia. 

W dyskusji z Murray najbardziej spójną teorię dramatu interaktyw-
nego zaproponował Michael Mateas, który postanowił połączyć ze sobą 
jej teorię działania z teorią dramatu Arystotelesa. Pisze on: „W tej kon-
cepcji dramatu interaktywnego gracz przyjmuje rolę pierwszo osobowej 
postaci w dramatycznej opowieści”87. Teza o arystotelesowskiej te-
atralizacji gry wideo jako dramatu interaktywnego zakłada położenie 
nacisku na trzy kategorie: odgrywanie, intensyfikację emocji, jedność 
akcji88. Mateas twierdzi, że wprowadzenie w arystotelesowski model 
dramatyczny gracza, który podejmuje działania, wiąże się z dwiema 
konsekwencjami, wynikającymi z konieczności podporządkowania 
jego poczynań logice ciągu przyczynowo-skutkowego spajającego 
intrygę89. Po pierwsze, gracza ogranicza przyczynowość wynikająca 
z konstrukcji intrygi, po drugie, ograniczają go zasoby materialne 
dostępne w grze (przyczyna materialna)90. Wprowadzenie wymienio-
nych zależności pozawala Mateasowi na stworzenie nowej definicji 
działania. Pisze on: „Gracze doświadczą działania [agency] wtedy, 
kiedy zaistnieje równowaga między ograniczeniami materialnymi 
i formalnymi”91. Powyższa definicja idealnie adaptuje skoncentrowany 
na działaniu model cyberdramy Murray do przyczynowo-skutkowego 
modelu intrygi w dramacie arystotelesowskim przywołanym przez 
Brendę Laurel w książce Computers as Theatre. Aby zrozumieć, czym 
ten arystotelesowski – immersyjny – model gry jako teatru różni się 
od emersyjnej koncepcji proponowanej za Boalem przez Frascę, warto 
na sam koniec przywołać wypowiedź Murray o charakterze postaci 
fikcyjnych. Badaczka stwierdza tu bowiem, że „[w] narracji digitalnej, 
im bardziej płaska jest postać, tym mniejsze jest ryzyko złamania przez 
nią wiarygodności”92. 

87 M. Mateas, A Preliminary Poetics for Interactive Drama and Games…, 
s. 20.
88 Tamże. 
89 Tamże, s. 24. 
90 Tamże. 
91 Tamże, s. 25. 
92 J. Murray, Hamlet on the Holodeck…, s. 242. 



121R O Z D Z I A Ł  I I  P R O B L E M A T Y K A  I M M E R S J I

Konsekwencją przyjęcia tego typu założeń jest podporządko-
wanie wszystkich elementów świata wirtualnego immersji, a co za 
tym idzie, spłaszczenie postaci NPC-ów towarzyszących graczowi 
na scenie. Przeciwko takiemu podejściu występuje Frasca ze swoim 
projektem nieimmersywnego grania w gry93, skonstruowanym na 
podstawie ideałów zaczerpniętych z prac pedagogicznych Yasmin 
B. Kafai (uczenie poprzez działanie), Paula Freierego (Pedagogika 
uciśnionych), połączone z technikami poruszania problemów społecz-
nych, rasowych, klasowych etc., obecnych w koncepcji teatru Augusta 
Boala (teatr forum). Podstawowe założenia tego projektu są sprzeczne 
z porządkiem wyznaczanym graczowi w interaktywnym dramacie 
arystotelesowskim. Po pierwsze, gracz powinien być w stanie zmieniać 
reguły gry i symulacji, czyli mieć władzę nad zasobami materialnymi 
i formalnymi94. Po drugie, gry powinny być otwarte na nowy typ 
postaci, które reprezentują złożone postawy ideologiczne i opierają się 
na skryptowanych przez graczy wzorcach behawioralnych (np. moż-
liwość dopisania do gry The Sims postaci matki alkoholiczki)95. Po 
trzecie, gry powinny być otwarte na metasymulację, na tworzenie 
przez graczy ich własnych symulacji96, bo dzięki nim zyskują oni 
świadomość tego, że gry wytwarzają i reprodukują określone modele 
rzeczywistości (społeczne, polityczne, ideologiczne, ekonomiczne). Po 
czwarte, błędy w skryptach pisanych przez graczy miałyby alienujący, 
antyimmersyjny charakter, dzięki czemu pozwalałyby na wytwarza-
nie krytycznego dystansu do zachowań społecznych przedstawianych 
w grach97. 

Ponieważ Frasca dystansuje się od próby bezpośredniego przełożenia 
myślenia Boala na projekt związany z grami wideo98, można pokusić się 
o przywołanie najważniejszych założeń filozoficznych Teatru uciśnio-
nych (Theatre of the Oppressed), ponieważ mogą one otworzyć nową, 
hermeneutyczną opcję lektury dialektyki immersji i emersji w grach 
wideo. Podstawowa teza Boala w odniesieniu do poetyki, retoryki, 
polityki i etyki Arystotelesa brzmi: fundamentalnym aspektem greckiej 

93 Por. G. Frasca, Rethinking Agency and Immersion…, s. 170.
94 Tamże, s. 171. 
95 Tamże, s. 172. 
96 Tamże, s. 173. 
97 Tamże. 
98 Frasca pisze: „Ważne jest zaznaczenie, że moim celem nie jest dosłowne 
przełożenie technik Boala, ale raczej wykorzystanie ich jako źródła 
inspiracji”. Tamże, s. 171. 
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tragedii jest to, że pełni ona funkcję represyjną99, ponieważ ma ona wy-
woływać katharsis. Pisze on: „Człowiek, jako część natury, ma także na 
uwadze pewne cele: zdrowie, życie towarzyskie w Państwie, szczęście, 
cnotę, sprawiedliwość, etc. Kiedy nie uda mu się osiągnąć tych celów, 
interweniuje sztuka tragedii. Tę poprawę ludzkich działań Arystoteles 
nazywa katharsis”100. 

Boal zastanawia się nad istotą katharsis jako efektem, który ma na 
celu poprawę lub oczyszczenie elementów antyspołecznych u widzów 
związanych z bohaterem tragicznym przez empatyczną identyfikację. 
Pokazuje on, że ten system oczyszczenia elementów antyspołecznych, 
które nie pasują do zdefiniowanego w danym społeczeństwie etosu, 
przybiera zawsze formułę represji, zgodną z wykorzystującym go syste-
mem, a zatem służy on politycznemu wzmocnieniu określonej pozycji 
władzy. Oznacza to, że nie można stosować go w trakcie rewolucji, 
ponieważ etos społeczny nie podlega w tym czasie jasnemu definiowa-
niu101. Boal stawia zatem tezę, że przyjęcie arystotelesowskiego modelu 
tragicznego służy nam tylko w sytuacji, w której chcemy umocnić 
funkcjonujący system społeczny, powstrzymać rewolucję etc. Pisze on: 

Podczas „rewolucji kulturalnej”, która podaje w wątpliwość lub 
formułuje wszystkie wartości na nowo, ten system nie może zostać 
zastosowany. Oznacza to, że ten system, dopóki strukturuje niektóre 
elementy, wytwarzające pewien określony skutek, może zostać wyko-
rzystany przez każde społeczeństwo tak długo, jak długo posiada ono 
określony etos społeczny; dla jego funkcjonowania nie ma technicznie 
żadnego znaczenia, czy społeczeństwo jest feudalne, kapitalistyczne, 
czy socjalistyczne: znaczenie ma jedynie to, że posiada ono uniwersum 
określonych i przyjętych wartości.102

Boal pokazuje, zatem, że arystotelesowska tragedia służy umoc-
nieniu władzy, kontroli społecznej i zastanego systemu wartości, że 
jest ona narzędziem działającym na korzyść funkcjonującej polityki, 
która organizuje życie społeczne obywateli wedle utartego i skostnia-
łego wzorca etycznego. Jeżeli więc przyjmiemy ten model w myśleniu 
o grach wideo, to okażą się one idealnym narzędziem oczyszczania 

99 A. Boal, Theatre of the Oppressed, przeł. C.A. Leal McBride, M.-O. Leal 
McBride, E. Fryer, London 2000, s. 22. 
100 Tamże, s. 23. 
101 Tamże, s. 40-41. 
102 Tamże. 
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społeczeństwa z wszelkich elementów uznawanych przez system za 
antyspołeczne. Uczyć gracza poprzez tak skonstruowaną katharsis 
oznacza uczyć go posłuszeństwa wobec władzy i reprezentowanego 
przez nią systemu wartości. Przełożenie tego sposobu myślenia na 
 teorię immersji powoduje, że dostrzegamy w niej niebezpieczeństwo 
systemowego pozbawiania jej odbiorców-graczy tych elementów, 
które nie pasują do aktualnie utrwalonego konstruktu politycznego. 
W świetle tej krytyki immersja nie jest już tylko nową poetyką od-
bioru, staje się ona najważniejszym narzędziem antyrewolucyjnej 
polityki. Dlatego Boal pisze: 

Jego system pojawia się w przebraniu w telewizji, kinie, w cyrku i w te-
atrze. Pojawia się w wielu rozmaitych postaciach w mediach. Ale jego 
istota się nie zmienia: jego przeznaczeniem jest okiełznać jednostkę, 
dopasować ją do tego, co ją w istnieniu poprzedza. Jeśli tego chcemy, 
to system Arystotelesa służy naszym celom lepiej niż każdy inny; jeśli, 
przeciwnie, chcemy pobudzić widza, aby chciał zmienić swoje społe-
czeństwo, by zaangażował się w działanie rewolucyjne, będziemy musieli 
poszukać innej poetyki!103

Poszukiwania Boala prowadzą go do sformułowania nowej „poetyki 
uciśnionych”, która stawia sobie za cel sprzeciw wobec indoktrynacji 
w ramach modelu arystotelesowskiego. Podstawową dla tego projektu 
kwestią jest zrozumienie epickości teatru Brechtowskiego w odróżnie-
niu od epickości poezji w ujęciu Heglowskim. Boal pokazuje, że teatr 
Brechtowski, poprzez odniesienie do marksizmu, stoi w całkowitej 
sprzeczności z poetyką podmiotowości zakładaną przez Hegla w jego 
tezach na temat poezji dramatycznej104. Jako przykład podaje on pod-
stawową sytuację dramatyczną, którą w dyskursie Heglowskim opisuje 
zdanie: „Kennedy najechał na Girón Beach!”105, przedstawiające Ken-
nedy’ego – absolutny podmiot posłuszny wewnętrznym impulsom. 
W marksistowskim dyskursie Brechta owo zdanie miałoby formułę: 
„Siły ekonomiczne sprawiły, że Kennedy najechał na Girón Beach!”106, 

103 Tamże, s. 42. 
104 „Brecht był marksistą; z tego powodu dla niego praca teatralna nie 
może zakończyć się spoczynkiem, równowagą. Wręcz przeciwnie, musi 
ona pokazać, w jaki sposób społeczeństwo traci równowagę, w którą stronę 
zdąża i jak przyśpieszyć to przejście”. Tamże, s. 86. 
105 Tamże, s. 77. 
106 Tamże, s. 78. 
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w którym to siły ekonomiczne determinują podmiot-przedmiot, jakim 
jest poddany ich działaniu Kennedy. Boal pisze: „[…] Hegel postrzega 
postać jako absolutny podmiot, podczas gdy Brecht widzi ją jako przed-
miot, jako rzecznika [spokesman] sił ekonomicznych i społecznych 
[…]”107. Boal wykorzystuje ten przykład, aby pokazać, że Brechtowski 
teatr epicki skonstruowany jest w całkowitej opozycji do idealistycznego 
projektu Hegla. Jest on w zasadzie transpozycją teorii marksistowskiej 
w myśleniu o teatrze108, a zatem odwraca skoncentrowaną na podmiocie 
i jego moralności optykę wspólną Heglowi i Arystotelesowi, aby cen-
tralnym punktem swojego projektu uczynić jednostkę zdeterminowaną 
przez jej społeczną funkcję i warunki ekonomiczne109. 

Dlaczego w rozważaniach nad grami wideo projekt Boala jest anty - 
immersyjny czy też emersyjny? W projekcie Murray czy Mateasa cho-
dziło o skonstruowanie takich reguł gry (materialnych i formalnych), 
dzięki którym gracz odczuwa swoje działanie [agency], a zatem doświad-
cza immersji poprzez bycie podmiotem. Dla Boala takie rozumienie gry 
było bezpośrednią transpozycją modelu katarktycznego, który opiera 
się na empatii, współodczuwaniu z bohaterem. On sam natomiast staje 
po stronie Brechta, pokazując, że empatia budowana na współczuciu 
wynika z emocji, które płyną z ignorancji110, a tym, do czego należy 
dążyć w teatrze zaangażowanym społecznie, jest empatia wynikająca 
z emocji zrodzonych z wiedzy111. W immersyjnym modelu teatru ary-
stotelesowskiego mamy zatem do czynienia z immersją percepcyjną, 
której opisany przez badaczy model absolutny zrównany został z pełną 
polisensoryczną wirtualną hiperrzeczywistością – uniwersum ignoran-
cji. Natomiast Boal za Brechtem domagałby się immersji apercepcyjnej, 
zbudowanej na bazie emocji wynikających ze świadomości kontekstu. 
Boal podaje dwa przykłady opowieści, które tłumaczą omawianą przez 
nas różnicę: a) emocje wynikające z ignorancji to współczucie matce, 
której los odebrał dzieci na wojnie; b) emocje wynikające z wiedzy 
to współczucie matce i zarazem wściekłość na wojnę jako część sys-
temu handlowego i politycznego. W przypadku pierwszym empatia 
oraz immersja idą w parze. W drugim – empatia spotyka się z emersją 

107 Tamże, s. 79. 
108 Tamże, s. 78. 
109 Boal zapisuje w dwunastu punktach pełne rozróżnienie pomiędzy 
formą dramatyczną w poetyce idealistycznej a formą epicką w poetyce 
marksistowskiej. Zob. tamże, s. 80. 
110 Tamże, s. 85. 
111 Tamże. 
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wynikającą z apercepcji, czyli z uświadomienia sobie pozycji, w jakiej 
znajduje się ten, kto poznaje w świecie wirtualnym czy realnym. 

Przyjęcie tez Boala powoduje, że zaczynamy myśleć o grach wideo 
jako o jednym z najważniejszych środków sprzeciwu wobec władzy. 
Dlatego w projekcie tym wyraźnie zaznaczona jest także spuścizna 
Brechtowskiej krytyki katharsis. Pisze on: „[…] katharsis pozbawia 
postać (a zatem i widza, którym ona empatycznie manipuluje) zdol-
ności działania”112. Odwołanie Fraski do Boala pokazuje, że emersja 
stanowiłaby jeden z głównych chwytów gier uciśnionych, ponieważ 
pozwala ona obnażyć w  nich kontekst społeczny, polityczny, eko-
nomiczny czy genderowy, a zatem zwiększyć apercepcję i pobudzić 
myślenie krytyczne. 

6. Immersja a dekonstytucja podmiotowości
Obok Augusta Boala i jego projektu teatru forum, który proponuje 
zastosować w praktyce tworzenia gier Gonzalo Frasca, jednym z naj-
ciekawszych współcześnie dramaturgów i teoretyków teatru jest Esa 
Kirkkopelto, który przedstawił dekonstrukcję ciała aktora w tekście: 
The Most Mimetic Animal 113. Kirkkopelto jest o tyle istotny w roz-
ważaniach nad grami wideo, o ile odniesiemy się do jego rewolucyj-
nych propozycji teatralnych, które opierają się na nowym rozumieniu 
mimetyzmu. Na podstawie teorii OOO (ontologii zorientowanej na 
przedmiot) Grahama Harmana w ujęciu Iana Bogosta114 oraz zapropo-
nowanej przez Brechta cytowalności gestu konstruuje on teorię nowej 
etyki teatralnej, która polega na założeniu, że człowiek jest w stanie za 
pomocą wyobraźni dokonać przekroczenia granicy doświadczeń po-
między sobą a innym115. Mimo że Kirkkopelto nie odwołuje się w tym 
tekście ani do Kantowskiej, ani do Lacanowskiej definicji wyobraźni 
czy wyobrażonego, to ze sposobu definiowania przez niego tego pojęcia 
możemy wyczytać raczej zanurzenie w tradycji Kantowskiej. Pisze on 
bowiem, że: 

112 Tamże, s. 87. 
113 E. Kirkkopelto, The Most Mimetic Animal: An Attempt to Deconstruct 
the Actor’s Body, w: Encounters in Performance Philosophy, red. L. Cull, 
A. Lagaay, London 2014, s. 121-144. 
114 Por. I. Bogost, Alien Phenomenology…, s. 17-22. 
115 E. Kirkkopelto, A Manifesto for Generalized Anthropomorfism, 
przeł. M. Lyytinen, http://www.eurozine.com/articles/2004-09-07-
kirkkopeltoen.html (dostęp: 19.04.2018). 
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Jeśli […] zgodzimy się, że wszystkie stworzenia, a przynajmniej te żyją-
ce, tworzą dla siebie jakiegoś rodzaju reprezentację swojego otoczenia, 
innymi słowy, jeśli istnieje miejsce dla „fenomenologii obcego” w trans-
humanistycznym rozumieniu, to powinniśmy poświęcić się badaniu 
wyobraźni i gry na nowo. Nie jesteśmy w stanie wskazać, w którym 
miejscu wyobraźnia zmienia się w doświadczenie cielesne i vice versa. 
Przeciwnie, powinniśmy myśleć o wszelkiej wyobraźni jako cielesnej, 
nawet w naszych snach na jawie, gdy ciało śniącego jedynie odgrywa 
martwe. Ograniczenia ludzkiego doświadczenia, jeśli rzeczywiście są 
ograniczeniami, nie mogą być całkowicie naszymi własnymi: są one 
czymś, co dzielimy z tym, czym nie jesteśmy. Jeśli wyobraźnia i gra, jako 
dwa podstawowe dynamiczne aspekty doświadczenia, są w stanie wyśle-
dzić i, do pewnego stopnia, usunąć te ograniczenia, to obie te czynności 
pracują tak, aby również połączyć nas z tym, co nieznane, nie czyniąc 
tego automatycznie „znanym” i naszym „własnym”.116

Kirkkopelto zapisuje trzy kluczowe tezy dla rozważań nad wy-
obraźnią, mimetyzmem i  immersją. Po pierwsze, w  duchu Kanta, 
który twierdził, że wyobraźnia jest zmysłowa, wysuwa tezę, że jest ona 
cielesna w tym znaczeniu, w jakim nie jesteśmy w stanie zakreślić wy-
raźnej linii demarkacyjnej pomiędzy doświadczeniem czysto cielesnym 
a czysto umysłowym. Po drugie, wskazuje on na możliwość przemyśle-
nia ograniczeń ludzkiego doświadczenia jako wspólnego innym orga-
nizmom, co oznacza w praktyce, że należy zakwestionować wyjątkowy 
i niezmienny status ludzkiego doświadczenia, który owo ograniczenie 
konstytuuje. Po trzecie, Kirkkopelto proponuje wykorzystać wyobraź-
nię i grę do tego, aby poprzez apercepcję ludzkich ograniczeń dokonać 
otwarcia doświadczenia ludzkiego na nieznane jako nieznane lub – jak 
ująłby to za Heglem Adorno – na to, co negatywne117. W najwięk-
szym skrócie w projekcie Kirkkopelto chodzi zatem o przedstawienie 
wyobraźni cielesnej oraz tkwiącego w niej potencjału mimetycznego 
jako doświadczenia tego, co nieludzkie czy obce, jako negatywności 

116 E. Kirkkopelto, The Ethics of Gastropods. An Analysis of a Trans- 
-Human Practice, http://www.eurozine.com/articles/2015-10-21-
kirkkopelto-en.html (dostęp: 18.04.2018). 
117 Por. „Co ważne, negatywność nie jest jedynie rozpoznaniem błędu: 
jest także pouczająca. Oznajmia ona o przedmiocie coś, czego pojęcie nie 
potrafiło doprecyzować. Racjonalna implikacja tej negatywności stanowi 
nową prawdę i udoskonalenie w naszej konceptualizacji tego przedmiotu”. 
B. O’Connor, Adorno’s Negative Dialectic. Philosophy and the Possibility of 
Critical Rationality, London 2004, s. 33. 
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doświadczenia antropocentrycznego. Wyobraźnia zostaje więc przed-
stawiona jako apercepcja negatywnego doświadczenia jako takiego, 
bo jeśli człowiek doświadczałby świata jako ślimak (widoczny na 
zdjęciu ilustrującym artykuł), to byłby ślimakiem, może on zatem 
doświadczać jako ślimak, pod warunkiem że jest świadomy owego 
„jako”, które podsuwa mu negatywność jego własnego doświadczenia 
wobec negatywności odczuwanej wobec doświadczenia ślimaka. Ten 
problem jest kluczowy dla zrozumienia całego projektu hermeneutyki 
gier wideo, która poszukuje odpowiedzi na pytanie o relację pomiędzy 
ową negatywnością doświadczenia inności oraz poczuciem immersji 
i mimetyczności w grze. 

W The Most Mimetic Animal Kirkkopelto odnosi się do rozumienia 
mimesis przez Philippe’a Lacoue-Labarthe’a w eseju Diderot: paradoks 
i mimezis118, jako ogólnej mimesis przeciwstawionej mimesis ograni-
czonej. Kirkkopelto pisze: 

Imitując naturę, ograniczona mimesis zaledwie reprodukuje naturę, 
np. tropi i zachowuje jej procesy w pewien bardziej lub mniej kontrolo-
wany sposób. Jako stwór czysto naśladowczy istota ludzka nie bardzo 
się różni od samych zwierząt, które też naśladują, każdy gatunek po 
swojemu. Natomiast ogólna mimesis, do której zdolni są jedynie ludzie, 
nie naśladuje tworów natury, ale raczej samą naturę jako siłę wytwórczą, 
jej sposób chowania się za wszelkimi swymi przejawami. Równocześnie 
pojawia się coś innego, nie jakiś wytwór natury, ale pewien produkt 
artystycznej, technicznej mimesis, jakiś „suplement”.119

Odniesienie do rozumienia ogólnej mimesis jako procesu ujaw-
niającego samo produkowanie reprezentacji dzięki technice i sztuce, 
pozwala Kirkkopelto za Lacoue-Labarthe’em postawić tezę, że tylko 
podmiot pozbawiony wszelkich właściwości czy modeli zachowań, 
sprowadzony do niczego, jest w stanie przedstawiać lub odtwarzać 
wszystko120. Kirkkopelto przewartościowuje w przywołanym tekście 
myśl francuskiego filozofa, twierdząc, że człowiek, jako „najbardziej 
mimetyczne zwierzę”, nie tyle nie posiada modelu zachowań, ile jest 
w stanie ciągłego utrzymywania siebie w gotowości wynikającej z samej 
możliwości imitowania wszystkiego. Refleksja Kirkkopelto zbliża się 

118 Por. P. Lacoue-Labarthe, Diderot: paradoks i mimesis, przeł. 
J. Margański, „Teksty Drugie” 2003, nr 3, s. 183-198. 
119 E. Kirkkopelto, The Most Mimetic Animal…, s. 124. 
120 Tamże, s. 132. 
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tutaj do stanowiska Ricœura sformułowanego w książce O sobie sa-
mym jako innym121, mówiącej o niekończącej się dialektyce dwóch 
typów tożsamości: idem oraz ipse, prowadzącej do tezy, że bycie sobą 
opiera się na ciągłym reinterpretowaniu sobości122. Ricœur konstruuje 
rozważania o sobie samym jako innym, odnosząc się do roli mimesis 
w wytwarzaniu tożsamości narracyjnej oraz bycia sobą123. Proponuję 
połączyć rozważania Ricœura, Lacoue-Labarthe’a oraz Kirkkopelto, 
mając na uwadze różnice w ich rozumieniu mimesis oraz zróżnico-
wanie ich odniesień do Arystotelesa, ponieważ refleksje tych badaczy 
zbiegają się w punkcie, w którym zgodnie uznają oni człowieka za splot 
możliwości wynikających z inności jako stawki każdego tożsamościo-
wego projektu bycia sobą124. Kirkkopelto pisze: 

Oto coś, co Diderotowski komediant może przybrać na scenie: on czy 
ona jest „niczym” nie dlatego, że nie ma żadnego wzorca, ale wskutek 
zdolności naśladowania wszystkiego, wszelkich możliwości lub postaci 
i w związku z powyższym jest niczym, w szczególności niczym określo-
nym lub stałym. Ta negatywność aktora nie jest absolutna, lecz skoń-
czona, transcendentalna, innymi słowy zatroskana własną możliwością. 
Na poziomie cielesności implikuje to cząstkowość wszelkich operacji 
mimetycznych w relacji do wyeksponowania [exposedness] ciała. Owo 
wyeksponowanie, owa cielesność nie są dane, ale zarazem są konstru-
owane. Są one podtrzymywane przez naszą mimetyczną – i, chciałbym 
dodać, językową – zdolność do zachowania naszej spójności pośród cha-
osu wszelkiego rodzaju mimetycznych powinowactw, ponęt i repulsji. 
Ludzka istota jest w stanie uczynić z siebie pewien suplement, np. jakieś 
cząstkowe ciało z racji swojej szczególnej konstytucji cielesnej, zgodnie 
z którą rozpoznaje ona siebie jako inne [another] ciało.125

Wedle tej wizji ciało aktora podlega artykulacji nie poprzez odda-
nie się w posiadanie innego bądź we władzę afektów, a jedynie dzięki 

121 P. Ricœur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa 
2003. 
122 Tamże, s. 10. 
123 Tamże, s. 189, 216, 251. 
124 Ten problem dostrzec można chociażby w inności własnego ciała, 
które jest dla Ricœura najbardziej podstawową innością naszej egzystencji: 
„Słowem, jest ono początkiem »przeinaczania tego, co własne«. Z tego 
wynika, że bycie sobą zakłada, jeśli można tak rzec, »własną« inność, 
której podporą jest żywe ciało”. Tamże, s. 539. 
125 E. Kirkkopelto, The Most Mimetic Animal…, s. 136. 
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wykorzystaniu wrodzonej zdolności czy funkcji mimetycznej. Tym 
samym Kirkkopelto zwraca uwagę na rolę oporu stawianego przez 
ciało wszystkim czynnikom, jakie próbują poddać owo ciało afektom, 
podporządkować je jednemu określonemu schematowi. Dzięki mime-
tyczności zmienia się sposób, w jaki ciało jest wystawiane na działanie 
różnych relacji z innymi ciałami, obiektami etc. Chodzi zatem o to, 
aby ukazać, że konieczne jest stawianie świadomego oporu wpływom 
z zewnątrz, próbującym przekształcić mimetycznie ciało i zawładnąć 
nim dla własnej korzyści126. Kirkkopelto nazywa takie ciało, którego 
„mimetyczna potencjalność”127 opiera się wyjałowieniu, „ciałem 
artystycznym”128. 

W tym momencie konieczne jest zaznaczenie różnicy pomiędzy 
ciałem artystycznym aktora oraz – zaangażowanym w relację z cyber-
ciałem – ciałem129 gracza. Oczywiste jest bowiem, że ciało najbardziej 
mimetycznego zwierzęcia jest, w przypadku teatru, medium samym 
w sobie, nastawionym na wytwarzanie wszystkiego za pomocą swojej 
mimetycznej potencjalności. Natomiast cyberciało jest w rozumieniu 
Kirkkopelto ciałem zawładniętym, schematem czy modelem, a zatem 
jest ono idealną transpozycją klasycznego modelu ciała w teatrze – 
pustego ciała bez właściwości, czekającego na wypełnienie go afek-
tami, pociągami i repulsjami. To ciało nie wytwarza odporności na 
siły, które pragną nim zawładnąć. W tym znaczeniu ciała awatarów 
są przez graczy opętane właśnie jako ciała do gry, pozbawione własnej 
mimetyczności. Innym możliwym sposobem postrzegania tego pro-
blemu, proponowanym przez Rafała Kochanowicza w jego studium na 
temat gier fabularyzowanych, jest wykorzystanie metafory marionetki 
czy kukiełki130 jako alternatywy wobec obciążonego metafizycznie 

126 Por.: „Stabilność i tożsamość indywidualnego ciała dają się przypisać 
nie brakowi wpływu, ale mniejszemu lub większemu świadomemu oporowi 
wobec wpływu, jakiejś formie obrony przed nim”. Tamże, s. 137. 
127 Tamże. 
128 Tamże. 
129 Por.: „Pewien konflikt w skupieniu uwagi, podobny do jet lagu, powstaje 
między cyberciałem a ciałem biologicznym. Świat, w najgłębszym tego słowa 
znaczeniu, stanowi pewien całościowy kontekst zaangażowania oparty 
na skupionej uwadze mieszkańców tego świata. Odczuwamy przeskok 
pomiędzy światami, kiedy odwiedzamy obcy kraj, choć świat za granicą 
jest kulturowy, a nie wirtualny. Kiedy użytkownik identyfikuje się z jakimś 
światem, staje się on jego egzystencjalną rzeczywistością – nawet jeśli jest 
to rzeczywistość tylko wirtualna”. M. Heim, Virtual Realism…, s. 53. 
130 R. Kochanowicz, Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni 
humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, 
aksjologii, dydaktyki literatury, Poznań 2014, s. 44-45. 
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pojęcia awatara. Na przykład ciało Adama Jensena z gry Deus Ex: Bunt 
Ludzkości131 jest w zasadzie takim właśnie ciałem, które nie opiera się 
narzucanej mu mimetyczności – marionetką. Jeżeli zjawisko immersji 
traktujemy w najprostszym rozumieniu jako skrócenie dystansu me-
dialnego, to musimy mieć świadomość, że wejście w cyberciało jest 
właściwie wyrzeczeniem się własnej, ogólnej mimetyczności na rzecz 
mimetyczności ograniczonej i poddanej schematom. Z drugiej strony, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę rolę czynników emersyjnych, o których 
pisał Piotr Kubiński, to warto zwrócić uwagę na fakt, że mają one 
charakter podobny do alienujących efektów wpisanych w  projekt 
Brechtowski – uwrażliwiają one bowiem na mimetyczność gestu, 
który w pełnej immersji jest ściśle powiązany z afektami. Cyberciało 
jest zatem, w świetle refleksji  Kirkkopelto, ciałem opętanym, a dialek-
tyka immersji i emersji polegałaby na grze z mimetycznością: im więcej 
immersji, tym silniejsze poczucie mimetyczności cyberciała, im więcej 
emersji, tym mniej mimetyczności doświadczenia cyberciała, a wię-
cej mimetyczności ciała gracza. Najlepszym przykładem jest, w tym 
konkretnym wypadku, immersyjna scena, w której cyberciało Adama 
Jensena zostaje uszkodzone i gracz odczuwa utrudnienie z powodu 
śnieżącego interfejsu gry, dyskomfort wymuszony na nim przez mi-
metyczność cyberciała i  świata, w którym funkcjonuje. Z sytuacją 
odwrotną mamy natomiast do czynienia wtedy, kiedy gra za pomocą 
czynników emersyjnych, jak ekran ładowania, pozwala graczowi na 
powrót do mimetyczności własnego ciała, na rozluźnienie mięśni, 
rozprostowanie palców, przetarcie oczu etc. lub oddech po męczącej  
walce z bossem. 

Dla lepszego zrozumienia relacji między immersją a  mimety-
zmem konieczne jest odwołanie się do wprowadzenia do zbioru ese-
jów  Lacoue-Labarthe’a, w którym Jacques Derrida porusza kwestię 
używanego przezeń terminu désistance. Désistance oznacza opór, 
nieuchronność, ale, jak wskazuje Derrida, konotuje także znaczenia 
związane z całą rodziną wyrazów, takich jak: egzystencja (exister), 
przetrwanie (subsister), trwanie (persister), naleganie (insister), opór 
(résister), pomoc (assister), substancja (substance), ciągłość (constance), 
instancja (instance), chwila (instant), dystans (distance)132. Dla myślenia 

131 Deus Ex: Bunt Ludzkości, prod. Eidos Montreal, wyd. Eidos 
Interactive, Polska 2011 [PC]. 
132 J. Derrida, Introduction: Désistance, w: P. Lacoue-Labarthe, Typography. 
Mimesis, Philosophy, Politics…, s. 1. 
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o grach wideo szczególnie istotne jest rozumienie désistance jako tego,  
co „(de)konstytuuje raczej, niż ogałaca”133 podmiot. Derrida pisze:

Jakże jednak pewna désistance mogłaby sama być konstytutywna lub 
istotowa? Oddala ona od siebie wszelką konstytucję i wszelką istotę. 
Odciskanie się owej nieuchronności nie stanowi odciskania się takiego 
jak inne. Nie zawiera ono jakiejś wielości postaci, określeń lub predy-
katów – obejmującej nieuchronność między innymi. Nie, to odciska-
nie się, ów typos tego pierwotnego zapisu [pre-inscription] stanowi samo 
to, co nieuchronne. Nieuchronność owa stanowi ów pierwotny odcisk 
[la pre-impression] i to naznacza désistance podmiotu. Nie jestem po 
prostu podmiotem lub nośnikiem owego odciskania się lub „moich” 
wrażeń. Jednak to jeszcze nie pociąga za sobą tego, by owa nieuchron-
ność dawała się pojąć jako pewien program genetyczny albo pewne pre-
destynacje historyczne. Są to określenia suplementarne i późniejsze.134

Dekonstytuowanie podmiotu oraz podmiotowości jest zatem za 
każdym razem tym, co musimy zakładać w chwili wejścia na scenę 
– nieuchronnym odciskaniem się na mnie wrażeń, a więc także w mo-
mencie wkroczenia na scenę wirtualnego świata gry poprzez immersję. 
Pojęcie wprowadzone przez Lacoue-Labarthe’a pozwala zdekonstru-
ować pewien schemat podmiotowości, który gra wytwarza jako gra, 
a także jako maszyna polityczno-społeczna. Gra teatralna, a w równej 
lub nawet większej mierze gra wideo, zawsze powoduje owo minimalne 
rozdwojenie podmiotu, chociażby jako czysto wyobrażeniowej figury. 
René Major pisał o znaczeniu désistance w filozofii Derridy jako lo-
gice umożliwiającej podmiotowi namysł nad odpowiedzialnością czy 
moralnością: „Logika właściwa désistance prowadzi do destabilizacji 
podmiotu, do pozbawienia go wszelkiej identyfikacji z jakimkolwiek 
stałym położeniem [de tante position en estance], wszelkiego zdetermi-
nowania podmiotu przez ego”135. 

Oto na scenie pojawia się ten-który-jest-sobą-jako-innym136, kto 
przyjmuje tożsamość narracyjną, ten kto gra i jest w grze, naznaczony 
aporią bycia w  dwóch światach jednocześnie. Gra zawsze polega 
zatem  na (de)konstytuowaniu podmiotu, które samo w  sobie jest 

133 Tamże, s. 2. 
134 Tamże. 
135 R. Major, Derrida, lecteur de Freud et de Lacan, „Études Françaises” 
2002, nr 1-2, s. 171. 
136 Por. P. Ricœur, O sobie samym jako innym…, passim. 
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 paradoksalne: w końcu w wielu współczesnych grach to właśnie wir-
tualne ukonstytuowanie siebie-jako-innego stanowi w ogóle początek 
rozgrywki wraz z aktem symbolicznego chrztu własnego awatara połą-
czonym z pieczołowitym rzeźbieniem cyberciała137. Już samo nadanie 
imienia swojej postaci jest zarazem przyjęciem pseudonimu w świe-
cie realnym, a jednocześnie przybraniem imienia własnego w świecie  
wirtualnym, co trafnie pokazuje Michał Ostrowicki – czy raczej 
Sidey Myoo, jak nazywa siebie ten badacz138. Owa (de)konstytucja 
podmiotowości została świetnie przedstawiona w grze Deus Ex: Bunt 
Ludzkości, w której czynniki immersyjne, takie jak interfejs czy efekty 
śnieżenia ekranu, zostały wprowadzone jako konsekwencja zamachu, 
w wyniku którego bohater gry – Adam Jensen – zostaje przeistoczony 
w cyborga. W prologu do całej historii gracz w ogóle nie ma udostęp-
nionych klasycznych elementów interfejsu, pojawiają się one dopiero 
po zamachu, jako integralny element narracji. W ten sposób, pogłę-
biając immersję, twórcy gry wykorzystują (de)konstytucję podmiotu 
na dwóch poziomach jednocześnie: po pierwsze, na poziomie, na jakim 
gracz jest-sobą-jako-innym, odgrywa zatem Adama Jensena, po drugie 
zaś, na poziomie samej tożsamości narracyjnej Adama, która za sprawą 
immersji wywiera wpływ na gracza odgrywającego podmiot poddany 
działaniu désistance. 

Ale (de)konstytucja odbywa się także na prawach, jakie opisał 
Kirkkopelto w swoim projekcie teatralnym, za pomocą którego pró-
bujemy usytuować zjawisko immersji w kontekście mimetyczności. 

137 Sherry Turkle wskazuje, że o tworzeniu awatara – także jako 
profilu społecznościowego – możemy mówić jako o swoistej pracy nad 
osobowością. S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od 
zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, przeł. M. Cierpisz, Kraków 
2013, s. 225-226. 
138 Por.: „Fascynując nieosiągalnymi w realności możliwościami, 
środowisko elektroniczne raczej stanowi o własnej naturze, stając się 
niezależną od realności sferą dla ludzkiego przeżywania. Cogitans 
wcielone w cyber-self odnajduje jakość elektronicznej egzystencji – 
pierwotnie przynależnej zakładanej realności, człowiek dokonuje wyboru 
pomiędzy realnością a pojawiającą się alternatywą w postaci »realnego« 
odnajdywanego w środowisku elektronicznym realis”. M. Ostrowicki, 
Człowiek w rzeczywistości elektronicznego realis, s. 540, http://www.
sideymyoo.art.pl/Czlowiek_w%20rzeczywistosci_elektronicznego_realis_
Zanurzenie.pdf (dostęp: 19.04.2018). Michał Ostrowicki nawet na stronie 
zakładowej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zdjęcie 
swojego awatara oraz dopisek przy nazwisku określający go jako Sideya 
Myoo. Por. http://www.filozofia.uj.edu.pl/michal-ostrowicki.sidey-myoo- 
(dostęp: 14.06.2016). 
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Jeżeli przyjmiemy, że grającemu w grę wyobraźnia cielesna pozwala 
na bycie-sobą-jako-innym, to już w samej mimetyczności jego gestów, 
zachowań etc. dostrzec można działanie désistance, które w tym wy-
padku nie oznacza rozpadu podmiotowości, lecz pewną nieuchronność, 
wpisaną w relację między tym-który-jest-sobą a tym-który-jest-sobą-
-jako-innym139. Zwróćmy uwagę, że dzięki (de)konstytucji urucho-
miony zostaje ładunek znaczeń pokrewnych désistance, o  których 
wspominał Derrida, jak „opór”, „trwanie”, „ciągłość” czy „dystans”. 
Pojęcie désistance u Lacoue-Labarthe’a jest istotne dla hermeneutyki 
gier wideo właśnie dlatego, że pozwala ono na postawienie pytania 
o opór. Jeżeli bowiem przyjmiemy za Derridą, że désistance nosi w sobie 
rdzeń wspólny z résistance, to konieczne jest rozważenie relacji pomię-
dzy podmiotowością w stanie z(de)konstytuowania a jej zanurzeniem 
w wirtualnym świecie. Stawką jest tutaj kwestia odporności czy raczej 
z(de)konstytuowania/zdekonstruowania odporności podmiotu na wir-
tualny świat. Oznacza to, że immersja polegałaby w swoim  wymiarze 
désistance na sukcesywnym transformowaniu egzystencji (Dasein), 
osłabiającym jej mechanizmy oporu wobec systemu, reguł, schematów 
– a zatem tego, co stanowi projekt polityczny i społeczny wpisany w gry. 
Podobną tezę proponował Douglas Rushkoff w książce Present Shock, 
w której pisał: „Dzieląc naszą uwagę pomiędzy cyfrowe przedłużenia, 
poświęcamy nasz związek z prawdziwszą teraźniejszością, w  jakiej 
żyjemy”140. Badacz nazywa ten fenomen „digifrenią” (digiphrenia): 
„Napięcie między fałszywą teraźniejszością, w której jesteśmy bom-
bardowani cyfrowo, a prawdziwą teraźniejszością uporządkowanego 
życia człowieka, generuje drugi typ szoku związanego z obecnością, 
który nazywamy digifrenią – digi od »cyfrowego« oraz phrenia od 
»zaburzonego stanu aktywności umysłowej«”141.

Rushkoff tłumaczy, że digifrenia jest jednym z możliwych efektów 
działania désistance, który polegałby na osłabieniu samej możliwości 
rozróżnienia rzeczywistości od wirtualności. Désistance jako derési-
stance funkcjonowałaby w grach jako integralna część mimetyczności 
działań gracza. W tym sensie (de)konstytucja podmiotowości, za-
pewniana dzięki immersji, osłabiałaby poczucie apercepcji i wiedzy 
na temat kontekstu poznawczego, który zostaje zastąpiony absolutnie 

139 O rozpadzie osobowości oraz innych problemach tożsamościowych 
w grach i wirtualnych światach zob. S. Turkle, Samotni razem…, s. 235-250. 
140 D. Rushkoff, Present Shock. When Everything Happens Now, New York 
2013, s. 42. 
141 Tamże. 
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zmimetyzowaną przestrzenią. Owa przestrzeń nie natrafia na opór 
podmiotu właśnie za sprawą désistance, opór konieczny do przemyślenia 
warunków, na jakich ten wirtualny świat jest oferowany. Teatr Kirkko-
pelto daje możliwość spotkania z doświadczeniem innego jako nega-
tywnością, podobnie gry wideo,  za sprawą tego samego mechanizmu, 
dekonstruują podmiotowość opartą na tożsamości. Problem polega 
natomiast na mimetyzmie świata, który w teatrze jest inny niż w grze 
wideo właśnie za sprawą odmiennego działania désistance. W teatrze 
désistance dotyczy bowiem zanurzenia w wyobraźniowym doświad-
czeniu bycia-sobą-jako-innym, rozluźnienie oporu odbywa się wobec 
innego, którego dotyczy mimetyczność gry. Natomiast w grze wideo 
désistance, oprócz bycia-sobą-jako-innym, dotyczy także rozluźnienia 
oporu wobec wirtualnego świata, w którym zanurzony jest gracz. 
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1. W magicznym kręgu utopii
W dziedzinie game studies istotnym problemem jest fenomenologia 
wirtualnych światów. Wydaje się, że w tej kwestii konieczny jest powrót 
do kategorii magicznego kręgu zdefiniowanej przez Johana Huizingę 
i powiązanie tej kategorii z zaproponowaną przez Jeana Baudrillarda 
teorią simulacrum. Ponieważ cały czas pozostajemy w orbicie refleksji 
Paula Ricœura, postulowaną tutaj relację pomiędzy magicznym krę-
giem a simulacrum spróbujemy uzgodnić z wielopoziomową strukturą 
mimesis, o której w wielu swoich pracach pisał Ricœur. 

W Homo ludens Huizinga definiuje magiczny krąg w następujący 
sposób: 

Spośród formalnych cech zabawy najważniejszą było przestrzenne 
wyodrębnienie czynności ze sfery pospolitego życia. Pewna zamknięta 
przestrzeń zostaje oddzielona w sposób materialny lub idealny, odgro-
dzona od codziennego otoczenia. Tam, wewnątrz, toczy się zabawa, 
tam obowiązują jej reguły. Odgrodzenie uświęconego miejsca jest także 
pierwszą cechą charakterystyczną wszelkiej czynności sakralnej. […] 
Czarownik, wróż, ofiarnik rozpoczyna swoje czynności od obrysowania 
swej uświęconej przestrzeni. Sakrament i misterium zakładają z góry 
istnienie uświęconego miejsca.1

Huizinga wyraźnie akcentuje tak materialny, jak i idealny charakter 
magicznego kręgu, co sprawia, że możemy o nim mówić zarówno na 
poziomie realnego (tego, co opiera się symbolizacji), jak i na poziomie 
symbolicznego i wyobrażeniowego2. Przekład języka Huizingi na ka-
tegorie Lacanowskiej psychoanalizy wydaje się tutaj konieczny, bo tym 

1 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. 
M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985, s. 37. 
2 Problematykę rozumienia magicznego kręgu w kategoriach 
Lacanowskich rozwijam w dalszej części niniejszego rozdziału. 
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językiem posługuje się z kolei antropologia strukturalna (Claude Lévi-
-Strauss, Jean-Joseph Goux czy Maurice Godelier) bliska teoretycznie 
Baudrillardowi. Podstawowa korzyść płynąca z takiego przekodowania 
języków opisu magicznego kręgu polega na tym, że do rozważań nad 
grami wprowadza ono od razu kategorie, takie jak wymiana sym-
boliczna, symboliczne czy potlacz rozwijane w duchu antropologii, 
a nie tylko ludologii – wszak sam Huizinga odwoływał się do prac 
Marcela Maussa czy Bronisława Malinowskiego. Magiczny krąg byłby 
w tej perspektywie już nie tylko odgrodzeniem przestrzeni i czasu, 
właściwych zabawie, od tego, co codzienne, ale zarazem ustanawiałby 
przestrzeń i czas określonych struktur ekonomicznych, społecznych, 
politycznych i seksualnych. A to oznacza, że gry wideo, jako specy-
ficzna medialna realizacja struktury magicznego kręgu, muszą stać się 
przedmiotem rozważań obejmujących wszystkie te aspekty, które wy-
nikają z ich usytuowania we współczesnej rzeczywistości społecznej. 
Znaczy to również, że, z perspektywy literaturoznawstwa, konieczna 
jest dekonstrukcja systemu, jaki stanowi i jaki ustanawia magiczny krąg, 
a zatem niezbędne jest krytyczne czytanie gier3. Jednocześnie refleksja 
Huizingi pokazuje, że przyjmując kategorię magicznego kręgu, należy 
na powrót zadać pytania o sacrum i misterium jako sfery towarzyszącej 
nieodłącznie grom wideo, badania nad którymi w znaczącej większości 
skupiały się dotąd na ich przynależności do sfery technologii. W tym 
miejscu pomocna okazuje się kategoria simulacrum, która właśnie łączy 
w sobie sakralno-mistyczny element kultury iluzji z technologiczno-
-świeckim produkowaniem hiperrzeczywistości. Powiązanie refleksji 
Huizingi z rozważaniami Baudrillarda pozwala mówić właśnie o hiper-
rzeczywistości jako rozciągniętej i poszerzonej przestrzeni magicznego 
kręgu lub przestrzeni, w której doszło do pomieszania codzienności 
ze sferą ludyczną, czego świetnym przykładem jest grywalizacja, 
o której Huizinga pisał już na początku XX wieku jako o wtargnięciu 
pierwiastka ludycznego w poważną i zeświecczoną sferę pracy. Gry 
komputerowe byłyby zatem tą przestrzenią, która w ramach hiperrze-
czywistości zostaje wycięta z codziennego świata, odizolowana od niego 
zarazem materialnie – poprzez związanie ludzkiego bycia z maszyną, na 
której się gra (np. z komputerem, z konsolą) – oraz, by tak rzec, idealnie, 
w sferze symbolicznej (np. w dyskursie), a także w sferze wyobrażonego 

3 Por. M. Filiciak, P. Sterczewski, B. Schweiger, P. Frelik, S. Krawczyk, 
Trybalizm, pominięcia, uprzedzenia. Badania gier z perspektywy krytycznej, 
„Kultura Współczesna” 2016, nr 2, s. 9-18. 
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(we wszystkich projekcjach idealnego ja gracza na symboliczną kukłę 
w grze/awatara). Także Lacanowskie realne, czyli to, co nie poddaje 
się symbolizacji, znajdzie w takim ujęciu swoje miejsce – we wszyst-
kim, co w  grach traumatyczne i  co kultura popularna próbuje 
symbolizować w przedstawieniach ludzi uwięzionych w wirtualnej 
rzeczywistości4, Huizingowskie pojęcie magicznego kręgu stanowi 
także podstawę do przemyślenia wskazanych wcześniej kwestii za 
pomocą kategorii utopii, która musi pojawić się w momencie, kiedy 
mowa o materialnym lub idealnym odcięciu w ramach gry przestrzeni 
zabawy od codziennej rzeczywistości. Gry wideo są u swych podstaw 
utopijne już właśnie pod tym względem. A skoro utopijność wiąże 
się ściśle z odgradzaniem, odcinaniem przestrzeni lub czasu, to ko-
nieczne jest przeprowadzenie dekonstrukcji magicznego kręgu wła-
śnie w kontekście utopijnym. Pierwszym stawianym w tym rozdziale 
zadaniem będzie zatem rekonstrukcja stanowisk na temat magicznego 
kręgu przyjmowanych przez badaczy game studies, aby naświetlić 
spory i możliwe różnice w rozumieniu przez nich Huizingowskiej 
kategorii. Następnym krokiem badawczym będzie przedstawienie re-
lacji pomiędzy magicznym kręgiem a dwoma kluczowymi pojęciami: 
simulacrum oraz mimesis. Z tego wynika kolejne zadanie krytyczne 
– dekonstrukcja magicznego kręgu jako podstawowego mechanizmu 
uruchamiającego impuls utopijny. Czwarty problem dotyczy relacji 
tego, kto ustanawia magiczny krąg w grze, do kogoś, kogo Krzysztof 
M. Maj nazywa za Derridą Ojcem Logosu (dekonstruując koncepcję 
utopii)5. Ostatecznym celem tego rozdziału jest zarysowanie naj-
szerszego spektrum możliwych perspektyw w badaniach gier wideo, 
jakie otwierają kategorie utopii i magicznego kręgu, uwzględniając 
przecięcia związanej z nimi problematyki. 

2. Magiczny krąg w ogniu krytyki
Jednym z najważniejszych opracowań dotyczących koncepcji magicz-
nego kręgu w grach wideo jest zamieszczony w drugim tomie The Video 

4 Na przykład w serialach anime: Ghost in the Shell: Stand Alone  
Complex, reż. K. Kamiyama, Production I.G., Polska 2011; Sword Art 
Online, reż. T. Itō, A-1 Pictures, 2012; Log Horizon, reż. S. Ishihara, 
Satelight, 2015. 
5 Zob. K.M. Maj, Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych 
z perspektywy fiolozoficznoliterackiej, „Ruch Literacki” 2014, nr 2,  
s. 163-168. 
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Game Theory Reader 6 rozdział szósty pod tytułem In the Frame of 
the Magic Circle, napisany przez Bernarda Perrona i Dominica Ar-
senaulta. Autorzy odwołują się w nim do prowadzonej od lat przez 
badaczy gier dyskusji na temat przydatności Huizingowskiego poję-
cia magicznego kręgu, krytykowanego z wielu różnych perspektyw. 
Jako pierwszy powód zarzucenia kategorii magicznego kręgu Perron 
i Arsenault przedstawiają tezę Daniela Pargmana i Petera Jakobssona, 
którzy w miejsce pojęcia magicznego kręgu proponują użycie kategorii 
ram w ramach ( frames within frames), uzasadniając swój wybór tym, 
że zanikła wyraźna różnica pomiędzy przestrzenią gier a sferą życia co-
dziennego7. Wszyscy czterej wymienieni badacze odnoszą się do zmiany 
akcentu w badaniach gier z myślenia o ich granicach na refleksję nad ich 
regułami, o czym pisała Mia Consalvo8, ale także Jesper Juul9 i inni10. 

6 D. Arsenault, B. Perron, In the Frame of the Magic Cycle. The Circle(s) 
of Gameplay, w: The Video Game Theory Reader 2, red. B. Perron, 
M.J.P. Wolf, London – New York 2009, s. 109-131. 
7 Tamże, s. 111. Zob. również: D. Pargman, P. Jakobsson, The Magic Is 
Gone: A Critical Examination of the Gaming Situation, w: Proceedings 
of Mediaterra: Gaming Realities: A Challenge of Digital Culture, red. 
M. Santorineos, Athens 2006, s. 15-22. 
8 Por. M. Consalvo, Rule Sets, Cheating and Magic Circles: Studying Game 
Ethics, „International Review of Information Ethics” 2005, nr 12, s. 7-11, 
http://fiz1.fh-potsdam.de/volltext/ijie/06136.pdf (dostęp: 19.04.2018). 
Zob. również: M. Consalvo, Cheating: Gaining Advantage in Videogames, 
Cambridge, MA 2007, s. 7. 
9 „Przestrzeń, w jakiej toczy sie gra, stanowi pewien podzbiór (subset) 
szerszego świata, a magiczny krąg wyznacza granice owej gry”. J. Juul,  
Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, 
Cambridge, MA – London 2005, s. 106-107. Juul wprowadza także 
kategorię spójności świata gry i pojęcia magicznego kręgu, co pozwala 
mu rozważać gry jako „półrzeczywiste” (half-real), ponieważ, jak 
pokazuje, zawarte w nich elementy fikcjonalne (postaci, światy, nazwy 
etc.) podlegają sądom dotyczącym rzeczywistości w momencie, w którym 
stają się symulakrami i symulacjami – czyli de facto wkraczają do 
rzeczywistości niczym fikcyjne postaci Disneya w Disneylandzie. Zob. 
tamże, s. 106-110. Jak zaznaczyłem w rozdziale pierwszym – przyjmowana 
przeze mnie perspektywa hermeneutyki Ricœurowskiej w inny sposób 
rozgrywa dialektykę fikcji i rzeczywistości niż ta rysowana przez Juula na 
bazie kategorii magicznego kręgu. W refleksji Ricœura chodzi bowiem 
właściwie o to, w jaki sposób fikcja kształtuje rzeczywistość, natomiast 
Juul pokazuje urzeczywistnianie fikcji. W moim rozumieniu – opartym na 
lekturze prac Jeana Baudrillarda – to, o czym pisze Juul, nie czyniłoby gier 
półrzeczywistymi, ale hiperrzeczywistymi. 
10 Stanowisko kwestionujące przydatność pojęcia magicznego kręgu 
przedstawiają również Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith 
czy Susana Pajares Tosca, którzy wskazują jednocześnie, że w dyskursie 
Huizingi i Castronovy pojęcie to ma charakter ideologiczny – ma służyć 
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Ponadto Pargman, Jakobsson i Consalvo wyraźnie odrzucają kategorię 
magicznego kręgu w badaniach gier wideo jako zanadto skupione na 
przestrzeni gry i odcinające ją tym samym od rzeczywistego świata11, 
krytykują oni również wpisany w to pojęcie element „magii”. Równie 
negatywnie Perron i Arsenault odnoszą się do spostrzeżenia Katie Salen 
i Erika Zimmermanna, że pojęcie ram poznawczych w psychologii 
przypomina – przez analogię – koncept magicznego kręgu12. Uważają 
oni, że wręcz przeciwnie, to magiczny krąg jest pojęciem odbijającym 
kategorię ram poznawczych w ludzkim myśleniu13. 

Za odrzuceniem koncepcji magicznego kręgu wraz z całą teorią 
homo ludens Huizingi jest Gordon Calleja, który powołuje się na 
prace Roberta Anchora, Jacques’a Ehrmanna i Eugene’a Finka oraz 
wymienionych wcześniej badaczy, wskazując na dokonaną przez nich 
gruntowną krytykę ustanowionej przez Huizingę dychotomii świata 
codziennego i zabawy. Calleja pisze:

Teoretycy, tacy jak Anchor (1978), Ehrmann (1968), Fink (1968), 
a później Copier (2007), Lammes (2008), Malaby (2007), Pargman 
i Jakobsson (2008) oraz Taylor (2006), argumentowali, że dychoto-
miczna wizja relacji pomiędzy zabawą/grami a światem rzeczywistym 

obronie wyjątkowej przestrzeni zabawy i gry przed dominacją zasad 
panujących w społeczeństwie. Por. S. Egenfeldt-Nielsen, J.H. Smith, 
S.P. Tosca, Understanding Video Games. The Essential Introduction,  
New York – London 2009, s. 24-25. 
11 W tym tonie wypowiadają się również Katarzyna Marak i Miłosz 
Markocki, którzy krytykują użycie tego pojęcia w polskim dyskursie 
ludologicznym, pisząc: „Opowiadanie się za zasadnością koncepcji 
»magicznego kręgu« niesie ze sobą konkretne konsekwencje 
w kontekście perspektywy badawczej; taki badacz przez powołanie się na 
Huizingę jednoznacznie opowiada się za traktowaniem gier jako czegoś 
odrębnego i wyizolowanego od reszty kultury, a nawet rzeczywistości”. 
K. Marak, M. Markocki, Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we 
współczesnej kulturze. Studia przypadków, Toruń 2016, s. 59. Wygłoszona 
w przytoczonym fragmencie opinia wskazuje na niezrozumienie tez 
Huizingi, który za pomocą pojęcia-metafory „magicznego kręgu” wcale nie 
stwierdza wyizolowania gier z kultury, a jedynie zaznacza, że odbywają się 
one w przestrzeni w znaczący sposób odciętej od codzienności. Odcięcie, 
o którym mowa, nie stanowi natomiast gestu wyizolowania z kultury czy 
w ogóle z rzeczywistości, a raczej, w dyskursie Huizingi, jest tej kultury 
przejawem!
12 K. Salen, E. Zimmerman, Rules of Play: Game Design Fundamentals, 
Cambridge 2004, s. 370. 
13 „Faktycznie to magiczny krąg odzwierciedla pojęcie ramy poznawczej”. 
D. Arsenault, B. Perron, In the Frame of the Magic Cycle…, s. 111. 
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nie znajduje potwierdzenia w dokładnej analizie, niezależnie czy prze-
prowadza się ją z perspektywy humanistyki krytycznej czy stosowanych 
nauk społecznych.14

W  opinii Callei teorie zbudowane na pojęciach i diagnozach 
 Huizingi często nie biorą pod uwagę specyfiki gier wideo, a także nie 
sprawdzają się w konkretnych badaniach empirycznych, które wyka-
zują, że np. gracze i badacze nie są w stanie wyraźnie odgraniczyć ani 
doświadczeń, ani przestrzeni gry od swoich codziennych interakcji 
społecznych15. W ich miejsce postuluje on raczej wprowadzenie propo-
nowanego przez Pargmana i Jakobssona modelu ram poznawczych16. 
Niezależnie od różnic teoretycznych wszyscy wymienieni badacze 
wyraźnie wskazują na to, że zainteresowani są nie przestrzenią gry 
i skostniałymi pojęciami, które opisywały jej struktury, ale samym gra-
niem, a więc przede wszystkim perspektywą gracza. Dlatego w miejsce 
skazanego na banicję pojęcia magicznego kręgu Perron i Arsenault 
proponują modelującą samo granie kategorię magicznej spirali, skła-
dającej się z trzech części. Pierwsza opisywana jest przez badaczy jako 
reprezentacja rozgrywki:

Nasz model grania zakłada trzy połączone ze sobą spirale, które repre-
zentują cykle, jakie gracz musi przejść, aby odpowiedzieć na pytania 
dotyczące rozgrywki [gameplay], narracji i interpretacji. […] Pierwsza 
i największa ukazuje rzeczywistą rozgrywkę [gameplay] – najważniejszą 
cechę gier wideo. Ta spirala zatacza coraz szersze kręgi, by ukazać fakt, 
że gry wideo rzadko posiadają wyjątkową, ustaloną czy niezmienną 
rozgrywkę.17

W dalszych partiach tekstu mowa o problematyce narracji oraz 
interpretacji:

14 G. Calleja, Ludic Identities and the Magic Circle, w: Playful Identities. 
The Ludification of Digital Media Cultures, red. V. Frissen, S. Lammes, 
M. de Lange, J. de Mul, J. Raessens, Amsterdam 2015, s. 213. Calleja 
jest również krytyczny wobec konstruowania opozycji świata realnego 
i wirtualnego, twierdzi bowiem, powołując się na Donnę Haraway, że 
relacja pomiędzy nimi podlega nie dychotomii, ale hybrydyzacji. Por. 
tamże, s. 217. 
15 Tamże, s. 215. 
16 Tamże, s. 222. 
17 D. Arsenault, B. Perron, In the Frame of the Magic Cycle…, s. 115. 
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Druga spirala, zawierająca się w rozgrywce, zaznacza wydarzenia narra-
cyjne, które rozwijają się w trakcie gry.18

Trzecia spirala przedstawia koło hermeneutyczne (lub spiralę her-
meneutyczną, jak określają ją inne teorie). Krążenie pomiędzy całością 
i częściami przywołuje w tym miejscu pytanie o interpretację i dotyczy 
różnych znaczeń.19

Badacze podsumowują swoje rozważania, określając relację pomię-
dzy spiralami:

Musimy wyjaśnić, że umiejscowienie trzeciej spirali w centrum magicz-
nego cyklu nie oznacza, że jest ona jądrem doświadczenia gry, a jedy-
nie, że stanowi proces nieobligatoryjny – to samo można powiedzieć 
o drugiej spirali – heurystycznym cyklu narracji. Wzajemna relacja 
spiral polega na włączeniu [inclusion]: rozgrywka prowadzi do rozwoju 
narracji, a razem mogą umożliwić jakąś interpretację.20

Model cyklicznej spirali Perrona i Arsenaulta stanowi bardzo 
użyteczny schemat dla zrozumienia relacji, jakie zachodzą w grze 
pomiędzy rozgrywką, narracją oraz interpretacją. Jest on nie tylko 
przekonujący, ale pozwala również na dostrzeżenie procesualności 
grania z perspektywy poznawczej gracza. Mocną stroną tej propozycji 
jest skupienie się właśnie na kognitywnym aspekcie grania i na okre-
śleniu ram w ramach ( frames within frames), które temu procesowi 
towarzyszą. Jednakże przyjęcie nowego schematu grania niekoniecz-
nie musi się wiązać z całkowitym zarzuceniem kategorii magicznego 
kręgu. Spirala Perrona i Arsenaulta oraz ich pojęcie magicznego cyklu 
obrazuje po prostu inny aspekt gier wideo niż ten, jaki pozwala do-
strzec stara kategoria Huizingi. Bardzo problematyczne jest ponadto 
potraktowanie przez cytowanych innowatorów samej hermeneutyki 
jako procesu właściwie wtórnego wobec zaangażowania w rozgrywkę 
i  heurystykę narracji. Perron i  Arsenault mówią jasno: w  graniu 
(z perspektywy gracza) element interpretacji może być całkowicie 
nieobecny. Przyjmując perspektywę hermeneutyczną, nie można 
zgodzić się z takim zdaniem, ponieważ dla niej interpretacja nie jest 

18 Tamże, s. 116. 
19 Tamże, s. 117. 
20 Tamże, s. 117-118. 
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tylko procesem wtórnym doświadczenia tekstu i świata  wobec, ale 
jest zarazem sposobem bycia w świecie i rozumienia w ogóle. Wydaje 
się, że umiejscowienie hermeneutyki i interpretacji na samym końcu 
szeregu, jako czegoś drugorzędnego wobec rozgrywki i  narracji, 
stanowi wyraźne odgraniczenie samego procesu poznawczego od 
procesu interpretacji – a taka perspektywa jest obca stanowisku, które 
przyjmuję w niniejszym tekście. Odrzucenie koncepcji magicznego 
kręgu wydaje się w nowoczesnej teorii gier nie tylko gestem metodolo-
gicznym, ale i politycznym, który w badaniach zastępuje perspektywę 
antropologiczną przez szeroko rozumianą kognitywistykę. Projekt 
czytania gier wideo za pomocą hermeneutyki Ricœurowskiej nie ne-
guje nowej kategorii, jest natomiast nastawiony na zrozumienie i od-
czytanie czy rozpakowanie tych sensów, które nadal oferuje pojęcie 
magicznego kręgu. Projekt nasz lokuje się więc pomiędzy klasycznymi 
strukturalnymi i poststrukturalnymi dychotomiami a współczesnymi 
i postklasycznymi badaniami transdyscyplinarnymi, które akcentują 
metody empiryczne. 

Propozycja, by na nowo odczytać magiczny krąg, nie pozostaje 
odosobniona, o czym świadczą dwa ważne artykuły Jaakko Stenrosa 
i Arlete dos Santos Petry, poświęcone obronie tego pojęcia ze stano-
wiska nowoczesnej socjologii, antropologii i psychologii, a także ostro 
krytykowana w środowisku game studies książka Jana H.G. Klab-
bersa21, której autor akcentuje dialektykę relacji pomiędzy systemem 
społecznym wewnątrz magicznego kręgu oraz systemem społecznym 
spoza tego kręgu22. W artykułach Stenrosa In Defence of the Magic 
Circle23 oraz w opierającym się na nim projekcie liminalnego ma-
gicznego kręgu Petry24 zostaje akcentowane mylenie przez badaczy 
z kręgu game studies trzech zasadniczych znaczeń tej kategorii: jako 

21 J.H.G Klabbers, The Magic Circle: Principles of Gaming & Simulation, 
Rotterdam 2009. Jako jeden z najważniejszych głosów traktuję w tym 
miejscu zjadliwą recenzję Davida Myersa opublikowaną na łamach „Game 
Studies”, w której autor atakuje nie tylko styl Klabbersa, wprowadzane 
przezeń dychotomie, ale także koncepcję wzajemnego przenikania treści 
społecznych z rzeczywistości do magicznego kręgu i na odwrót. Zob. 
D. Myers, Circles Tend to Return, „Game Studies” 2012, nr 2, http://
gamestudies.org/1202/articles/myers_book_review (dostęp: 19.04.2018). 
22 J.H.G Klabbers, The Magic Circle…, s. 43-47. 
23 J. Stenros, In Defence of the Magic Circle: The Social and Mental 
Boundaries of Play w: DiGRA Nordic ‘12: Proceedings of 2012 International 
DiGRA Nordic Conference, 2012, s. 1. 
24 A. dos Santos Petry, The Concept of Magic Circle: A Critical Reading, 
„Obra Digital” 2013, nr 5, s. 47. 
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granicy społecznej, jako miejsca oraz jako nastawienia (mindset)25. 
Opracowanie Stenrosa daje również najdokładniejszy przegląd tek-
stów wobec pojęcia Huizingi krytycznych i porządkuje rozumienie 
magicznego kręgu jako metafory w dyskursie game studies oraz we 
współczesnej teorii zabawy. Stenros pokazuje, że rozumienie magicz-
nego kręgu jako granicy mentalnej (Mihály Csikszentmihályi, Mi-
chael J. Apter)26 różni się zasadniczo od rozumienia go jako granicy 
społecznej (Kurt Riezler, Erving Goffman, Gregory Bateson, Andreas 
Lieberoth, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, J. Tuomas Harvia-
inen, Jan Klabbers)27, skoro formacja psychologiczna akcentuje, że 
„granica i jej konstrukcja postrzegane są jako fenomenologiczne i oso-
biste”28, co oznacza, iż „metafory mentalne […] są zasadniczo różne 
od społecznego konstruktu magicznego kręgu”29. W podsumowaniu 
wspomnianego tekstu Stenros proponuje jasny podział pojęciowy na: 
a) „bańkę psychologiczną”, która stanowi fenomenologiczną granicę 
stwarzaną przez gracza30; b) magiczny krąg, rozumiany jako umowa 
społeczna podlegająca negocjacjom oraz strukturująca granice i nasta-
wienie grających do zabawy31; oraz c) „arenę gry”, czyli rozpoznawalne 
kulturowo przestrzenne i czasowe miejsce zabawy – lub jej efekt32. 
Refleksję Stenrosa wykorzystuje koncepcja „liminalnego magicznego 
kręgu” sformułowana przez Petry, która odwołuje się do tez Arnolda 
van Gennepa i  Victora Turnera dotyczących rytuałów przejścia. 
Liminalność określa tutaj przejściowość, stan zawieszenia między 
dwoma stanami lub dwiema fazami33, jakie charakteryzuje członków 
społeczności biorących udział w rytuałach, ceremoniach przejścia czy 
obrządkach dotyczących wstępowania do różnych grup społecznych 
lub wychodzenia z nich. Petry uzupełnia refleksję przywołanych 
antropologów o tezy Roberto da Matty na temat liminalności jako 
kluczowego momentu uzyskiwania przez jednostki doświadczenia 
indywidualności34. Petry pisze: 

25 J. Stenros, In Defence of the Magic Circle: The Social and Mental 
Boundaries of Play…, s. 1. 
26 Tamże, s. 10-11. 
27 Tamże, s. 5-9. 
28 Tamże, s. 11. 
29 Tamże. 
30 Tamże, s. 14. 
31 Tamże. 
32 Tamże, s. 14-15. 
33 A. dos Santos Petry, The Concept of Magic Circle…, s. 45-47. 
34 Tamże, s. 52. 
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W tym znaczeniu granie w grę, zwłaszcza dla jednego gracza i spróbowa-
nie tego „chwilowego wycofania”, tego doświadczenia bycia „poza-świa-
tem” [out-of-the-world], jest w stanie (podobnie jak liminalne doświad-
czenie w rytuale) umożliwić uformowanie nietypowego i wyjątkowego 
konstruktu społecznego, odżywianego przez doświadczenie indywiduali-
zacji, bycia osamotnionym w immersyjnym środowisku gry.35

Przedstawiona w olbrzymim skrócie, na przykładzie prac Stenrosa 
i Petry, obrona magicznego kręgu, przeprowadzona była ze stanowiska 
psychologii, socjologii i antropologii, nauk pozwalających wykorzystać 
to pojęcie w krytyce i badaniu zjawisk o charakterze społecznym, psy-
chologicznym czy etnograficznym. Szczególnie interesująca wydaje się 
propozycja przyjmująca koncepcję liminalności, stanowi ona bowiem 
próbę przemyślenia charakteru granicy magicznego kręgu poza dotych-
czasowymi ustaleniami. Naszkicowane stanowiska badawcze pozwalają 
mi na dosyć odważny gest powrotu do Huizingowskiej kategorii, aby 
podjąć ponowny namysł nad znaczeniami, jakie możemy wiązać z ma-
gicznym kręgiem – już nie z punktu widzenia socjologii, psychologii 
bądź antropologii, ale z perspektywy hermeneutyki literaturoznawczej 
oraz współczesnej teorii literatury, w powiązaniu z zagadnieniami fik-
cji, utopii oraz dekonstrukcji. 

3. Horyzonty magicznego kręgu
Twórca pojęcia magicznego kręgu zaczyna wywód na temat odgranicze-
nia zabawy od świata codziennego, zaznaczając że ma ono charakter nie 
tylko przestrzenny, ale także czasowy: „Odrębność i ograniczoność sta-
nowią trzecią jej [zabawy – M.K.] cechę charakterystyczną. »Rozgrywa 
się« w obrębie określonych granic czasu i przestrzeni. Zawiera sama 
w sobie swój przebieg i czas”36. Nie sposób w tym miejscu nie zauważyć, 
że ten fragment refleksji Huizingi koresponduje także z podstawową 
– klasyczną – definicją narracji37. Ta zbieżność nie jest przypadkowa, 
co zauważył Ricœur, analizując paralelę między grą a rozumieniem 
rzeczywistości. Francuski filozof twierdzi bowiem – powołując się 
na refleksję Hansa-Georga Gadamera – że w grze dostrzec możemy 

35 Tamże. 
36 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 23. 
37 Por. hasło Narracja w Słowniku terminów literackich, red. J. Sławiński, 
M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1976, 
s. 258. 
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dokładnie ten sam hermeneutyczny mechanizm rozumienia, który 
znamy z analizy opowieści fikcjonalnych. Pisze on:

W jakiej mierze ta pokrótce przypomniana analiza objaśnia problem 
hermeneutycznego rozumienia? Po pierwsze, przedstawienie świa-
ta w dziele sztuki i w ogóle w dziele dyskursu jest przedstawieniem 
igrającym. Światy roztaczane są na niby. Analiza gry, zabawy pozwala 
nam więc zobaczyć w nowym świetle dialektykę między zawieszeniem 
odniesienia dydaktycznego a dojściem do głosu innego odniesienia, 
wykraczającego poza epoché tamtego. W grze, zabawie widać tę samą 
dialektykę, dzięki której dochodzi do rozwinięcia poważnej strony tego, 
co Gadamer nazywa przedstawieniem (Darstellung). W grze nic nie jest 
na serio, coś jednak zostaje ukazane, przedstawione, dane jako naśla-
downictwo. Rodzi się więc osobliwa relacja między grą a przedstawie-
niem świata. Relacja ta, co więcej, jest w pełni wzajemna: z jednej strony, 
przedstawienie świata w utworze jest heurystyczną fikcją i w tym sensie 
czymś zabawowym, ale, z drugiej strony, we wszelkiej grze ujawnia się 
coś prawdziwego, właśnie dlatego, że jest to gra.38

Ricœur pokazuje, że przedstawienie świata jest zawsze grą, że 
przedstawianie w ogóle polega na graniu, a wszelki świat fikcyjny 
jest uwikłany w  dialektykę zabawy i  powagi. Nie sposób już za-
tem ponownie ustanowić granicy pomiędzy faktem a  fikcją, nie 
można skonstruować ich wiarygodnej opozycji czy nawet dialek-
tyki, co, w  dużej mierze, stwarza problem badaczom gier, którzy 
chcieliby mówić o  ich realnej wirtualności39, syntetyczności40 czy  

38 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, 
Warszawa 1989, s. 278-279. 
39 Por. opis teorii Manuela Castellsa dokonany przez Radosława Bombę. 
R. Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, 
Toruń 2014, s. 71. 
40 Zob. rozdział szósty poświęcony pojęciu membrany między światem 
syntetycznym a realnym, opisanej przez Edwarda Castronovę, który 
twierdzi, że granica magicznego kręgu i codzienności uległa zatarciu 
w trzech obszarach: ekonomii, polityki i prawa, i pisze: „Tymi trzema 
obszarami są rynki, polityka (a dokładniej polityka uczciwości) i prawo. 
W każdym z tych obszarów dostrzec można, że instytucje spoza membrany 
zaczęły formalnie sprawdzać instytucje wewnątrz niej”. E. Castronova, 
Synthetic Worlds. The Business and Culture of Online Games, Chicago–
London 2005, s. 148. Castronova poświęca cały rozdział szósty analizie 
tych miejsc, w których uległa zatarciu otaczająca wirtualny świat 
membrana. Jego wnioski dotyczące pracy syntetycznej czy pracozabawy 
(playbor) nie różnią się jednak zasadniczo od wniosków zapisanych 
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półrzeczywistości41. Co interesujące, odniesienie dydaktyczne, o któ-
rym wspomina Ricœur, jest istotne o tyle, o ile zauważymy, że gra 
i zabawa uczą nas rozumienia rzeczywistości. Ten proces uczenia doko-
nuje się dlatego, że istnieje ścisła relacja między grą a przedstawieniem, 
która skutkuje ujawnieniem tego, co prawdziwe. Nietrudno dostrzec 
we wprowadzonej przez Ricœura kategorii prawdziwości gry odnie-
sienia do tego, co Martin Heidegger określił mianem „wydobywania” 
za sprawą techniki czy poetyki42, co z kolei wiąże się z budowaniem i za-
mieszkiwaniem. To u Heideggera odnajdujemy ostatecznie wyjątkowo 
interesujące rozważania dotyczące granicy, pomagające zrozumieć, 
czemu Huizinga wskazał magiczny krąg jako jeden z najistotniejszych 
elementów charakterystycznych dla zabawy. Heidegger pisze o właści-
wości budowli, przestrzeni i granicy, co następuje: 

Przestrzeń jest czymś urządzonym, wydanym, mianowicie w pew-
ną granicę, po grecku πέρας. Granica nie jest czymś, na czym coś się 
kończy, lecz, jak rozpoznali to Grecy, czymś, skąd coś poczyna swą istotę. 
Stąd bierze się pojęcie ὁρισμός, tzn. granicy. Przestrzeń jest z istoty 
czymś urządzonym, wpuszczonym w swoje granice. Coś urządzonego 
zostaje każdorazowo przydzielone i w ten sposób ustrukturowane, tzn. 
skupione przez miejsce, tzn. przez rzecz w rodzaju mostu. Przestrzenie 
otrzymują więc swoją istotę od miejsc, a nie od „jednej” przestrzeni.43

Heidegger mówi o „urządzeniu” przestrzeni przez miejsce, przez od-
graniczenie, które „przydziela” ją i spaja. Zwróćmy uwagę, że w wypadku 
zabawy i gry, a tym bardziej gry wideo dochodzi do owego odcięcia, 
odgraniczenia jej świata za pomocą techniki i poetyki, która buduje go 
i nadaje mu ὁρισμός. Huizinga pisze nawet w jednym z fragmentów, że 
„Poiesis jest funkcją ludyczną”44, co oznacza, że tak rozumiana ludycz-
ność polega na budowaniu specyficznej przestrzeni poprzez odcinanie 
jej w geście twórczym. Magiczny krąg stanowi zatem konsekwencję 

przez Huizingę, kiedy w Homo ludens już na początku XX wieku zwraca 
on uwagę na pomieszanie porządków pracy i zabawy. Wydaje się, że 
syntetyczne czy wirtualne światy po prostu doprowadziły ten proces do 
ostateczności. 
41 Zob. J. Juul, Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional 
Worlds, Cambridge 2005, s. 1, 163-166. 
42 M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, w: tegoż,  Odczyty i rozprawy, 
przeł. J. Mizera, Warszawa 2007, s. 155. 
43 Tamże, s. 149. 
44 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 172. 
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określonego sposobu odgradzania i budowania przestrzeni, „skupiania 
jej” przez wyznaczające ją specyficzne miejsca. Jeżeli zatem, jak mówi 
Ricœur, „we wszelkiej grze ujawnia się coś prawdziwego”45, to dzieje się 
tak również dlatego, że gry wprowadzają w świat granice czasu i prze-
strzeni46, dzięki czemu organizują, reorganizują i w konsekwencji budują 
nasze rozumienie rzeczywistości. A zatem, wbrew przywołanej na wstę-
pie krytyce magicznego kręgu przeprowadzonej przez Gordona Calleję, 
można z powodzeniem pokazać, że kategoria ta, przemyślana w duchu 
hermeneutyki, wcale nie wyklucza stanowiska prezentowanego przez 
niego i idących podobnym tropem myślicieli. Calleja zapisuje w końcu 
istotne dla nas tezy, właśnie krytykując Huizingę:

Rzeczywistość nie zawiera zabawy; podobnie do innych konstrukcji 
społeczno-kulturowych zabawa stanowi problematyczną manifestację 
rzeczywistości. Rozpatrywanie gier, niezależnie od tego, czy przyjmie się 
postrzeganie gry jako obiektu, jako działania czy też postrzeganie jej roli 
w szerszej społeczności, jest rozpatrywaniem rzeczywistości.47

Stawiając obok siebie wypowiedzi Ricœura i Callei, można spró-
bować dokonać syntezy, z  jednej strony, stanowiska akcentującego 
aktualność teorii Huizingi oraz, z  drugiej strony, innowacyjnych 
propozycji jego krytyków. Podejście hermeneutyczne do kategorii ma-
gicznego kręgu sugeruje zatem, że zamiast odrzucać to pojęcie, należy 
raczej zastanowić się nad tym, co daje nam ono współcześnie, po lekcji 
strukturalizmu, poststrukturalizmu, dekonstrukcji, postkolonializmu, 
gender i women’s studies, studiów kulturowych, game studies etc. Wbrew 
Callei i innym badaczom z kręgu game studies będę zatem konsekwent-
nie myślał o magicznym kręgu także jako o pojęciu adekwatnym do 
problematyki wirtualnych światów i gier wideo. Warto zwrócić szcze-
gólną uwagę na to, że kategoria wirtualności – niezależnie od tego, czy 
rozumiana będzie jako opozycja do rzeczywistości, czy też jako hybryda 

45 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja…, s. 279. 
46 W tekście poświęconym tożsamości ludycznej Jos de Mul proponuje, 
by myśleć o grach wideo nie jako narracjach, ale jako polach zabawy (niem. 
Spielraum). W kontekście przywołanej uwagi Heideggera, dotyczącej 
pojęcia przestrzeni (niem. Raum), obserwacja Mula staje się interesująca 
o tyle, o ile zdamy sobie sprawę, że przestrzeń zabawy jest właściwie 
synonimem magicznego kręgu. Por. J. de Mul, The Game of Life: Narrative 
and Ludic Identity Formation in Computer Games, w: Representations of 
Internarrative Identity, red. L. Way, London 2015, s. 177. 
47 G. Calleja, Ludic Identities and the Magic Circle…, s. 213. 
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fikcji z rzeczywistością, wnosi istotną wartość w powiązaniu z kategorią 
magicznego kręgu. Calleja pisze bowiem, że: 

Przydatność pojęcia wirtualności zastosowanego do gier cyfrowych 
i innych form środowisk wirtualnych leży w podkreśleniu ich kreatyw-
nego potencjału polegającego na aktualizowaniu teoretycznie nieskoń-
czonego wachlarza możliwych doświadczeń. Ontologiczna wartość tych 
doświadczeń pochodzi właśnie z porządku rzeczywistości, a nie z jej 
przeciwieństw.48

Zwróćmy uwagę, że wskazanie przez Ricœura na ścisłą relację gry 
i zabawy z rzeczywistością umożliwia wpisanie prezentowanej przez 
Calleję koncepcji wirtualności z powrotem w problematykę magicz-
nego kręgu. Jeżeli bowiem – jak twierdzi Huizinga – poiesis stanowi 
funkcję ludyczną, to magiczny krąg może stać się kategorią krytyczną, 
która pomoże obnażyć operacje dokonywane przez nas na rzeczywisto-
ści za pomocą gier. Czytanie Huizingi jako myśliciela wprowadzającego 
ścisłe dychotomie wydaje się również projekcją, nie do końca usprawie-
dliwioną, modeli strukturalnych na refleksję, która akcentuje ludyczny 
wymiar ludzkiej aktywności. Należy przyjrzeć się z bliska temu, w jaki 
sposób Huizinga definiuje magiczny krąg i związane z nim czynności 
kulturowe i kulturotwórcze. 

Po pierwsze, magiczny krąg nie jest jedyną kategorią, której Huizin - 
ga używa, chcąc wskazać granicę jako istotny element zabawy. Pisze 
zawsze – w całkowitej zgodzie z tym, co twierdzi Heidegger – o specy-
ficznym miejscu wyznaczającym jej przestrzeń. W Homo ludens czytamy:

Arena, stół gry, zaczarowane koło, świątynia, scena, ekran filmowy, sala 
sądowa – wszystkie one są z uwagi na formę i funkcję terenami zabawy 
lub gry, czyli miejscem uświęconym, obszarem wydzielonym, odgrani-
czonym, sakralnym, na którym obowiązują szczególne, swoiste prawa. 
Stanowią one tymczasowe światy w obrębie świata zwyczajnego, służąc 
wykonaniu zamkniętej w sobie czynności.49

Huizinga wymienia różne rodzaje przestrzeni znane nam z co-
dziennego doświadczenia, które rzeczywiście skonstruowane są 
w taki sposób, że zarówno ich forma, jak i funkcja – te terminy należy 

48 Tamże, s. 219. 
49 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 24. 
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podkreślić – czynią z nich miejsca odcięte i odgraniczone za sprawą 
panujących w nich reguł. Nie można pominąć faktu zbudowania 
wokół ekranu kinowego, areny czy sceny nawet najbardziej prowizo-
rycznej ściany bądź ogrodzenia. Ekran, stół gry, scena lub arena sta-
nowią określone miejsce skupiające na sobie szczególną uwagę właś nie 
dlatego, że przestrzeń została przez nie i dla nich zorganizowana. Nie-
trudno zauważyć również, że owa specyficzna organizacja miejsca gry 
wyznacza od razu relacje: społeczne, ekonomiczne, seksualne, które 
zazwyczaj zależą np. od zajmowanego przez widzów miejsca (niekoń-
cząca się bitwa o miejsca w najlepszych rzędach w kinie), konwencji 
(skąpo ubrane prezenterki w galach MMA) czy prestiżu (zdobywanie 
go poprzez wystawienie na stole do gry najcenniejszych i unikalnych 
figurek – np. w grze Warhammer 40K50) itp. Właśnie w odniesie-
niu do owej specyficznej organizacji przestrzennej powstać mógł 
np. epicki teatr Brechtowski51 czy oparty na nim projekt  Augusta 
 Boala52, które skoncentrowane były na zaburzaniu wyznaczonych 
przez scenę relacji władzy wraz ze stojącą za nimi dydaktyczną 
ideologią arystotelesowskiej tragedii. Stawiając gry w perspektywie 
„antropologii codzienności”, Radosław Bomba dokonał, sięgając do 
badań Johna Fiskego, bardzo interesującej analizy kultury salonów 
gier, pokazując, że stanowiły one miejsca subwersywne wobec kultury 
kapitalistycznej53, swoiste oazy antysystemowego buntu, z maszyną 
jako jego punktem centralnym. 

Na szczególną uwagę zasługuje także wskazanie przez Huizingę 
faktu, że przestrzenne odgrodzenie wymienionych miejsc czyni z nich 
swego rodzaju światy w świecie. Zatem każdy akt zarysowania gra-
nicy będzie, wedle tej teorii, aktem odcięcia odrębnego świata przez 
ὁρισμός. Nieprzypadkowo Huizinga, kiedy pisze o przestrzeni zabawy, 
nie skupia uwagi na sali kinowej, lecz za jej centralny punkt, za miejsce 
organizujące ją, wybiera ekran. Podobnie jest w wypadku gier, gdzie 
właśnie położenie ekranu organizuje przestrzeń zabawy, nawet jeśli 
dotyczy to, przykładowo, gry z opaską na oczach czy gry zza drzwi, 

50 Warhammer 40,000, prod. Games Workshop & Citadel, wydawana od 
1987 roku [bitewna gra planszowa].  
51 Por. S. Weber, Teatralność jako medium, przeł. J. Burzyński, Kraków 
2004, s. 107. 
52 A. Boal, Theatre of the Oppressed, przeł. C.A. Leal McBride, M.-O. Leal 
McBride, E. Fryer, London 2000, s. 40-41. 
53 Zob. R. Bomba, Gry komputerowe…, s. 130-132. W tym miejscu 
ograniczam się jedynie do wskazania źródła, analiza tego zjawiska wymaga 
bowiem obszerniejszego omówienia, które zaburzyłoby niniejszy wywód. 
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gdy bawimy się z grą, a niekoniecznie za jej pomocą, dzieje się to nadal 
w przestrzeni ustanowionej przez ekran. Najlepiej sytuację tę ukazują 
najnowsze sprzęty VR, które również zakładają ograniczenie pola moż-
liwych ruchów w samym rozmieszczeniu sensorów do gry, w długości 
kabla lub w zasięgu łączności z goglami. Oczywiście, zaproponowana 
przez Pergmanna i Jakobssona kategoria ram w ramach ( frames within 
frames) pomaga nam o wiele precyzyjniej określić omawiane zjawisko, 
nie mówiąc już o tym, że rozszerza ona perspektywę jego postrzegania 
o poszczególne elementy wirtualnego świata. Przecież Huizingowski 
magiczny krąg nadal pozwala nam spojrzeć na gry wideo jako zjawisko 
polegające na rozgrywaniu granicy – ὁρισμός. Organizowanie prze-
strzeni przez miejsce do gry – ekran, kontrolery, głośniki etc. – stanowi 
zatem analogię do tego, co Huizinga mówi o arenie, stole do gry, zacza-
rowanym kole, scenie etc. 

4. Horyzont – między rzeczywistością a wirtualnością
W tym miejscu warto zadać pytanie o ὁρισμός jako kluczowy element 
magicznego kręgu we wzajemnej relacji rzeczywistości i wirtualności. 
Opisując kategorię wirtualności w słowniczku swoich najważniej-
szych pojęć, Jean Baudrillard wskazuje, że wirtualność, podobnie jak 
rzeczywistość, została wytworzona jako symulacja54. Jest on w tym 
wypadku wiernym uczniem Heideggera, który wszak budowanie, 
odgradzanie przez ὁρισμός, uznaje za podstawowy proces wytwa-
rzania rzeczywistości pod postacią zorganizowanej przez miejsce 
przestrzeni. Baudrillard nie widzi zatem różnicy pomiędzy wirtual-
nością a hiperrzeczywistością55. Jak pisze Mike Gane, badacz refleksji 
francuskiego filozofa: 

Dla Baudrillarda idea rzeczywistości i rzeczywistego świata stanowi 
konstrukt kulturowy związany z narodzinami nauki i technologii. 
Narodziny rzeczywistości wywołują głęboką modyfikację pierwotnych 
kultur symbolicznych w kultury nowoczesne zorganizowane wokół 
znaków.56

54 J. Baudrillard, Słowa klucze, przeł. S. Królak, Warszawa 2008, s. 36-37. 
55 Tamże, s. 37. 
56 M. Gane, Hyper-Reality, w: The Baudrillard Dictionary, red. R.G. Smith, 
Edinburgh 2010, s. 95. 
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A  zatem zrównanie przez Baudrillarda wirtualności z  hiper-
rzeczywistością oznacza, że ta pierwsza należy do porządku symulacji 
trzeciego rzędu, w której dochodzi do całkowitego zaniku gry między 
obrazem a rzeczywistością – obraz jest prawdziwy, ponieważ rzeczywi-
stość powiela się z modeli, nie ma już mowy o referencji57. W Słowach 
kluczach czytamy, że „wirtualność jest zatem tak naprawdę horyzontem 
rzeczywistości, w znaczeniu, w jakim w fizyce mówi się o horyzoncie 
zdarzeń”58. Użycie metafory „horyzontu zdarzeń”, rozumianego jako 
granica, za którą pewne zjawiska przestają być możliwe do zaobser-
wowania59, pozwala przyjąć, że Baudrillard dostrzega w wirtualności 
coś mistycznego, zawoalowanego, niedostępnego, jeśli nie przekroczy 
się tak rozumianej granicy. Z perspektywy proponowanej hermeneu-
tyki gier wideo i paraleli magicznego kręgu Huizingi z rozważaniami 
Heideggera na temat granicy (ὁρισμός) należałoby wskazać na miejsce 
wirtualności jako tej granicy rzeczywistości (przynajmniej w myśli 
Baudrillarda), która z jednej strony cechuje się zanikiem referencji, 
a z drugiej strony zawsze wiąże się z aktem transgresji, ewokującym 
mistykę właściwą relacjom ustanawianym w aksjologii poprzez pojęcia 
sacrum i profanum. W ramach tego rozumienia granicy jako ὁρισμός 
podstawową funkcją magicznego kręgu byłoby budowanie możliwości 
relacji, ale zarazem i napięcia pomiędzy konstruktem, jakim jest rzeczy-
wistość, a konstruktem, jakim jest wirtualność czy hiperrzeczywistość. 
Połączenie refleksji Huizingi, Heideggera, Baudrillarda i Ricœura, przy 
pełnej świadomości historycznych i metodologicznych różnic w ich 
myśleniu, pozwala postrzegać magiczny krąg jako tę przestrzeń, która 
umożliwia budowanie relacji między rzeczywistością a wirtualnością 
właśnie za sprawą usytuowania między nimi granicy. Wirtualność 
jest zatem prawdziwa za sprawą magicznego kręgu i to za jego sprawą 
pozostaje w ogóle w relacji do rzeczywistości. 

Wydaje się, że dokładnie w tym samym kierunku zmierza reflek-
sja Ricœura i Huizingi, kiedy w rozważaniach na temat gry i zabawy 
posługują się oni kategorią mimesis – a zatem, w rozumieniu Baudril-
larda – starym konstruktem nowoczesnej kultury, ściśle związanym 
z wytworzoną przez tę kulturę rzeczywistością. 

57 Tamże, s. 96. 
58 J. Baudrillard, Słowa klucze…, s. 39. 
59 Por. rozumienie horyzontu zdarzeń w haśle z Encyklopedii PWN: 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/determinizm-w-fizyce;3892118.html 
(dostęp: 18.04.2018). 
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5. Magiczny krąg i mimesis
Huizinga operuje pojęciem mimesis, odwołując się do tej relacji, jaką 
Platon dostrzega między działaniem twórczym artysty a  zabawą. 
W Homo ludens czytamy: 

Platon opisuje również postawę artysty. Naśladowca – μιμητής, powia-
da, czyli zarówno tworzący, jak i odtwarzający artysta, sam nie wie, czy 
to, co odtwarza, jest złe czy też dobre. Odtwarzanie, μίμησις, jest dla nie-
go zabawą, a nie poważną pracą. Tak się ma również sprawa z tragikami. 
Są oni wszyscy jedynie naśladowcami – μιμητικοί. Tendencji tej, raczej 
dość wzgardliwej, oceny działalności artystycznej nie będziemy tutaj bli-
żej rozpatrywać. Nie jest ona całkiem jasna. Nam chodzi o to, że Platon 
uważał tu ową działalność za zabawę.60

Uwagę zwraca wyraźne zdystansowanie się Huizingi wobec platoń-
skiego wartościowania zabawy, pracy oraz działalności artystycznej. 
Dla Huizingi istotne jest tylko potraktowanie przez greckiego filozofa 
naśladowania – czyli zarazem tworzenia i odtwarzania – jako zabawy. 
Uruchamiając pojęcie mimesis, robimy krok wstecz wobec Baudril-
lardowskiej kategorii symulacji, jest to jednakże konieczne obejście 
(wybór dłuższej drogi jest zgodny z zamysłem hermeneutyki), a mimesis 
może okazać się brakującym ogniwem na drodze do zrozumienia istoty 
magicznego kręgu. Huizinga dopatruje się naśladowania w podstawo-
wym działaniu bawiącego się dziecka:

W życiu dziecka takie wystawianie na pokaz pełne już jest obrazowości. 
Naśladuje coś innego, przedstawia coś piękniejszego, wznioślejszego lub 
też niebezpieczniejszego od tego, czym zazwyczaj jest. Dziecko prze-
kształca się w księcia albo ojca, albo wiedźmę, albo tygrysa. I tak dalece 
wychodzi przy tym z siebie, iż wierzy już niemal, że naprawdę tym „jest”, 
nie zatracając jednak w pełni świadomości „zwykłej rzeczywistości”. 
Gra jego jest urzeczywistnieniem pozornym, obrazowaniem, czyli 
przedstawianiem lub wyrażaniem za pomocą obrazu.61

W przytoczonym fragmencie naszą uwagę przykuwa kilka kwestii. 
Chodzi o skupienie się Huizingi na takich aspektach zabawy czy gry, 

60 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 231. 
61 Tamże, s. 29. 
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jak obrazowość i wystawianie na pokaz, o których znacznie później 
pisał będzie Gadamer w kategoriach przemiany: 

Przez zmianę rozumie się zawsze, że coś zmieniającego się pozostaje 
zarazem tym samym i zostaje utrzymane. […] Przemiana natomiast 
oznacza, że coś naraz i jako całość staje się czymś innym, a to inne, 
którym tamto jest jako przemienione, stanowi jego prawdziwy byt, 
wobec którego jego wcześniejszy byt jest niczym. […] Tak więc prze-
miana w wytwór oznacza, że coś, co istniało wcześniej, już nie istnieje. 
Również jednak to, że to, co istnieje teraz, co się w grze sztuki prezentu-
je, jest trwałą prawdą.62

Podkreślenie charakteru gry dziecka jako obrazowania jest klu-
czowe dla zrozumienia, że cały czas mówimy o magicznym kręgu 
jako przestrzeni, w której obrazy są zarazem rzeczywiste i prawdziwe. 
Nie mamy tu zatem do czynienia z ograniczonym ujęciem mimesis 
jako naśladowania rzeczywistości, ale z takim, w którym mimesis jest 
tworzeniem alternatywnej rzeczywistości w ramach magicznego kręgu. 
Na rozumienie obrazowania jako Gadamerowskiej przemiany wskazuje 
również Ricœur: 

W grze dochodzi do czegoś, co Gadamer nazywa „przemianą”, 
Verwandlung. Jest to zarazem imaginacyjne przeistoczenie w króle-
stwo „postaci” czy obrazów (Gebilde) oraz transformacja każdej rzeczy 
w prawdziwy byt. Rzeczywistość codzienna zostaje zniesiona, a jednak 
każdy staje się sobą. Tak więc dziecko, przebierając się za kogoś innego, 
wyraża swoją najgłębszą prawdę. Grający „naprawdę” ulega meta-
morfozie, w rozigranym przedstawieniu pojawia się „to, co jest”. Ale „to, 
co jest”, to już nie rzeczywistość codzienna.63

A zatem to, co dzieje się za sprawą magicznego kręgu, czyli ustano-
wienia granicy światów – ὁρισμός, polega na realizacji rzeczywistości, 
czyli prawdziwości mimesis. 

Rzeczywistość staje się nią naprawdę, obejmując przyszły widnokrąg 
nie rozstrzygniętych jeszcze możliwości, lęków i nadziei. Sztuka obala 

62 Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki 
filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 127-129. 
63 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja…, s. 279. 
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jedynie rzeczywistość nie przekształconą. Stąd prawdziwa mimêsis: 
metamorfoza zgodna z prawdą.64

Ricœur wykorzystuje do opisania owej „prawdziwej mimesis” meta-
forę „przyszłego widnokręgu nie rozstrzygniętych jeszcze możliwości, 
lęków i nadziei”, a zatem – podobnie jak Baudrillard – odnosi się do 
ὁρισμός rozumianego jako horyzont zdarzeń. Można powiedzieć, że 
to właśnie dzięki magicznemu kręgowi, który wprowadza granicę – 
przypomnijmy, granicę materialną lub idealną – wirtualność staje się 
prawdziwa, ustanowiona zostaje jako hiperrzeczywistość. Co inte-
resujące, Huizinga w przemianie dziecka nie dostrzega utraty więzi 
ze „zwykłą rzeczywistością”, jak ją sam określa, bardzo ostrożnie 
umieszczając ten termin w ramach cudzysłowu. Wyznaczenie przez 
magiczny krąg granicy, odcięcie przez miejsce przestrzeni, nie oznacza 
zerwania relacji między prawdziwą mimesis a rzeczywistością spoza 
owego kręgu, spoza owego miejsca. Magiczny krąg nie oznacza za-
tem negacji rzeczywistości codziennej, podobnie jak Disneyland nie 
wyklucza świata poza swoimi murami, a wirtualny świat gry wideo 
nie stanowi negacji tego, co znajduje się poza monitorem komputera. 
Prawdziwość mimesis w magicznym kręgu oznacza specyficzną relację 
z obrazami oraz reprezentacją i na tym polega właśnie różnica między 
hiperrzeczywistością wirtualności a hiperrzeczywistością w ogóle. Po-
przez zarysowanie granicy, ὁρισμός, magiczny krąg powoduje, że zabawa 
postrzegana jest jako zabawa, a gra jako gra. Wprowadzenie podziału 
polega zatem na uświadomieniu, że obrazy wewnątrz magicznego kręgu 
są produkowane jako rzeczywiste, ten gest stanowi zatem sam w sobie 
grę z symulacją i hiperzeczywistością. Huizinga doskonale zdaje so-
bie sprawę z tego specyficznego podejścia do obrazów i obrazowania 
w sztuce, dlatego wyraźnie wskazuje na problem produkowania, pisząc 
o wykonywaniu dzieła artystycznego:

W sztukach pozostających pod opieką Muz istotny czynnik estetyczny 
polega na tym, że dane dzieło artystyczne jest wykonywane. Zostało 
ono wprawdzie wcześniej ułożone, wyćwiczone lub napisane, ale nabiera 
życia dopiero przez wykonanie, wystawienie, przekazanie słuchaczom, 
przedstawienie – przez productio w tym dosłownym znaczeniu, jakie 
słowo to zachowało jeszcze w języku angielskim. Sztuka Muz jest akcją 

64 Tamże. 
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i jako wykonywana akcja sprawia przyjemność za każdym razem na 
nowo, ilekroć powtarza się wykonanie.65

„Produkowanie” jest tutaj określeniem czynności wykonywanych 
przez gracza w grze – w analogii do czynności wykonywanych przez 
artystów na scenie. Działanie na obrazach i za pomocą obrazowania 
jest zatem w magicznym kręgu produkowaniem w pierwotnym zna-
czeniu tego słowa, zaledwie przez Huizingę wspomnianym. Tak samo 
rozumiane produkowanie jako przedstawianie poddał krytycznemu 
namysłowi Baudrillard. W książce O uwodzeniu francuski badacz 
pisze:

W pierwotnym znaczeniu nie było to wytwarzanie, lecz uwidacznianie 
lub wyjawianie i ukazywanie. […] Produkować to tyle, co przemocą 
materializować coś, co należy do innego porządku, porządku tajemnicy 
i uwodzenia. Uwodzenie – séduction – zawsze i wszędzie występuje jako 
przeciwieństwo produkcji – production. Uwodzenie zabiera coś z po-
rządku widzialnego, produkcja buduje wszystko na widoku, niezależnie 
od tego, czy jest to przedmiot, liczba czy pojęcie.66

Magiczny krąg jest zatem przestrzenią urzeczywistniania i produko-
wania tego, co należy do innego porządku. Dopiero w tym kontekście 
widoczna staje się przydatność tego pojęcia w analizie i badaniu gier wi-
deo i ich wirtualności. W tej perspektywie produkowanie nie dotyczy 
jedynie tego, co zostaje w ramach wirtualnej rzeczywistości urzeczy-
wistnione za pomocą grafiki i dźwięku, lecz w równej mierze odnosi się 
do działań gracza, który niczym aktor na scenie teatralnej, „produkuje 
się”, grając. Warto dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że w dyskursie 
Baudrillardowskim przyjęcie klasycznej definicji produkowania uru-
chamia opozycję produkowania i uwodzenia, która, w największym 
skrócie, polega na relacji między ukazywaniem a ukrywaniem. Nie 
wydaje się możliwe wpisanie gier wideo tylko w jeden z wymienio-
nych porządków ze względu na to, że w równej mierze operują one 
urzeczywistnianiem i wyjawianiem, co zabieraniem czegoś z porządku 
widzialnego, o czym przekonał się każdy gracz, docierając do drzwi, 
których nie można było otworzyć, lub do niewidzialnej i nieprzekra-
czalnej granicy wirtualnego świata. 

65 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 236. 
66 J. Baudrillard, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Warszawa 2005, s. 37. 
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6. Magiczny krąg: przemiana i zmiana
Problem granicy, ὁρισμός, obecny w magicznym kręgu przywiódł 
nas do kluczowego miejsca naszych rozważań, w którym możliwe 
staje się postawienie pytania o relację pomiędzy magicznym kręgiem 
a przemianą i zmianą. Problematyka przemiany opisywana przez 
Huizingę, Gadamera i Ricœura otwiera bowiem dyskusję na temat 
charakterystyki inności przestrzeni wyznaczanej przez magiczny 
krąg. W rozważaniach wymienionych myślicieli wyraźnie rysuje się 
wpisana w magiczny krąg dialektyka tożsamości i różnicy, dotycząca 
istoty przemiany. Szczególnie silny nacisk na odróżnienie przemiany 
od zmiany położył Gadamer: 

Przez zmianę rozumie się zawsze, iż coś zmieniającego się pozostaje 
zarazem tym samym i zostaje utrzymane. Choćby się najbardziej zmie-
niało, zmiana dotyczy czegoś w nim. W sensie kategorialnym wszelka 
zmiana (ἀλλοίωσις) należy do sfery jakości, tj. przypadłości substancji. 
Przemiana natomiast oznacza, że coś naraz i jako całość staje się czymś 
innym, a to inne, którym tamto jest jako przemienione, stanowi jego 
prawdziwy byt, wobec którego jego wcześniejszy byt jest niczym.67

Autor zapisuje podstawową zasadę gry, którą obserwować możemy, 
począwszy od zabaw dzieci na boisku, a skończywszy na zabawie w grze 
wideo. Jeżeli kij pełni funkcję karabinu maszynowego, to w ramach 
reguł gry i  zabawy jego przemiana jest prawdziwa. Podobnie, jeśli 
zabijam kolegę z kija-karabinu, to jest on, na prawach gry i zabawy, 
przemieniony w trupa. Prawdziwa mimesis oznacza, że zbiór pikseli, 
obraz w grze, jest karabinem i że w ramach gry zastrzelony z tego zbioru 
pikseli za pomocą tychże pikseli przeciwnik – umiera. Przyjęta przez 
Gadamera definicja jest kluczowa dla zrozumienia funkcji magicznego 
kręgu jako ὁρισμός przemiany, a nie zmiany (ἀλλοίωσις). Odrzucając 
zmianę na rzecz przemiany, Gadamer kładzie nacisk na zanik jednego 
świata ustępującego drugiemu, zanik rzeczywistości, którą zastępuje 
hiperrzeczywistość. Pisze on: 

Przede wszystkim nie ma już świata, w którym żyjemy jako we własnym. 
Przemiana w wytwór nie jest po prostu przeniesieniem w jakiś inny 
świat. Z pewnością gra rozgrywa się w innym, zamkniętym w sobie 

67 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 129. 



159R O Z D Z I A Ł  I I I  W   M A G I C Z N Y M  K R Ę G U  U T O P I I

świecie, gdy jednak jest wytworem, znajduje swą miarę niejako w sobie 
samej i nie mierzy siebie wedle niczego zewnętrznego wobec niej.68

Wydaje się, że Gadamer zbyt pochopnie odrzuca zmianę (ἀλλοίωσις) 
na rzecz przemiany. Jeżeli bowiem przyjąć jego tezę, to magiczny krąg 
czyniłby ze świata gry świat obcy – „obcoświat”. Z pomocą w zrozumie-
niu tego wyboru terminologicznego przychodzi Ricœur, który w swoim 
odniesieniu do pism Gadamera wyraźnie wskazuje na istotny kontekst 
literacki terminu „przemiana”: „W grze dochodzi do czegoś, co Gada-
mer nazywa »przemianą«, Verwandlung”69. Otóż Die Verwandlung 
to oryginalne brzmienie tytułu opowiadania Franza Kafki, tłuma-
czonego na język polski właśnie jako Przemiana70. Nieprzypadkowo 
zatem Gadamer skupia się na obcości świata, odcięciu od niego, skoro 
główny bohater opowiadania Kafki – Gregor – doświadcza przeisto-
czenia w robaka jako sytuacji skrajnego odcięcia od świata, w którym 
funkcjonował przed przemianą: jego rodzina izoluje go w pokoju, oj-
ciec i matka postanawiają się doń nie zbliżać, jego przestrzeń życiowa 
zostaje odgrodzona od świata i dotychczasowych relacji społecznych. 
Transformacja dotyka również aspektu ekonomicznego życia Gregora, 
ponieważ przestaje on być żywicielem rodziny, a staje się niewygod-
nym i odrażającym pasożytem. Bohater Kafki traci także możliwość 
porozumienia z członkami rodziny za pomocą języka, co dodatkowo 
potęguje jego wyobcowanie oraz poczucie samotności i odtrącenia. 
Ostatecznie Gregor – ku radości swoich bliskich – umiera jako mon-
strualny insekt, co wzmacnia dramatyzm tej historii. Jeśli Gadamer 
pisze, że przemiana oznacza utratę poczucia świata jako własnego, 
a zatem poczucia zadomowienia, to odnosi się on bezpośrednio do 
zapisanego w opowiadaniu Kafki odcięcia przestrzeni pokoju Gregora 
jako sfery profanum, przy jednoczesnym ustanowieniu pokoju rodzin-
nego jako przestrzeni sacrum, do której dostęp jest przemienionemu 
reglamentowany71. Po przemianie dla Gregora nie ma już dawnego 

68 Tamże, s. 130. 
69 P. Ricœur, Język, tekst, interpretacja…, s. 279. 
70 Por. F. Kafka, Przemiana, w: tegoż, Wyrok, przeł. J. Kydryński, 
Warszawa 1957, s. 23-101. 
71 Dla podkreślenia owego podziału na sacrum i profanum Kafka 
wykorzystuje symbolikę światła i ciemności, nałożoną na relację pomiędzy 
przestrzenią Gregora oraz przestrzenią jego rodziny. Pisze: „[…] zawsze 
pod wieczór zostawiano otwarte drzwi od pokoju rodzinnego, drzwi, 
które on już na godzinę lub dwie godziny przedtem zwykł był z napięciem 
obserwować, tak że leżąc w ciemnościach własnego pokoju i z pokoju 
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świata, co Kafka przedstawia, ukazując usunięcie przez siostrę i matkę 
mebli z pokoju bohatera po to, aby ułatwić mu chodzenie po ścianach 
i suficie. Świat Gregora ulega przekształceniu wraz z nim – przemiana 
wiąże się z innością doświadczeń zmysłowych: Gregorowi nie smakują 
ulubione potrawy, inaczej odnajduje się w przestrzeni. 

Wybierając przemianę (Verwandlung), Gadamer pozostaje zatem 
wierny tradycji Kafkowskiego opowiadania. Wydaje się jednakże, że 
samo streszczenie opowiadania Kafki ukazało już, że opisana transfor-
macja bohatera daleka jest od zabawy czy gry. Gregor staje się więźniem 
we własnym domu, magiczny krąg jest dla niego nieprzekraczalny, 
z przemiany nie ma wyjścia ani powrotu – doświadczenie własnej in-
ności kończy się wykluczeniem i śmiercią. Metamorfoza Gregora nie 
jest także – jak chciałby Gadamer – całkowitym obróceniem w nicość 
tego, czym lub kim był przed nią. Utrzymanie pokoju Gregora jako 
przestrzeni profanum, rozważania rodziny nad tym, jak poradzić so-
bie w nowej sytuacji72, emocjonalne wybuchy matki i siostry „Puśćcie 
mnie do Gregora, przecież to mój nieszczęśliwy syn!”73 świadczą o tym, 
że Gregor – mimo przemiany – nie przestał być synem czy bratem. 
Oznacza to, że odrzucane przez Gadamera pojęcie zmiany (ἀλλοίωσις) 
wydaje się o wiele lepiej oddawać charakter przemiany opisywanej przez 
Kafkę. Zmieniający się pozostaje tym samym, jego bycie sprzed zmiany 
nie ulega unicestwieniu. 

Rysowana przez Gadamera opozycja między przemianą (Verwan-
dlung) a zmianą (ἀλλοίωσις) ustanawia strukturalną dychotomię, która 
opiera się na wyraźnym rozgraniczeniu dwóch możliwych konfiguracji 
tożsamości. Przemiana ustanawia nową tożsamość w miejsce starej, 
zmiana konstruuje się na podstawie dialektyki tożsamości i różnicy. 
Oba pojęcia opisują zatem w inny sposób ten sam proces, co pozwala 
dostrzec, że wyznaczają one dwie fundamentalnie różne interpretacje 

rodzinnego niewidoczny, mógł patrzeć na całą rodzinę siedzącą przy 
oświetlonym stole i niejako za ogólnym zezwoleniem, a więc zupełnie 
inaczej niż dawniej, przysłuchiwać się rozmowom”. Tamże, s. 75. 
72 Troskę o sytuację Gregora wyraża matka, która zastanawia się, jak 
oczyszczenie pokoju syna będzie przez niego odebrane: „[…] i czyż nie jest 
tak, jak gdybyśmy przez usunięcie mebli pokazali, że utraciliśmy wszelką 
nadzieję na polepszeniei zostawiamy go bezwzględnie samemu sobie? 
Myślę, że będzie najlepiej, jeśli spróbujemy utrzymać pokój dokładnie 
w tym stanie, w jakim był poprzednio, ażeby Gregor, gdy znów do nas 
powróci, znalazł wszystko bez zmian i tym łatwiej mógł zapomnieć o tym, 
co się tymczasem działo”. Tamże, s. 65. 
73 Tamże, s. 63. 
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tego, co dzieje się w obrębie magicznego kręgu, a co dotyczy świata gry, 
jak również statusu grającego. 

O ile Kafkowska Przemiana pozwoliła rzucić światło na użycie kate-
gorii przemiany w tekście Gadamera, o tyle pojęcie zmiany (ἀλλοίωσις) 
domaga się dodatkowo uzupełnienia naszego rozumienia opisywanych 
procesów o istotny kontekst hermeneutyki religijnej. Odnajdujemy 
je bowiem, jak pokazuje badacz dzieł Martina Lutra, Robert Kolb, 
w centrum sporu pomiędzy Lutrem a Ulrichem Zwinglim na temat 
obecności Chrystusa w eucharystii:

Zwingli interpretował komunikację atrybutów [czyli połączenia bo-
skich i ludzkich atrybutów Chrystusa – M.K.] inaczej niż Luter. Użył 
starogreckiego pojęcia „alloeosis”, dosłownie „zmiana, alteracja”, by 
opisać związek pomiędzy dwiema naturami [ludzką i boską – M.K.] 
jako jednością, poprzez którą chrześcijanie mówią o jednej naturze, 
ale mają na myśli drugą; to znaczy, opisał komunikację atrybutów jako 
czysto retoryczną, odbywającą się raczej w umyśle obserwatora [in the 
eye of the beholder niż faktycznie w osobie Chrystusa. Luter kąśliwie 
odrzucił tę interpretację, dlatego zwłaszcza, że widział w niej zaprzecze-
nie personalnej unii dwóch natur. Zwingli usiłował bronić odrębności 
każdej natury, Luter stał po stronie jedności osoby Chrystusa jako Boga 
wcielonego.74

Kolb pokazuje, że proponowana przez Zwinglego w sporze z Lu-
trem zmiana (ἀλλοίωσις) polega na geście dokonywanym w przestrzeni 
retoryki. A zatem realizuje się ona dzięki słowom wypowiadanym 
w określonej sytuacji i dotyczy w dużej mierze przestrzeni symbolicznej 
czy dyskursywnej; byłaby zatem w tym rozumieniu czysto performa-
tywna75, podobnie jak performatywem są słowa przysięgi małżeńskiej. 
Przedstawione rozumienie zmiany (ἀλλοίωσις) oznacza, że to, czego 
zmiana dotyczy, nie traci swoich wcześniejszych właściwości – jak 
w wypadku przemiany (Verwandlung) – ale zyskuje dodatkowy wy-
miar symboliczny, dyskursywny i performatywny. Zwróćmy zatem 
uwagę, że zamiast używać kategorii przemiany, możemy charakteryzo-
wać magiczny krąg, akcentując performatywność zmiany (ἀλλοίωσις), 
która oznacza, że wszelki gest utworzenia granicy, ὁρισμός, zawsze jest 

74 R. Kolb, Martin Luter. Confessor of the Faith, Oxford – New York 2009, 
s. 115. 
75 Zob. J.L. Austin, Jak działać słowami, w: tegoż, Mówienie i poznawanie, 
przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 555. 
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czynnością dyskursywną, działaniem słowami. A zatem zabawa z kijem 
jako karabinem polegałaby na wcześniejszym performatywnym usta-
nowieniu kija karabinem lub na użyciu kija w roli karabinu, podobnie 
jak w wypadku pikseli i obrazów na ekranie monitora – chodziłoby 
o użycie wirtualnych obiektów złożonych z pikseli jako karabinów76. 
Zmiana rozumiana w perspektywie sporu Zwinglego z Lutrem jako 
ἀλλοίωσις wpisuje refleksję nad magicznym kręgiem w toczącą się od 
wieków dyskusję o podwójnej naturze już nie tylko Chrystusa, ale, 
toutes proportions gardées, w naszym przypadku, świata gry. Pojęcie 
zaproponowane przez Zwinglego a odrzucone przez Lutra (i Gada-
mera) pokazuje, że przemiana świata codziennego w świat gry ma, 
powtórzmy, charakter retoryczny i można o niej mówić w kategoriach 
performatywności77. 

Omówienie różnic między pojęciem przemiany (Verwandlung) 
a zmiany (ἀλλοίωσις) pozwala konsekwentnie wprowadzić do naszych 
rozważań nad problematyką magicznego kręgu ostatnią parę pojęć 
rozszerzających przedstawianą analizę. Chodzi o allotopię (αλλότοπία) 
oraz wiążącą się z nią utopię. 

7. Magiczny krąg: allotopia i utopia
W książce poświęconej w całości problematyce allotopii Krzysztof M. 
Maj charakteryzuje bliskość tego pojęcia z utopią, odnosząc się do zało-
żeń Umberta Eco, dotyczących „sposobów dokonywania transfiguracji 
rzeczywistości”78. Już w tym miejscu warto zaznaczyć echo greckiej 

76 Na temat performatywności obrazów w grach wideo najobszerniej 
pisał Darshana Jayemanne w artykule How To Do Things with Images. 
Przedstawia on w tym tekście tabelę, w której działania na obrazach 
odpowiadające lokucji, illokucji i perlokucji w klasycznym opisie 
performatywów określone zostały jako działanie ludyczne, działanie 
illudyczne oraz działanie perludyczne. Wszystkie trzy typy działań 
na obrazach występują w grach wideo w różnym stopniu i w typologii 
Jayemanne’a tworzą całkowite działanie na obrazach (total ludic action), 
które jest relacją między działaniami illudycznymi i perludycznymi 
w obrębie ramy, jaką stanowi sytuacja gry.  Por. D. Jayemanne, How To Do 
Things with Images, „Refractory a Journal of Entertainment Media” 2009, 
t.16, http://refractory.unimelb.edu.au/2009/11/18/how-to-do-things-with-
images-darshana-jayemanne/ (dostęp: 19.04.2018).  
77 W tym rozumieniu Huizingowski popsuj-zabawa byłby traktowany 
jako ten, kto łamie przysięgę lub wykonuje działania niefortunne, co grozi 
przerwaniem magicznego kręgu. 
78 K.M. Maj, Allotopie. Topografie światów fikcjonalnych, Kraków 2015, 
s. 35. 
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nazwy zmiany (ἀλλοίωσις) w allotopii (αλλότοπία), które wybrzmiewa 
w tym samym prefiksie ἀλλο – czyli różny, inny. Maj, idąc śladem Eco, 
podkreśla ten aspekt znaczeniowy omawianego terminu, w którym 
chodzi o przekształcenie rzeczywistości. Aby lepiej zrozumieć, jak 
allotopia ma się do magicznego kręgu, warto przytoczyć definicję Eco 
w poprawionym przez Maja przekładzie: 

[Allotopia zakłada, że – K.M.M.] nasz świat jest istotnie odmienny od 
tego, jaki znamy, i dzieją się w nim rzeczy, które zwykle się nie zdarzają 
(zwierzęta mówią, istnieją czarnoksiężnicy i wróżki). Allotopia tworzy 
zatem świat alternatywny i sprawia, że jest on bardziej realny niż świat 
rzeczywisty, a narrator dąży wręcz do przekonania czytelnika, że 
świat fantastyczny jest jedynym prawdziwym. Allotopię wyróżnia to, 
że gdy już wykreowany zostanie świat fantastyczny, nie interesują nas 
jego związki ze światem rzeczywistym, chyba że mamy do czynienia 
z alegorią.79

Maj przywołuje Eco po to, by, z jednej strony, wykorzystać przejęte 
od niego pojęcie-worek do własnych rozważań nad wszelkimi światami 
fikcjonalnymi, z drugiej strony, po to, aby pojęcie to przeczytać na 
nowo, dokonując jego znaczącej modyfikacji w duchu ponowoczesnej 
fenomenologii Bernharda Waldenfelsa. Polski badacz próbuje w ten 
sposób zdekonstruować i zrewitalizować pojęcie obciążone struktural-
nymi dychotomiami. Dla nas szczególnie istotne jest zwrócenie przez 
Maja uwagi na możliwość wyczytania w allotopii greckiego pojęcia 
αλλότριον. Autor Allotopii pisze: „[…] αλλότριον – to, co należy do 
obcego, i jako takie nie może mu zostać dla czyjejkolwiek korzyści po-
znawczej odebrane. To świat obcy i allotopijny powinien wyobcowywać 
odbiorcę – a nie odbiorca wyobcowywać świat”80. 

Łącząc fenomenologię Waldenfelsa z geopoetyką, wskazuje Maj 
na bardzo istotną właściwość wszelkiej przestrzeni literackiej (i nie 
tylko), czyli na to, że zawsze jest ona topografią należącą do innego. 
W refleksji nad charakterem przestrzeni odciętej za sprawą granicy 
(ὁρισμός) magicznego kręgu, konsekwencją takiego rozumienia al-
lotopii jest uznanie świata zabawy i gry za świat należący do innego 
i naznaczony jego perspektywą. Oznacza to również, że kategoria 
magicznego kręgu jest kluczowa dla badania geopoetyki światów gier 

79 Cyt. za: tamże, s. 36. 
80 Tamże, s. 45. 
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wideo, podobnie jak geopoetyki światów zabawy. Jeżeli bowiem –  
jak twierdzi Maj – wyobcowuje nas świat należący do obcego, a nie 
my ów świat wyobcowujemy, to w wypadku magicznego kręgu mamy 
zawsze do czynienia z dwoma wpisanymi w allotopię procesami. 
Pierwszy z nich, jako zmiana (ἀλλοίωσις) lub przemiana (Verwan- 
dlung), ustanawia za pomocą obrazu i dyskursu przestrzeń, tak okre-
ślonej przez nas, za Ricœurem, prawdziwej mimesis. Natomiast drugi 
proces – ksenotopograficzny (αλλότριον) polega na wyobcowaniu 
ze świata wewnątrz magicznego kręgu wszystkich, których on nie 
obejmuje. Allotopijność magicznego kręgu spełnia się dodatkowo 
w charakterystycznym przekonaniu grających o prawdziwości hiper- 
rzeczywistego świata oraz w  czynieniu z  niego alternatywy dla 
rzeczywistości. Magiczny krąg jest tym, co strukturuje dialektykę 
tożsamości i różnicy w myśleniu o innych światach, a zatem także 
o światach stwarzanych i doświadczanych w grach wideo. Związane 
z nim kategorie dotyczące inności można odczytywać na wiele róż-
nych sposobów i w kontekście sprzecznych nieraz tradycji filozoficz-
nych, co pokazuje chociażby sięganie w niniejszych rozważaniach 
do hermeneutyki spod znaku Heideggera, Ricœura, Gadamera czy 
Eco, a także do fenomenologii Waldenfelsa, z których każda otwiera 
nową drogę do rozumienia magicznego kręgu. Poprzez odniesienie 
do pojęcia allotopii refleksje nad problematyką magicznego kręgu 
zbliżają się do zaznaczonego w tytule tego rozdziału związku ma-
gicznego kręgu z utopią. 

Ponieważ magiczny krąg jest pojęciem strukturalnym i strukturują-
cym przestrzennie i czasowo, warto rozpocząć namysł nad jego relacją 
z kategorią utopii od możliwie najbardziej strukturalnej definicji tego 
pojęcia zaproponowanej w klasycznym już studium Lymana Towera 
Sargenta pod tytułem The Three Faces of Utopianism Revisited, w któ-
rym czytamy:

Utopianizm – to śnienie o społeczeństwie. 

Utopia – jakaś nieistniejąca społeczność dokładnie opisana i normalnie 
umiejscowiona w czasie i przestrzeni. 

Eutopia lub utopia pozytywna – jakaś nieistniejąca społeczność do-
kładnie opisana i normalnie umiejscowiona w czasie i przestrzeni, która 
w intencji autora miała być przez czytelnika postrzegana jako znacząco 
lepsza od społeczności, w której ten czytelnik żył. 
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Dystopia lub utopia negatywna – jakaś nieistniejąca społeczność do-
kładnie opisana i normalnie umiejscowiona w czasie i przestrzeni, która 
w intencji autora miała być przez czytelnika postrzegana jako znacząco 
gorsza od społeczności, w której ten czytelnik żył.81

Definicje Sargenta ukazują kilka problematycznych kwestii w ryso-
wanej analogii między magicznym kręgiem a utopią i jej wariantami. 
Po pierwsze, magiczny krąg sam w sobie nie jest utopią w przedsta-
wionym rozumieniu tego pojęcia. Można natomiast powiedzieć, od-
wołując się do pojęć granicy (ὁρισμός), zmiany (ἀλλοίωσις), przemiany 
(Verwandlung) i przestrzeni innego (αλλότριον), że za każdym razem, 
kiedy powstaje magiczny krąg, istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
odcięta w nim przestrzeń będzie spełniać wyznaczone przez Sargenta 
kryteria różnych odmian utopii. Dzieje się tak dlatego, że zabawa może 
polegać właśnie na stwarzaniu, opisywaniu i umiejscawianiu w czasie 
i przestrzeni, społeczności nieistniejącej – na takiej samej zasadzie, 
na jakiej taka społeczność zostaje wytworzona i opisana w literatu-
rze, filmie82 czy utopijnych projektach architektonicznych. Warunek 
„intencji autora” wpisany w definicję utopii przez Sargenta pomaga 
dodatkowo zrozumieć, że magiczny krąg może odcinać zarówno 
przestrzeń utopijnie pozytywną, jak i negatywną, uświadamia nam 
również, że szkicowana analogia magicznego kręgu z utopią dotyczy 
nie charakteru samej zabawy czy gry, ale kreowanego na jej potrzeby 
świata i rządzących nim reguł. Oznacza to, że gry wideo mogą za po-
średnictwem swego obrazowania, swoich reguł etc. stwarzać i opisywać 
społeczności postrzegane przez graczy jako zdecydowanie lepsze lub 
gorsze od społeczności, w których owi gracze żyją. Magiczny krąg 
rozumiany jest w tym miejscu jako punkt wyjścia do analizy świata 
wirtualnego i społeczności wykreowanej w grze wideo jako utopijnych. 
Jednocześnie każda gra, która dzięki ustanowieniu granicy (ὁρισμός), 
zmiany (ἀλλοίωσις), przemiany (Verwandlung) i przestrzeni innego 
(αλλότριον) polega na urzeczywistnieniu marzeń społecznych, może zo-
stać zaliczona do owego „śnienia o społeczeństwie”, jakim jest, według  

81 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, „Utopian 
Studies” 1994, nr 1, s. 9. 
82 Na temat filmowych remediacji literatury utopijnej oraz wykorzystania 
w filmie konwencji utopijnej i dystopijnej w celu wytworzenia nowych 
znaczeń pisali Artur Blaim oraz Ludmiła Gruszewska-Blaim. Zob. 
A. Blaim, L. Gruszewska-Blaim, On Utopia, Adaptation, and Utopian 
Film Analysis, w: Mediated Utopias: From Literature to Cinema, red. ciż, 
Frankfurt am Main 2015, s. 7-16. 
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Sargenta utopianizmu, a zatem interpretowana za pomocą pojęć z dzie-
dziny utopian studies83. 

Dla pełnego zrozumienia możliwości nazwania przestrzeni odciętej 
przez magiczny krąg mianem utopijnej konieczne jest prześledzenie, jak 
różne teorie utopii definiują i problematyzują charakter owej odciętej 
przestrzeni. 

We wstępie do książki Stary wspaniały świat . O utopiach pozy-
tywnych i negatywnych Andrzej Juszczyk wymienia kilka możliwych 
linii myślenia o utopii. Z jednej strony pisze on o dwóch postawach 
wobec utopii: proutopjnej, którą obrazuje na przykładach z prac Łu-
kasza Zweiffla, oraz antyutopijnej, reprezentowanej przez Łukasza 
Stefaniaka84. Z drugiej strony Juszczyk pisze o  trzech najważniej-
szych współcześnie sposobach rozumienia utopii. Po pierwsze, jako 
o „specyficznym, odrębnym sposobie myślenia [dodajmy: społecznego 
i politycznego – M.K.]”85 – Juszczyk wymienia w tym miejscu Karla 
Mannheima oraz Roberta Nozicka. Po drugie, jako o „konkretnym 
projekcie organizacji społeczeństwa”86 – tak bowiem według badacza 
definiują utopię Michał Łuczewski czy Jerzy Szacki. Po trzecie, utopia 
rozumiana jest „po prostu jako zjawisko literackie”87 – i w tym nurcie 
umiejscawia Juszczyk prace Artura Blaima88. Dla nas kluczowe jest 

83 Jedna z pierwszych interpretacji gier w kontekście problematyki utopii 
należy do Alexandra Gallowaya, który analizował grę World of Warcraft 
w perspektywie teorii utopii Jamesona. Badacz twierdzi, że „[ś]wiaty 
wirtualne są zawsze na podstawowym poziomie wyrazem utopijnego 
pragnienia, dzięki czemu przedstawiają właśnie niemożliwość wyobrażenia 
sobie utopii”. A. Galloway, Warcraft and Utopia, „CTheory” 2006, nr 2/16 
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=507 (dostęp: 19.04.2018). 
Galloway twierdzi, że właśnie wirtualność światów gier wideo wskazuje 
na ontologiczny paradoks przedstawianej w nich utopijnej przestrzeni – 
ich cyfrowość czyni z nich utopie zrealizowane, zamknięte i skończone, 
jednocześnie pozbawiając je charakteru tego, co nieznane, co sprawia, że 
nie są w stanie zagrozić one panującemu porządkowi ekonomiczno- 
-społeczno-politycznemu. W moich rozważaniach staram się przedstawić 
tezę przeciwną, wskazując na te aspekty gier, które uruchamiają myślenie 
krytyczne na temat rzeczywistości. 
84 A. Juszczyk, Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych 
i negatywnych, Kraków 2014, s. 10-11. 
85 Tamże, s. 11. 
86 Tamże, s. 12. 
87 Tamże, s. 13. 
88  Blaim jest jednym z najważniejszych na świecie badaczy przyjmujących 
w badaniach utopii optykę historycznoliteracką. Por. A. Blaim, Gazing in 
Useless Wonder. English Utopian Fictions, 1516-1800, Frankfurt am Main 
2013. 
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zwrócenie przez krakowskiego badacza uwagi na literackość utopii, 
która w książce wyeksponowana została w ramach badań sztucznych 
języków, alfabetów i nazw w utopiach, a także specyfiki ich organizacji 
przestrzenno-czasowej i religijnej. Ta ostatnia będzie dla nas stanowić 
punkt wyjścia do poszukiwania w magicznym kręgu innych utopijnych 
aspektów od tych, jakie wynikają z definicji Sargenta. Już pierwsze 
zdanie podrozdziału Przestrzeń i czas w utopiach w monografii Stary 
wspaniały świat pokazuje zbieżność definicji magicznego kręgu i utopii. 
„Badacze zgodnie twierdzą – pisze Juszczyk – że najważniejszą cechą 
świata przedstawionego w utopiach jest kwestia jego zamknięcia i od-
separowania od reszty świata, z tym zastrzeżeniem, że jeśli na początku 
miało ono charakter przestrzenny, to potem zaczął dominować aspekt 
czasowy”89. 

Zwróćmy uwagę na fakt, że magiczny krąg funkcjonuje właśnie 
jako to, co odcina przestrzeń zabawy, odseparowuje bawiących się od 
codziennego świata. Co interesujące, definicja Huizingi, mówiąca 
o przestrzenno-czasowym charakterze separacji, dokonywanej za po-
mocą magicznego kręgu, doskonale wpisuje się w refleksję na temat 
podstawowej cechy świata przedstawionego w utopiach. Juszczyk 
wskazuje na bardzo istotną właściwość przestrzeni utopijnej, która 
jest w  jego analizach przestrzenią symboliczną, ściśle uwikłaną 
w  relacje władzy, aksjologię oraz opozycję sacrum–profanum90. 
Przestrzeń odcięta przez magiczny krąg nie jest zatem obojętna, nie 
tylko w sensie funkcjonalnym – jako przestrzeń do zabawy, ale rów-
nież jako ważne świadectwo zamysłu etycznego, aksjologicznego, 
społecznego etc. Doskonale przedstawił ten problem Daniel Vella, 
badając konstrukcję świata w grze Dark Souls91, w której przeko-
nuje, że można ów świat odczytywać jako przestrzeń błądzenia pod-
miotu romantycznego92. Vella nie konstruuje wprawdzie tej analizy 
na podstawie kategorii utopii, niemniej jego interpretacja dowodzi 
silnego skonwencjonalizowania przestrzeni w grze wideo, a także 
uczynienia ze świata gry projektu wyraźnie podporządkowanego 

89 A. Juszczyk, Stary wspaniały świat…, s. 59. 
90 Tamże, s. 63-74. 
91 Dark Souls, prod. From Software, wyd. Namco Bandai Games, Polska 
2011 [PC]. 
92 Odwołuję się do nieopublikowanego wystąpienia Daniela Velli 
z konferencji 4th Annual Conference in Games and Literary Theory, która 
odbyła się w Krakowie w dniach 18-20.11.2016. Abstrakt wystąpienia Velli 
dostępny jest online: https://gameslit16.wordpress.com/dark-souls-and-
the-romantic-subject/ (dostęp: 19.04.2018). 
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wertykalnemu układowi relacji sacrum–profanum. A zatem sytuację, 
jaką Vella opisuje w zgodzie z konwencją świata gry Dark Souls, czyli 
sytuację podmiotu romantycznego, można z powodzeniem opisać 
w charakterze wrzucenia gracza w utopijny, umierający świat. Ten 
zabieg – oprócz ewidentnej gry z konwencją gotyckiego horroru93 – 
stanowi jednocześnie socjologiczny i pedagogiczny projekt mający 
na celu zderzenie grającego z obcością świata, która stanowi impuls 
do konstrukcji utopijnej alternatywy. Jak pisze Juszczyk: „Bohatero-
wie dystopii marzą o innym świecie i nawet jeśli okaże się, że owego 
miejsca w rzeczywistości nie ma (»ou-topia«), to ich tęsknota za 
nim wyznacza horyzont znaczeniowy utworów”94. Dzięki kategorii 
magicznego kręgu dostrzec możemy, że sytuacja grającego nie jest 
sytuacją utopijną ani dystopijną per se – świat Dark Souls jest w równej 
mierze, zarówno w świetle przywołanych wcześniej definicji Sargenta, 
jak i Juszczyka, utopią, co dystopią. Wbrew pozorom odniesienie ma-
gicznego kręgu do utopii czy dystopii nie zamyka się w jego ramach, 
lecz zależy od tego, czy jego świat stanowi dobrą lub złą alternatywę 
dla rzeczywistości grającego. Pytanie o świat przedstawiony w grze 
wideo będzie zatem w perspektywie utopijnej zawsze dotyczyło relacji 
między hiperrzeczywistością a rzeczywistością, co oznacza, że każdy 
wirtualny świat, w którym gracz dostrzega alternatywę dla własnego, 
będzie przez nas traktowany jako utopijny lub dystopijny. 

Osobny problem podnoszony przez Juszczyka polega na zasadniczej 
różnicy w konstruowaniu fabularności w utopiach i dystopiach. Jusz-
czyk twierdzi bowiem, że: 

93 Tamże. Na temat charakterystycznych cech współczesnych 
gotyckich światów grozy, ich uwarunkowań psychoanalitycznych oraz 
regułach formalnych ich funkcjonowania pisała m.in. Ksenia Olkusz. 
Zob. K. Olkusz, Gotyckie światy współczesnej grozy, w: Światy grozy, 
red. taż, Kraków 2016, s. 15-27. Świat Dark Souls wypełniony jest ruinami 
starych zamczysk, katakumbami, kanałami, cmentarzami i podziemiami. 
Dominuje w nim mroczna gotycka architektura. Zamieszkują go 
najróżniejsze i budzące przerażenie monstra, począwszy od wszelakich 
odmian nieumarłych, przez demony, na potwornych hybrydach lokalnej 
flory i fauny kończąc. Ważnym elemenetem zastosowanej w grze konwencji 
są rytuały z użyciem czarnej magii, poczucie złowrogiego fatum, które 
dotknęło protagonistę oraz umierający świat. Por. K. Walc, Horror, w: 
Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006, s. 222-227. 
Oraz opis narodzin i rozwoju powieści gotyckiej w ujęciu Anity Has- 
-Tokarz – A. Has-Tokarz, Horror w literturze współczesnej i filmie, Lublin 
2011, s. 58-75. 
94 A. Juszczyk, Stary wspaniały świat…, s. 149. 
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[…] w utopiach fabuła zostaje właściwie zredukowana do podania oko-
liczności rozmowy na temat idealnego świata oraz (nie zawsze) przedsta-
wienia sposobu dotarcia do nieznanego kraju, przy czym owe zdarzenia 
są tylko tłem dla opisu idealnego urządzenia świata. W utopiach 
negatywnych fabuła jest z reguły bardziej rozbudowana, daje się w nich 
wyróżnić spójną akcję, a prezentacja „innego świata” stanowi niejako tło 
dla zdarzeń. Najczęściej jest to fabuła jednowątkowa, przedstawiająca 
skuteczny bądź nieskuteczny bunt jednostki (bohatera) przeciwko orga-
nizacji jego świata, pozostaje ona jednak na tyle schematyczna i konwen-
cjonalna, że można traktować ją jako jedynie pretekstową.95

Jeśli włączyć te rozważania w refleksję na temat magicznego kręgu, 
to od razu rysuje się wyraźna dychotomia pomiędzy grami wideo i za-
bawami, polegającymi na konstruowaniu wirtualnego świata (zabawa 
w piaskownicy lub budowanie miasta z klocków Lego; w wypadku 
gier wideo np. projektowanie idealnego miasta w  serii SimCity96) 
a tymi, które opierają się na rozbudowanej i skonwencjonalizowanej 
fabule (zabawa klockami Lego w ratowanie świata lub zmaganie z nim; 
w grze Dark Souls walka o ocalenie umierającego świata). A zatem 
ważne byłoby to, czy przestrzeń odcinana za pomocą magicznego 
kręgu jest, w terminologii Juszczyka, przestrzenią służącą „opisowi  
idealnego świata” czy też opowieści o „buncie jednostki (bohatera) 
przeciw organizacji jego świata” – świata nieidealnego. Przedstawiane 
rozróżnienie zakłada również, że nie każdy nieidealny świat jest 
światem dystopijnym, a o jego dystopijności świadczy raczej postawa 
buntu wobec jego organizacji. Dlatego łatwiej mówić o dystopijności 
w grach BioShock97, Deus Ex czy Dark Souls, w których kontrolowane 
przez gracza postaci zajmują wyraźnie postawę buntowników wobec 
organizacji wirtualnych światów, niż np. w grze The Sims 498, w której 
kierowane przez graczy postaci służą raczej realizacji specyficznego 
projektu społeczno-ekonomiczno-politycznego. Utopia jako projekt 
wirtualny może zatem obyć się bez fabuły, podczas gdy dla określenia 
wirtualnego świata w kategoriach dystopii konieczna jest co najmniej 

95 Tamże, s. 103-104. 
96 SimCity 2000, prod. Maxis, wyd. EA Games, Polska 1993 [PC]; 
SimCity 4, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2003 [PC]; SimCity 5, 
prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2013 [PC]. 
97 BioShock, prod. 2K Boston, wyd. 2K Games, Polska 2007 [PC]; 
BioShock 2, prod. 2K Marin, wyd. 2K Games, Polska 2010 [PC]; BioShock 
Infinite, prod. Irrational Games, wyd. 2K Games, Polska 2013 [PC]. 
98 The Sims 4, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2014 [PC]. 
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jednowątkowa fabuła, opisująca bunt postaci przeciw organizacji te-
goż świata. Przyjmując zatem definicje i podziały Juszczyka, istotne 
będzie to, czy w danej grze wideo magiczny krąg służy wytworzeniu 
przestrzeni dla fabuły utopijnej czy dystopijnej. 

Inaczej problem utopii postrzega Krzysztof M. Maj, który w arty-
kule poświęconym dekonstrukcji tego pojęcia99 analizuje założycielską 
metaforę utopii, a mianowicie odcięcie pępowiny między wyspą a sta-
łym lądem. Odwołując się do prac Artura Blaima, Angeliki Bunner 
i Louisa Marina, Maj pokazuje, że strukturalne dychotomie, które 
ściśle definiują Utopię Morusa, biorą początek w symbolicznym, fal-
logocentrycznym geście króla Utopusa, w geście odcięcia wyspy od 
lądu100. Poprzez odniesienie do Derridiańskiej kategorii Ojca Logosu 
Maj wskazuje na rolę wycofanego i widmowego dawcy praw i języka 
– ojca założyciela jako kluczowej figury pojawiającej się w większości 
tekstów utopijnych i dystopijnych101. Ta figura usytuowanego poza pra-
wem Ojca Logosu, który zarazem jest gwarantem tego prawa, ukazuje 
w analizie tekstów utopijnych zasadę ich ustrukturowania, polegającą 
na wpisaniu w nie strażnika operującego dychotomiami, sprawującego 
władzę nad językiem i mediami – reglamentującego zatem nie tylko 
komunikację, ale samą możliwość funkcjonowania w logosferze102. Maj 
pokazuje również, że charakterystyczny fallogocentryczny porządek 
ustanowiony przez Ojca Logosu spotyka się zawsze z buntem postaci 
przybywającej do utopii/dystopii z zewnątrz.  

W końcu ów Ojciec/Pan Logosu nie może istnieć bez swego przeci-
wieństwa, czy to będzie wróg publiczny, bunt gnieżdżący się za granicą, 
czy, jak w feministycznej krytyce utopii, kraina matki pod jarzmem 
patriarchalnej, białej, męskiej supremacji. Nie jest dziełem przypadku, 
że ruchy rewolucyjne, podobnie jak ich podżegacze i przywódcy we 
wszystkich narracjach dystopijnych przybywają z zewnątrz granic dys-
topii: z peryferii, na przykład z przestrzeni otaczającej logocentryczny 
topos. Tę otaczającą heterotopijną przestrzeń można, w przeciwieństwie 
do (fal)logocentrycznego nie-miejsca (e)u-/dystopii, skojarzyć z Χώρα 
(gr. Khōra) rozumianą przez Jacques’a Derridę i Julię Kristevę jako 

99 K.M. Maj, Deconstructing Utopia, w: More after More. Essays 
Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, 
red. K. Olkusz, M. Kłosiński, K.M. Maj, Kraków 2016, s. 74-88. 
100 Tamże, s. 76. 
101 Por. tamże, s. 80-81. 
102 Tamże, s. 83. 
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ruchoma, przekształcająca siła wymykająca się scentralizowanemu 
metafizycznemu strukturowaniu.103

Maj twierdzi zatem, że we wszystkich przypadkach, gdy mamy do 
czynienia z narracją dystopijną, dochodzi do konfrontacji Ojca Logosu 
i Χώρα, że istotą tej narracji jest zatem bunt przeciw metafizycznym 
strukturom: językowym, prawnym, społeczno-ekonomiczno-politycz-
nym, bunt podważający fallogocentryczny porządek i ustanowione 
w nim dychotomie, jak: centrum–peryferie, swój–obcy, prawo–bez-
prawie etc. 

Przeprowadzona przez Maja dekonstrukcja utopii pozwala zatem 
postrzegać przestrzeń odciętą za pomocą magicznego kręgu jako miejsce 
zapewniające nowy porządek dzięki ustanowieniu strukturującej świat 
figury Ojca Logosu. Oznacza to, że każdy magiczny krąg opisany wcze-
śniej przez pojęcia granicy (ὁρισμός), zmiany (ἀλλοίωσις), przemiany 
(Verwandlung) i przestrzeni innego (αλλότριον) służy odnowieniu fal-
logocentrycznego gestu, bez którego niemożliwe byłyby: prawdziwa 
mimesis, wirtualność czy hiperrzeczywistość. Spostrzeżenia Maja pro-
wadzą do początku naszych rozważań nad problemem ustanawiania 
granicy (ὁρισμός) jako czynności wynikającej z działania za pomocą 
logosu – języka. Figura Ojca Logosu jest dla nas o tyle przydatna, o ile 
przyjmiemy, że ma ona charakter widmowy, wycofany, sama odcięta 
jest od świata, którym zarządza. 

Dzięki takiemu ujęciu problemu utopii i dystopii należałoby za 
każdym razem zadać pytanie o to, w jaki sposób w grach wideo przed-
stawione zostaje odcięcie (owej „pępowiny” między wyspą a stałym 
lądem), kto go dokonuje, kto zarządza dychotomiami, kto strukturuje 
relacje władzy. Jednocześnie z perspektywy dekonstrukcyjnej kluczowe 
stają się takie kwestie, jak: rola mediów i języka w komunikacji i zarzą-
dzaniu przestrzenią, charakter siły walczącej z systemem, przedstawienie 
relacji centrum – peryferie. Zakłada się bowiem, że gracz jest w równej 
mierze podmiotem, jak przedmiotem omawianych ustrukturowań, 
a zabawa w wirtualnym świecie wiąże się z refleksją na temat reguł 
rządzących tym światem oraz relacji władzy i stosunków społecznych 
przedstawionych w jego ramach. Dekonstrukcja przestrzeni magicz-
nego kręgu jako przestrzeni utopijnej czy dystopijnej nie ogranicza się 
jedynie do świata przedstawionego w grze wideo, ale obejmuje również 
nawiązywaną przez gracza relację z wirtualnym światem, ponieważ, 

103 Tamże, s. 84. 
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wraz z ustanowieniem magicznego kręgu wokół ekranu monitora, gracz 
znajduje się już w odciętej i odizolowanej przestrzeni znaków, które 
nigdy nie są obojętne, i nad którymi ktoś sprawuje władzę104. Przyjęcie 
w badaniach nad magicznym kręgiem perspektywy otwartej przez 
dekonstrukcję utopii umożliwia postawienie pytań o najróżniejsze 
przejawy (fal)logocentryzmu i stojącej za nim metafizyki, a zatem także 
o to, jak wirtualne światy sytuują gracza oraz kierowane przez niego 
postaci (awatary czy kukiełki) w ramach wykreowanej przez reguły gry 
struktury władzy, języka i relacji społecznych. 

8. Magiczny krąg a teoria utopii Blocha
Namysł nad magicznym kręgiem jako przestrzenią utopijną coraz 
wyraźniej przesuwa się od utopii rozumianej jako miejsce ku utopij-
nemu impulsowi lub pragnieniu. Obok refleksji Sargenta, Juszczyka 
i  Maja, właściwej strukturalnym i  poststrukturalnym analizom 
utopii, trzeba konieczne wspomnieć myśl Ernsta Blocha, stanowiącą 

104 Najbardziej interesujące ujęcie problematyki dystopii w wirtualnych 
światach i grach wideo przedstawił Marcus Schulzke, odwołując się do 
kategorii krytycznej dystopii, którą badacz rozumie odmiennie niż Tom 
Moylan i Rafaella Baccolini. Pisze on: „Twierdzę, że krytyczna funkcja 
dystopii pochodzi z ukazania wewnętrznych ułomności prawdziwych 
instytucji lub wartości poprzez ich przemieszczenie do fikcyjnych 
przestrzeni, które owe ułomności wyolbrzymiają. W odróżnieniu 
od Moylana i Baccolini uważam, że jednymi z najefektywniejszych 
krytycznych dystopii są w tym sensie te, które nie pozostawiają żadnej 
nadziei”. M. Schulzke, The Critical Power of Virtual Dystopias, „Games 
and Culture” 2014, nr 5, s. 10. Moylan i Baccolini wprowadzili precyzyjne 
uzasadnienienie różnicy pomiędzy dystopią oraz dystopią krytyczną: 
„W naszych pracach odczytujemy krytyczne dystopie jako teksty, które 
podtrzymują impuls utopijny. Tradycyjnie posępny, wywołujący depresję 
gatunek, z niewielką przestrzenią dla nadziei w opowieści, dystopie 
podtrzymują utopijną nadzieję poza swoimi stronami, jeżeli w ogóle 
to czynią; bo tylko jeśli potraktujemy dystopię jako ostrzeżenie, to jako 
czytelnicy możemy mieć nadzieję na ucieczkę przed jej pesymistyczną 
przyszłością. […] Przeciwnie, nowe krytyczne dystopie pozwalają zarówno 
czytelnikom, jak i protagonistom mieć nadzieję, przeciwstawiając się 
zamknięciu: wieloznaczne, otwarte zakończenia powieści podtrzymują 
impuls utopijny w tych dziełach”. R. Baccolini, T. Moylan, Introduction. 
Dystopia and Histories, w: Dark Horizons. Science Fiction and the Dystopian 
Imagination, red. ciż, New York – London 2003, s. 7. Schulzke nie zgadza 
się zatem z definicją, która miała służyć wyraźnemu wskazaniu na nowy 
trend w rozwoju dystopii, co powoduje, że jego tekst znacząco odbiega od 
ustalonego w studiach nad utopiami repertuaru pojęć. Mimo ciekawych 
spostrzeżeń badawczych Schulzke popełnia zatem nadużycie wynikające 
z próby wymyślenia na nowo istniejących i dobrze opisanych pojęć. 
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podstawę interpretacji zorientowanych już nie tylko dekonstrukcyj-
nie, ale także psychoanalitycznie i marksistowsko105. Susan McManus 
twierdzi, że pojęcie impulsu utopijnego u Blocha umiejscowić można 
na wyróżnionym przez Sargenta poziomie utopianizmu, czyli „śnienia 
o społeczeństwie”106. W swoim eseju badaczka wskazuje najważniej-
sze cechy refleksji Blocha na temat czasowości, fikcjonalności oraz 
procesualności utopii jako idei społeczno-politycznej107. Utopia ma, 
według niej, na celu zaburzenie rzeczywistości, stanowi zatem ideę 
rewolucyjną, skierowaną przeciw skostniałym strukturom i ustruktu-
rowaniom. Blochowska utopijność stoi zatem w całkowitej sprzeczności 
ze spetryfikowanymi wizjami lepszego społeczeństwa, oskarżanymi 
o tendencje totalitarne108. Jest to utopijność w najczystszej postaci anty-
instytucjonalna i dlatego jej celem, wedle McManus, jest wytwarzanie 
epistemologii tego, co możliwe109. W tym miejscu spotykają się trzy 
istotne projekty myślenia utopijnego: a) dekonstrukcja Derridy, którą 
McManus przedstawia jako filozofię myślenia o tym, co niemożliwe110; 
b) pozycje „Wyobrażeniowego Przebudowania Społeczeństwa” Ruth 
Levitas (Imaginary Reconstitution of Society – IROS)111 i „utopijnej 
wyobraźni” Toma Moylana112; oraz c) problematyka utopijnej en-
klawy zobrazowana w analizach i interpretacjach science fiction przez 
Fredrica Jamesona113. Aby z tej perspektywy przemyśleć koncepcję 
magicznego kręgu, trzeba koniecznie wskazać najważniejsze punkty 

105 S. McManus, Fabricating the Future: Becoming Bloch’s Utopians, 
„Utopian Studies” 2003, nr 2, s. 2, 11-12. McManus wyraźnie pokazuje 
zakorzenienie myślenia Blocha z jednej strony w refleksji o społeczeństwie 
w tradycji marksizmu, z drugiej strony w rozważaniach na temat 
podmiotowości i świadomości zapisanych w projekcie psychoanalizy 
Freudowskiej. 
106 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited…, s. 9. 
107 S. McManus, Fabricating the Future…, s. 2, 4. 
108 Tamże, s. 3, 5. Zob. R. Levitas, Utopia as Method. The Imaginary 
Reconstitution of Society, New York 2013, s. 7. 
109 S. McManus, Fabricating the Future…, s. 3. 
110 Tamże, s. 10, 13. McManus wyraźnie wskazuje na to, że mimo 
odrzucenia przez Derridę utopii jego przywiązanie do pojęcia mesjanizmu 
pozwala odczytywać tę filozofię w kategoriach Blocha jako utopijną. 
Tamże, s. 14-15. 
111 R. Levitas, Utopia as Method…, s. 19. 
112 Zob. T. Moylan, Demand the Impossible. Science Fiction and the 
Utopian Imagination, Oxford–Berlin–Bern 2014. 
113 F. Jameson, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne 
fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 
2011, s. 17. 
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wspólne refleksji wymienionych badaczy oraz precyzyjnie określić, jakie 
konsekwencje mają one dla tej koncepcji. 

Autor Homo ludens pisze: „Odrębność i  ograniczoność stanowią 
trzecią jej [zabawy – M.K.] cechę charakterystyczną. »Rozgrywa się« 
w obrębie określonych granic czasu i przestrzeni. Zawiera sama w sobie 
swój przebieg i czas”114. Przypomnijmy raz jeszcze, że analizując pojęcie 
magicznego kręgu, zwróciliśmy uwagę na pojęcia granicy (ὁρισμός), 
zmiany (ἀλλοίωσις), przemiany (Verwandlung) i przestrzeni innego 
(αλλότριον) jako istotne węzły problemowe w badaniu gier wideo i ich 
wirtualnych światów. Charakterystyka magicznego kręgu podstawo-
wego mechanizmu światotwórczego pozwoliła następnie powiązać 
to pojęcie z problematyką utopii. W tym miejscu warto wprowadzić 
do naszych rozważań te aspekty myślenia utopijnego, które dotyczą już 
nie tylko przestrzeni w magicznym kręgu, ale również specyfiki czasu 
lub momentu w czasie, jaki zostaje przezeń odcięty. Wydaje się, że 
analiza czasowego aspektu relacji między utopią a magicznym kręgiem 
dać może nowy wgląd w rozumienie obu pojęć. McManus w artykule 
poświęconym Blochowi pisze: 

[…] kiedy o utopii myśli się w obrębie czasowości, to następny moment, 
moment jej instytucjonalizacji, staje się także i z konieczności końcem 
utopii. Utopia jest umiejscowiona w rozstępie między „rzeczywisto-
ścią” (skonstruowaną przez epistemologię tego, co dane) a jej „innym” 
(skonstruowanym przez pewną kreatywną epistemologię): i tu mamy tę 
szczelinę i ten złożony moment. To, co „dane-by-nadejść”, jest utopijne, 
ponieważ jest tym „Jeszcze-Nie” [Not-Yet]; ale nie wtedy, kiedy staje się 
dane. Utopia jest w tym sensie niemożliwością dlatego po prostu, że 
nigdy nie będzie rzeczywiście daną: nie możemy żyć w utopii realnie lub 
na stałe, ponieważ byłoby to zamknięciem przestrzeni inności i krytyki, 
które są również utopią.115

McManus wskazuje na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, że uto-
pia w rozumieniu Blocha nigdy nie może zostać spełniona, ponieważ 
z chwilą jej realizacji – przeniesienia w czas, wobec którego stanowi 
alternatywę – przestaje ona istnieć. W tym aspekcie przestrzeń i czas 
odgraniczone za pomocą magicznego kręgu mają charakter utopijny, 
ponieważ opierają się właśnie na napięciu między epistemologią tego, co 

114 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 23. 
115 S. McManus, Fabricating the Future…, s. 6. 
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dane (chciałoby się rzec – w doświadczeniu świata), a jakąś kreatywną 
epistemologią wytwarzającą perspektywę innego. Po drugie, McManus 
podkreśla znaczenie progu, jakim jest instytucjonalizacja, czyli uczy-
nienie z utopii projektu skończonego. Instytucjonalizacja utopii ozna-
cza faktyczne usunięcie owej szczeliny, którą utopia wprowadza w to, co 
jest, jako moment oczekiwania na to, czego jeszcze nie ma, na przyjście 
nieznanego. W tej perspektywie magiczny krąg byłby rozumiany jako 
conditio sine qua non ustanowienia kreatywnej epistemologii i utopij-
nego impulsu spełniającego się w głodzie, w pragnieniu alternatywy, 
w oczekiwaniu na przyjście tego, co nieznane. Przyjęcie powyższych 
założeń oznacza, że jedno z podstawowych pytań o utopijność światów 
gier wideo dotyczyć musi właśnie szczeliny pomiędzy epistemologią 
tego, co dane a kreatywną epistemologią allotopii. Utopijność wirtual-
nych światów charakteryzowałaby się zatem ciągłym zawieszaniem ich 
realizacji i oczekiwaniem na ich przyjście. Dlatego też McManus pisze: 
że „[t]o dzięki owej zasadzie nadziei przyszłość otwarta jest jako moż-
liwość”116, co w przełożeniu na myślenie o magicznym kręgu oznacza, 
że otwiera on przestrzeń i czas wszelkiej możliwości. 

Podstawowa różnica między ujęciem Blochowskim a definicjami 
strukturalnymi polega zatem na tym, że akcentuje ono dynamiczność 
czy nieskończoność procesualności myślenia utopijnego, przeciwsta-
wioną statycznemu zinstytucjonalizowaniu utopii jako projektu ob-
ciążonego jakąś określoną społeczno-polityczną teleologią. McManus 
tłumaczy, że:

Jakiś „projekt polityczny czy ideał społeczny” nie jest w tym sensie 
utopijny, ponieważ takie projekty dążą do ponownego wypełnienia 
teraźniejszości, do stabilizacji i uobecnienia jakiejś innej totalności, 
ponownie zatem prowadzą do zamknięcia tego pęknięcia i nieciągłości 
wprowadzonej przez przyszłość, która wyraża się w tu-i-teraz przez jesz-
cze-nie [not-yet]. Kluczowe jest zatem rozpoznanie, że dla Blocha utopia 
jest owym temporalnym i epistemologicznym zaburzeniem i grą.117

Na szczególną uwagę zasługuje w przywołanym fragmencie użycie pojęć 
zaburzenia i gry jako kategorii opisujących istotę utopii. Przyjmując tę 
perspektywę, musimy przedefiniować magiczny krąg właśnie jako me-
chanizm rozszczelniający i zaburzający temporalność i epistemologię. 

116 Tamże, s. 7. 
117 Tamże, s. 12. 
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Magiczny krąg dostrzec więc możemy za każdym razem, kiedy po-
dejmujemy problem relacji fikcji do rzeczywistości, wirtualności i hi-
perrzeczywistości. McManus wyjaśnia, że zaletą refleksji Blocha jest 
hermeneutyka zorientowana na badanie projektów mówiących o przy-
szłości jako nieskończonej możliwości kreatywnej transformacji nas 
samych. Zwróćmy uwagę, że w tym ujęciu wirtualne światy gier wideo 
można interpretować właśnie jako projekty domagające się utopijnej 
hermeneutyki, ponieważ w ramach magicznego kręgu pozwalają one 
byciu na kreatywne przepisywanie własnej przyszłości, które jednocześ-
nie nie okaże się finalne i zinstytucjonalizowane. Zwróćmy uwagę, że 
przywołany wcześniej Huizinga dostrzega ten kreatywny potencjał, 
kiedy pisze o mimesis i o przebraniu:

Inność i tajemniczość zabawy uwidocznia się najwyraźniej w przebra-
niu. Dopełnia ono „niezwykłości” zabawy. Człowiek przebrany lub 
zamaskowany „gra” inną jakąś istotę. „Jest” inną istotą. We wszystkim, 
co łączy się z maską i przebraniem, strachy dziecięce, niepohamowana 
wesołość, święty obrządek i mistyczna fantazja są nierozdzielnie ze sobą 
przemieszane.118

Związek opisującego gry wideo pojęcia magicznego kręgu z utopią 
jest dla nas tym bardziej istotny, że owo bycie innym w zabawie, za-
maskowanie, otwarcie się na niezwykłość domaga się niejako lektury 
hermeneutycznej. Teoria Blocha pozwala interpretować magiczny krąg 
jako przestrzeń utopijną sensu stricto, w której, dzięki rozszczelnieniu 
rzeczywistości, epistemologii i ontologii za pomocą fikcji, możemy – 
choć przez moment – oczekiwać nadejścia tego, co nieznane. Także 
Hui zinga widzi w zabawie właściwie wszystkie aspekty tego oczeki-
wania, a więc wesołość, mistyczną fantazję, strachy dziecięce. W tym 
sensie gry wideo stanowią, obok literatury, naturalną przestrzeń dla 
impulsów utopijnych. McManus pokazuje z kolei także, na czym polega 
siła rozszczelnienia rzeczywistości przez utopię. Badaczka pisze bowiem: 

Utopia jest zatem „innym” rzeczywistości, który istnieje już poprzez ne-
gację wewnątrz rzeczywistości i potrzebuje nowych słów, mostów, przez 
co bez przerwy dokonuje przemian. Istnieje jako część Jeszcze-Nie rze-
czywistości. Umiejscowiona jest jako epistemologiczny i ontologiczny 

118 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 28. 
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„inny” rzeczywistości, będąc jednocześnie wewnątrz niej. Ten sposób 
rozumienia i zaangażowania w świat jest fikcyjny (poza metafizyką).119

McManus zapisuje kilka interesujących i  jednocześnie bardzo 
skompresowanych spostrzeżeń, które wszelako wymagają rozwinię-
cia. Po pierwsze, zacytowany fragment od początku ustanawia relację 
utopia–rzeczywistość skonstruowaną na podstawie dychotomii toż-
samości i inności oraz relację wnętrze–zewnętrze. Relacje te zostają 
wpisane w epistemologiczną i ontologiczną problematykę tożsamości 
i inności w rzeczywistości brzemiennej we własną inność. McManus 
przemieszcza te opozycje z poziomu przestrzeni na poziom czasu: in-
ność określona zostaje jako to, co ma nadejść – „Jeszcze-Nie” (Not-Yet). 
Oznacza to, że w utopii Blocha odnajdujemy możliwość dekonstrukcji 
relacji między rzeczywistością a tym, co jest wobec niej inne, ponieważ 
upłynnieniu ulegają granice tożsamości z innością. Pod tym względem 
McManus idzie o krok dalej od Jamesona, który we wstępie do Archeo-
logii przyszłości pisał, że:

[…] źródłem zasadniczej dynamiki każdej polityki utopijnej (czy 
raczej każdego politycznego utopianizmu) jest dialektyka Tożsamości 
i Różnicy, przynajmniej dopóty, dopóki tego rodzaju polityka kon-
centruje się na wyobrażeniu, a niekiedy nawet na tworzeniu systemu 
radykalnie odmiennego od istniejącego.120

Opisywana przez Jamesona dialektyka tożsamości i różnicy stanowi, 
oczywiście, podstawowy problem utopianizmu, natomiast refleksja 
McManus pozwala nam zobaczyć ową dialektykę z innej perspektywy. 
Odwołując się do myśli Philippe’a Lacoue-Labarthe’a, McManus pro-
ponuje dekonstrukcję dialektyki tożsamości i różnicy pomiędzy utopią 
a rzeczywistością. Dlatego badaczka zapisuje, że rozumienie utopii 
jako innego z wnętrza rzeczywistości polega na myśleniu fikcji poza 
metafizyką. Ten moment w refleksji McManus wymaga szczególnej 
uwagi, zwłaszcza w perspektywie analizy relacji między magicznym 
kręgiem a utopią, relacji, w której fikcja wydaje się pojęciem kluczowym. 
Badaczka stawia problem „fikcji poza metafizyką”, idąc za Lacoue- 
-Labarthe’em, dlatego warto przypomnieć, jak przedstawia się on w jego 
pismach. Sprawa nie jest prosta, bo i sama metafizyka definiowana jest 

119 S. McManus, Fabricating the Future…, s. 13. 
120 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. XIII. 
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na wiele różnych sposobów121, a francuski filozof odnosi się w tekście 
poświęconym fikcji122 zarówno do myślenia o metafizyce jako nauce 
o  istocie bytu i bycia (od Parmenidesa do Hegla), jak i do krytyki 
metafizyki, dokonanej przez Nietzschego i  podjętej za nim przez 
Heideggera123. Przedmiotem namysłu Lacoue-Labarthe’a nad „fikcją 
poza metafizyką” jest myślenie o fikcji poza opozycjami wytwarzanymi 
w obrębie zachodniej metafizyki pod postacią dychotomii prawda–
fałsz, przedstawienie–rzeczywistość, oryginał–kopia etc. Badacz pisze:

Myśleć fikcję to nie oznacza przeciwstawiać sobie przedstawienie 
i rzeczywistość, bo przedstawienie nie jest niczym innym jak wytworem 
rzeczywistości. Myśleć fikcję to dokładnie myśleć bez uciekania się do 
tej opozycji, poza tą opozycją; to myśleć świat jako opowieść.124

Pomyśleć „fikcję poza metafizyką” oznacza zatem tyle, co zawiesić 
dialektykę tożsamości i różnicy umiejscowioną w samym sercu opo-
zycji rzeczywistości i przedstawienia. A więc przestać fikcję ujmować 
również w kategoriach obecności i nieobecności, a potraktować ją, co 
proponuje Lacoue-Labarthe, właśnie jako sposób myślenia o świecie. 
Utopia Blocha, jak pokazuje McManus, polega na myśleniu o przy-
szłości jako opowieści o jeszcze-nie świata, a magiczny krąg jest niczym 
innym jak mechanizmem, który za pomocą granicy (ὁρισμός), zmiany 
(ἀλλοίωσις), przemiany (Verwandlung) i przestrzeni innego (αλλότριον), 
z jednej strony, ustanawia metafizyczne podziały na tu i tam, codzien-
ność–zabawę, a z drugiej strony, gwarantuje właśnie możliwość po-
myślenia „fikcji poza metafizyką”, ponieważ w jego obrębie myśli się 
świat jako opowieść i jako nieograniczoną możliwość. O ile zatem, dla 
Jamesona, który przejmuje myślenie o impulsie i programie utopijnym 
Blocha125, dialektyka tożsamości i różnicy pozostaje problemem utopii, 
a magiczny krąg jest tej dialektyki gwarantem, o tyle dla McManus uto-
pia Blocha zawiesza wszelkie wytwarzane przez zachodnią metafizykę 
opozycje, ponieważ staje się opowieścią o możliwości tkwiącej w świecie 

121 Por. hasło poświęcone metafizyce w Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/metaphysics/ (dostęp: 
19.04.2018). 
122 P. Lacoue-Labarthe, The Subject of Philosophy, red. T. Trezise, przeł. 
T. Trezise i in., London 1993, s. 3-4. 
123 Zob. J. Martis, Philippe Lacoue-Labarthe. The Representation and the 
Loss of a Subject, New York 2005, s. 137-139. 
124 P. Lacoue-Labarthe, The Subject of Philosophy…, s. 5. 
125 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. 4-5. 
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jako jego własna inność, negatywność i przyszłość126. Dialektyka toż-
samości i różnicy pozwala Jamesonowi analizować utopijną enklawę 
jako projekt lub impuls polityczny i subwersję zastanego porządku. 
McManus wychodzi poza ową dialektykę dzięki fikcji, zrównującej ze 
sobą wszelkie opowieści, a więc także opowieść o świecie zmierzającym 
ku własnej, niedokonanej (czyli tożsamej i innej zarazem) przyszłości. 
Magiczny krąg ustanawiany jest zatem w tym ujęciu po to, aby uprawo-
mocnić inną opowieść o świecie, a nie opowieść o innym świecie. Przy-
jęcie tej perspektywy badawczej oznacza tedy w konsekwencji zmianę 
myślenia o fikcji, a także o funkcji magicznego kręgu i utopii. We 
wcześniej omawianych teoriach chodziło bowiem o myślenie o świa-
tach możliwych i alternatywnych, podczas gdy w prezentowanym teraz 
ujęciu na pierwszy plan wysuwa się alternatywne i niemożliwe myślenie 
o świecie. Wynika stąd szereg pytań ściśle związanych z hermeneu-
tyką Blocha, np. w jaki to alternatywny sposób gry wideo opowiadają 
o świecie, co o nim opowiadają i w jakiej mierze owe opowieści mają 
charakter utopijny. 

9.  Magiczny krąg i IROS (Wyobrażeniowe Przekształcenie 
Społeczeństwa)127

W namyśle nad relacją impulsu utopijnego Blocha do magicznego 
kręgu bardzo przydatna wydaje się refleksja Ruth Levitas z książki 
Utopia as Method, zmierzająca szlakiem hermeneutycznym do innych 
wniosków niż poświęcone fikcji rozważania McManus. Levitas – obok 
Moylana i Jamesona – podkreśla bowiem ten aspekt myślenia o utopia-
nizmie w pismach Blocha, który dotyczy szerokiego spektrum ludzkich 
działań, podobnie jak zabawa u Huizingi. Badaczka pisze:

Czytana w ten sposób utopia nie wymaga wyobrażeniowego konstru-
owania obcych światów w całości. Pojawia się jako element zanurzony 
w szerokim spektrum ludzkiej praktyki i kultury – w jednostkowych 
i kolektywnych praktykach twórczych sztuki, jak również w jej repro-
dukcji i konsumpcji. Metoda utopijna jest tu głównie hermeneutyczna. 
Możemy badać kulturę (w najszerszym sensie) ze względu na jej aspekty 
utopijne, wyrażaną przez nią tęsknotę i spełnienie. Siłą tej definicji 

126 S. McManus, Fabricating the Future…, s. 13. 
127 Skrót IROS podaję za Levitas; odnosi się on do podtytułu jej książki: 
The Imaginary Reconstitution of Society. R. Levitas, Utopia as Method. The 
Imaginary Reconstitution of Society, New York 2013. 
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analitycznej jest to, że zachęca ona do rozpoznawania pewnego elemen-
tu, wspólnego różnym formom kulturowym, choć może to czasami 
prowadzić do prześlizgiwania się nad ważnymi różnicami między nimi. 
Jeśli zaczniemy w tym miejscu, jasne staje się, że współczesna kultura 
jest nasycona utopianizmem, nawet (albo szczególnie) tam, gdzie nie ma 
żadnej figuratywnej reprezentacji jakiegoś świata alternatywnego.128

Levitas zapisuje kilka – znaczących także dla badań nad grami 
wideo – twierdzeń. Pokazuje, że kategoria utopii, a dokładniej utopia-
nizmu, nie dotyczy jedynie „obcych światów w całości” (allotopii), ale 
że można ją definiować w ramach różnych jednostkowych lub kolek-
tywnych praktyk społecznych, że wszystkie kultury zatem poddają się 
badaniu utopijności rozumianej jako tkwiąca w nich tęsknota i pragnie-
nie spełnienia. Podobnie jak Huizinga postrzegał zabawę jako źródło 
kultury129, Levitas widzi jej nasycenie utopianizmem. Z tego punktu 
widzenia badanie relacji magicznego kręgu i utopii ściśle wiązałoby się 
z (utopijną) hermeneutyką gier wideo, która dostrzega impuls utopijny 
w praktykach twórczych, w reprodukcji i konsumpcji gier. 

Podkreślane przez Levitas nasycenie kultury współczesnej utopia-
nizmem o charakterze nieallotopijnym uświadamia nam, jak ważną 
koncepcję stanowi magiczny krąg, każda bowiem przestrzeń zorgani-
zowana jednostkowo lub kolektywnie w celu zabawy nasuwa od razu 
pytanie, w jakim sensie mamy w niej do czynienia z odcięciem miejsca 
utopijnej tęsknoty i pragnienia. Jeśli współczesna kultura nasycona 
jest utopianizmem, to należy zapytać, do jakiego stopnia gry wideo 
przyczyniają się do tego nasycenia, w jakiej mierze stanowią one wyraz 
projektowanych przez tę kulturę tęsknoty oraz spełnienia i w jakim 
sensie właśnie gry wideo określają nas jako tęskniących i pragnących 
spełnienia. Pytając o gry wideo, podobnie jak pytając o literaturę czy 
film współczesny, uprawnieni jesteśmy do przyjęcia stanowiska her-
meneutyki utopijnej lub utopijnej metody, jak nazywa ją Levitas, czyli 
ciągłego zapytywania samych siebie o to, czego pragniemy, gdy gramy. 
Te pytania w odniesieniu do gier wideo będą przybierać charakter 

128 Tamże, s. 5. 
129 „W wywodach powyższych chodzi raczej o wykazanie, iż kultura 
powstaje w formie zabawy, że kultura jest początkowo zabawą, czynnością 
o charakterze ludycznym. Również zajęcia zmierzające wprost do 
zaspokojenia potrzeb życiowych, np. polowanie, często przybierają 
w społeczeństwie archaicznym formę zabawy”. J. Huizinga, Homo ludens…, 
s. 73. 
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pytań historycznych o to, czy w różnych momentach gry wideo oferują 
nam ten sam magiczny krąg, te same tęsknoty i te same pragnienia. 

Tego aspektu utopii zdaje się nie rozumieć jeden z najbardziej inte-
resujących naukowo badaczy tego zjawiska w dziedzinie game studies, 
Marcus Schulzke, który w artykule The Critical Power of Virtual Dysto-
pias podważa utopijną siłę gier wideo, twierdząc, że (wbrew dystopiom) 
zaprzepaszczają one potencjał krytyczny, w którym upatruje on naj-
bardziej istotnej funkcji tego typu przedstawień społecznych. Pisze on:

Zatem, mimo posiadania znaczącego potencjału do tworzenia utopii, 
w sensie krytycznych przestrzeni, które stawiają wyzwanie istniejącym 
instytucjom czy wartościom, wirtualne światy nie zdają egzaminu, by 
nazwać je utopijnymi, ze względu na ich tendencję do bezkrytycznego 
emulowania świata rzeczywistego, do ukrywania swojego krytycznego 
potencjału lub do reprodukowania form wyzysku.130

I dalej:

Wirtualne światy oraz gry wideo, które próbują przedstawiać idealne 
światy mają tendencję do reprodukowania i gloryfikacji istniejących 
instytucji społecznych i wartości. Ukazują poprawione wersje świata 
rzeczywistego, pozostawiając jednocześnie fundamentalne cechy świata 
rzeczywistego w dużej mierze niezmienione. Zatem utopijny potencjał 
gier i wirtualnych światów jest często niezrealizowany.131

Schulzke jednoznacznie krytykuje zatem te utopijne reprezentacje, 
które nie proponują zasadniczych zmian w wizji świata, instytucji czy 
relacji społecznych. W refleksji tej wyraźnie widać, że nacisk posta-
wiono tutaj na większy potencjał krytyczny tkwiący w dystopiach. 
Obniżenie statusu krytycznego narracji utopijnych wynika z przyjętych 
przez autora założeń waloryzujących pozytywnie wizje katastroficzne 
oraz teksty przestrzegające przed określonymi efektami negatywnej 
polityki społecznej. Wydaje się jednak, że negowanie utopijności wirtu-
alnych światów i gier wideo z powodu ich tendencji do reprodukowania 
struktur, form wyzysku czy instytucji znanych z rzeczywistości nieko-
niecznie świadczy o tym, że tracą one swój potencjał utopijny. Schulzke 
zapomina bowiem o  implikacjach wynikających z  przyjmowania 

130 M. Schulzke, The Critical Power…, s. 7. 
131 Tamże, s. 8. 
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w teorii utopijnej problematu impulsu utopijnego, które pozwalają na 
ujmowania innej opowieści o świecie oraz opowieści o innym świecie 
jako realizacji myślenia otwartego na to, co nieznane, na tęsknotę, 
marzenia i twórczą praktykę. 

Dochodzimy tym samym do ważnego momentu naszej refleksji, 
momentu związanego z przyjęciem perspektywy hermeneutycznej, 
kiedy musimy wziąć pod uwagę, że gry wideo nie są wolne od impulsów 
kultury, w jakiej powstały i którą wyrażają, podobnie jak nie są wolne 
od impulsów, jakie wnoszą w nie grający. Oznacza to, że w badaniach 
nad hermeneutyką utopijną pamiętać również trzeba o  pojęciach 
proponowanych przez metodologię badań gier wideo, świadczących 
o głębokim zaangażowaniu tęsknoty i pragnień samych badaczy, którzy 
w grach widzą – jak w niniejszym przypadku – utopie lub alternatywne 
światy, opowieści o świecie, struktury, odmiany Lebensweltu. 

Istotnym elementem myślenia Levitas o utopii jako metodzie wy-
obrażeniowego przekształcania społeczeństwa (IROS) jest wyróżnie-
nie trzech splecionych ze sobą trybów funkcjonowania utopii jako: 
ontologii, archeologii oraz architektury132. Badaczka akcentuje, że 
w utopii zawsze podejmowany jest problem ludzkiej natury i egzysten-
cji. W tak rozumianym trybie ontologicznym, zajmującym się byciem 
istoty ludzkiej, utopia jest metodą analizy kondycji ludzkiej, sposo-
bem namysłu nad prawem, etyką, relacją z innym. Zwróćmy uwagę, 
że ów aspekt utopijnej ontologii dostrzec możemy zawsze, gdy chodzi 
o przemianę oraz ustanowienie reguł nałożonych na grających i ich 

132 „Utopia jako metoda ma trzy tryby. Pierwszy tryb jest archeologiczny, 
składający w całość obrazy dobrego społeczeństwa zanurzone 
w programach politycznych oraz politykach społecznych i ekonomicznych. 
Drugi jest tryb ontologiczny, stawiający pytanie o to, jaki typ ludzi 
rozwijają i proponują poszczególne społeczeństwa. Co rozumie się jako 
rozkwit istoty ludzkiej, jakie zdolności się ceni, propaguje i rzeczywiście 
umożliwia albo blokuje i prześladuje, dzięki specjalnym lub istniejącym, 
lub potencjalnym układom społecznym; interesuje nas tutaj historyczne 
i społeczne zdeterminowanie natury ludzkiej. […] Trzeci tryb jest 
architektoniczny – czyli wyobrażanie alternatywnych scenariuszy 
przyszłości, rozpoznawanie założeń i konsekwencji dotyczących ludzi, 
którzy mogliby w nich zamieszkiwać. Ten z kolei musi być przedmiotem 
krytyki archeologicznej, skierowanej na przemilczenia i niespójności, 
jakie muszą się zawierać we wszelkich tego typu obrazach, oraz w równym 
stopniu na implikowane przez nie kroki naprzód. Nie są to więc trzy 
różne metody, lecz trzy aspekty tej samej metody podporządkowane 
zmieniającym się akcentom i one tworzą metodę tematyczną trzech 
kolejnych rozdziałów”. R. Levitas, Utopia as Method…, s. 153-154. Zob. 
także s. 183. 
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relację z innymi. Projektowanie wyborów moralnych w grach fabu-
larnych, takich jak Wrota Baldura, Tyranny, Fallout 4, Deus Ex: Bunt 
Ludzkości,  Dishonored czy Skyrim133, stanowi idealne pole do badań 
właśnie tego, w jaki sposób gry przedstawiają możliwości właściwe 
człowiekowi postrzeganemu jako jednostka dokonująca wyborów, 
które podlegają wyraźnemu wartościowaniu etycznemu i moralnemu. 
Co więcej, w wymienionych grach wybory graczy podlegają ocenie 
wedle dosyć sztywnej aksjologii, zgodnie z którą dobro i zło wiąże się 
z waloryzującym działania w grze, nagradzającym jedne, a piętnującym 
drugie (jak system karmy w Falloucie4, reputacji we Wrotach Baldura, 
lojalności w Tyranny czy humanitaryzmu w Dishonored i Deus Ex). 
O tym specyficznym dla gier fabularyzowanych aspekcie pisał Rafał 
Kochanowicz jako o „grze z wartościami”: 

Podstawowym jednak punktem odniesienia, który w najnowszych pro-
dukcjach zwykle wyznacza główny wektor rozwoju wydarzeń w ukaza-
nych/współtworzonych światach, staje się moralność w jej ujęciu norma-
tywnym. […] Fabularyzowane gry, rzecz jasna, o czym wspomniano, nie 
są literaturą, ale funkcjonują w tak zarysowanym kontekście, co sprawia, 
że w najnowszych produkcjach niejednokrotnie wymiar rozgrywki jako 
pozornie podporządkowany myśleniu „według wartości” przeradza się 
w osobliwy „test” myślenia „wbrew wartościom”, zaś cała gra staje się 
„grą wartościami”.134

Polski badacz wskazuje, że wymiar moralny staje się przedmiotem 
w wielu współczesnych grach, co pozwala nam dostrzec w nich – po-
sługując się językiem Levitas – coraz większe skomplikowanie proble-
matyki utopijnej ontologii, a więc namysłu nad ludzką naturą. Kwestia 
tejże ontologii wiąże się ściśle z magicznym kręgiem jako mechanizmem 
wyznaczającym przestrzeń ontologicznego laboratorium – zarówno 
twórcom gier, jak i grającym. Analiza gier wideo w tej perspektywie 

133 Wrota Baldura, prod. BioWare oraz Black Isle Studios, wyd. Interplay 
Entertainment, Polska 1998 [PC]; Tyranny, prod. Obsidian Entertainment, 
wyd. Paradox Interactive, 2016 [PC]; Fallout 4, prod. Bethesda Game 
Studios, wyd. Bethesda Softworks, Polska 2015 [PC]; Dishonored, prod. 
Arkane Studios, wyd. Bethesda Softworks, Polska 2012 [PC]; The Elder 
Scrolls V: Skyrim, prod. Bethesda Game Studios, wyd. Bethesda Softworks, 
Polska 2011 [PC]. 
134 R. Kochanowicz, Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni 
humanistycznej. Analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, 
aksjologii, dydaktyki literatury, Poznań 2014, s. 128-129. 
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ściśle wiąże się ze stawianiem pytań o to, czy – a jeśli, to w jaki sposób 
– gry wideo wytwarzają utopijną ontologię i jaki projekt człowieka, 
jaką wizję ludzkiej natury przepracowują. 

Kochanowicz zwrócił uwagę na grę wartościami, kluczowe więc 
w badaniu gier będzie również uwzględnienie tych trybów funkcjo-
nowania utopii, które Levitas nazywa archeologią i architekturą. Ba-
daczka tłumaczy: „Utopia jako archeologia zakłada wyobrażeniową 
rekonstrukcję modeli dobrego społeczeństwa leżących u podstaw praw, 
polityki i kultury, wystawiając je na badanie i krytykę”135. Levitas na-
świetla bardzo ważny aspekt utopii, który znalazł się również w tytule 
książki Jamesona (Archeologie przyszłości)136, polegający na ich dążeniu 
do archeologii przyszłości, co w wypadku problematyki gier wideo 
i magicznego kręgu dotyczyć będzie właśnie krytycznej lektury modeli 
społecznych wpisanych w te pierwsze i za ich pomocą konstruowa-
nych. Utopijna archeologia możliwa staje się w momencie wyraźnego 
określenia tego, które przestrzenie i miejsca w obrębie magicznego 
kręgu scharakteryzować można jako modele utopijne opierające się 
na dotychczasowych ustaleniach prawnych, politycznych i społecz-
nych. Archeologia utopijna dotyczyć będzie zarówno przestrzeni 
wewnątrz magicznego kręgu, np. miasta skonstruowanego w grze Sim-
City 5137czy modelu społeczeństwa przedstawionego w grze Deus Ex: 
Bunt Ludzkości, jak i charakterystycznego dyskursu czyniącego z gier 
przestrzenie służące wytwarzaniu utopijnych modeli – czyli magicz-
nego kręgu w charakterze przestrzeni utopijnej per se, np. kiedy sama 
gra SimCity 5, Civilization: Beyond Earth138 czy The Sims przyjmuje 
w materiałach reklamowych funkcję narzędzia do tworzenia utopii czy 
dystopii lub kiedy dyskurs utopijny dotyczy samego charakteru zabawy 
(np. w reklamie gry Fallout 4139). Istotą utopijnej archeologii jest jej 
nastawienie krytyczne, dlatego każda hermeneutyczna rekonstrukcja 
dobrego społeczeństwa musi wiązać się z lekturą prowadzoną w ramach 

135 R. Levitas, Utopia as Method…, s. 154. 
136 F. Jameson, Archeologie przyszłości…
137 SimCity 5, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2013 [PC]. 
138 Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth, prod. Firaxis Games, wyd. 
2K Games, Polska 2014 [PC]. 
139 „Witamy w nowej generacji otwartym świecie rozgrywki. Jako 
jedyna osoba, która ocalała z Krypty 111, stawiasz swoje pierwsze kroki 
na pozostałej po wojnie nuklearnej pustyni. W każdej sekundzie walczysz 
o przetrwanie i przyszłość, która zależy tylko od ciebie. Tylko ty możesz 
odbudować to pustkowie i zadecydować o jego losie. Witaj w domu”, 
https://fallout.bethesda.net/games/fallout-4 (dostęp: 19.04.2018). 
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hermeneutyki podejrzeń – Levitas pisze, że zamysł archeologii stanowi 
zawsze właściwy punkt wyjścia do myślenia o projektach alternatyw-
nych, stąd wymieniając archeologię utopijną, wskazuje na to, że jest ona 
archeologią kapitalizmu140. Utopijna archeologia pozwala zatem trak-
tować magiczny krąg jako przestrzeń namysłu nad historycznymi prze-
mianami wyobrażeń i dyskursów o dobrym społeczeństwie, w czym 
zbliża się zarazem i oddala od zamysłu archeologii w rozważaniach 
Michela Foucaulta141, balansując pomiędzy historią idei nastawioną 
na dyskursywną spójność utopii oraz archeologią wyczuloną na jej 
sprzeczności, niespójności i jej dyskursywną nieciągłość142. 

Ostatnim wymienianym przez Levitas trybem utopii jako metody 
jest jej rozumienie jako architektury. Badaczka pisze: 

Utopia jako architektura jest jej kulturowo najbardziej uznanym try-
bem: wyobrażaniem pewnego rekonstruowanego świata i opisywaniem 
jego instytucji społecznych. To teren utopijnej fikcji. Jest to również 
tryb, który antyutopiści lubią najbardziej, strzegąc, by możliwość 
innego życia pozostawała bezpiecznie zamknięta między okładkami 
książek.143

Utopijna architektura jest zatem ściśle związana z magicznym 
kręgiem o tyle, o ile wyznacza on przestrzeń namysłu nad przebudową 
świata i reorganizacją funkcjonujących w nim instytucji społecznych. 
Na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu akcentowanie przez 
Levitas opisu owych instytucji, które stanowią ważny element utopij-
nej fikcji. Badanie gier wideo w tej perspektywie zorientowane będzie 
zatem również na stawianie pytań o to, jak funkcjonują w nich kon-
kretne instytucje społeczne, np. wizja mediów w grze Deus Ex: Bunt 
Ludzkości, przedstawienie instytucji publicznych w grze SimCity 5 
czy charakter instytucji społecznych utopijnego miasta Columbia 
w grze BioShock Infinite144. Nie można także zapomnieć, że same 

140 R. Levitas, Utopia as Method…, s. 183. 
141 Por. M. Foucault, Archeologia wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa 
1977, s. 168-170. 
142 Tamże, s. 184-185. 
143 R. Levitas, Utopia as Method…, s. 197. 
144 Na temat dystopijnej wizji społeczeństwa pisali Óliver Pérez-Latorre 
oraz Mercè Oliva. Por. Ó. Pérez-Latorre, M. Oliva, Video Games, Dystopia, 
and Neoliberalism: The Case of BioShock Infinite, „Games and Culture” 2017, 
s. 6-10, https://doi.org/10.1177/1555412017727226 (dostęp: 19.04.2018). 
Autorzy przyjmują dwojaki podział dystopii: na dystopie krytyczne oraz 
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gry komputerowe i wirtualne światy postrzegane są jako przestrze-
nie utopijne, co zauważył Edward Castronova, pisząc o charakterze 
instytucji i praw rządzących syntetycznymi światami145 oraz o ich 
funkcjonowaniu jako światów alternatywnych właśnie dlatego, że są 
to przestrzenie radości i zabawy146. W tym miejscu trzeba koniecznie 
zaznaczyć, że obok analizy poszczególnych gier wideo należy również 
zwrócić uwagę na fakt, że same gry i wirtualne światy projektowane 
są w innych mediach i dyskursach jako przestrzenie utopijne lub dys-
topijne, np. w japońskich serialach animowanych, takich jak Ghost in 
the Shell, Sword Art Online oraz Log Horizon147, czy w klasycznych 
filmach z trylogii Matrix148. 

Trzy tryby utopijne, o których pisze Levitas, pokazują zatem, że gry 
wideo badać można w perspektywie ontologii, archeologii i architek-
tury, a także, dodajmy za autorką, przy użyciu dyskursu psychoanalizy, 
obecnego w kategorii impulsu i pożądania149. Wśród najważniej-
szych stanowisk psychoanalitycznych wskazanych przez badaczkę 
za Tobinem Siebersem na plan pierwszy wysuwa się krytyka pozycji 
Freudowskiej i  Lacanowskiej dokonana przez Gilles’a  Deleuze’a  
i Félixa Guattariego. Levitas zwraca uwagę, że autorzy Anty-Edypa 
krytykują zarówno podstawowy dla Freuda mit o Edypie i wynikający 
z niego trójkąt rodzinny, jak i centralną pozycję przypisaną fallusowi  

antyutopie, co wydaje się sprzeczne z cytowanym przez nich stanowiskiem 
Sargenta oraz wyraźnymi rozróżnieniami, jakich dokonuje on w tekstach 
na temat gatunkowości utopii. 
145 E. Castronova, Synthetic Worlds…, s. 262. W kolejnej książce 
Castronova proponuje również „wycieczkę” po instytucjach 
wirtualnego rządu po to, aby pokazać, jakie zasady rządzą wirtualnymi 
społecznościami, i przekonać czytelników, że coraz częściej kolidują one 
ze swoimi spetryfikowanymi odpowiednikami zarządzającymi polityką, 
ekonomią i relacjami społecznymi w rzeczywistości. E. Castronova, Exodus 
to the Virtual World. How Online Fun Is Changing Reality, New York 2007, 
s. 90-104. 
146 Castronova nie używa w drugiej książce pojęcia utopii, niemniej 
cały czas akcentuje to, że światy wirtualne (czy syntetyczne) stanowią 
alternatywę wobec konstrukcji społeczeństwa w rzeczywistości i powinny 
być traktowane właśnie jako propozycja na przyszłość. Tym samym 
jego tezy ściśle współbrzmią z myśleniem o utopijnej architekturze, 
archeologii i ontologii w pracach Levitas. Por. tamże, s. 47, 107-108,  
140-141. 
147 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, reż. K. Kamiyama, 
Production I.G., Polska 2011; Sword Art Online, reż. T. Itō, A-1 Pictures, 
2012; Log Horizon, reż. S. Ishihara, Satelight, 2015. 
148 Matrix, reż. L. i A. Wachowski, Warner Bros. Pictures, Polska 1999. 
149 Por. R. Levitas, Utopia as Method…, s. 104-105. 
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przez Lacana, który łączy pragnienie z brakiem150. Deleuze i Guattari 
są jej bliżsi niż Freud i Lacan między innymi dlatego, że definiują 
pożądanie jako produkcję, a  podmiot jako maszynę pożądającą, 
analizując fragmentaryczny proces przepływów i spięć151. Należy 
jednak zaznaczyć, że badaczka nie odrzuca żadnej z wymienionych 
koncepcji, ponieważ sama operuje bardzo szerokim rozumieniem 
utopijnego pragnienia (pożądania – désir), idąc za Miguelem Aben-
sourem, którego tezę na temat utopii i pragnienia uchwyciła najlepiej 
Christine Nadir, pisząc: „Edukować pragnienie, to uczyć, jak utopijne 
obietnice wolności mogą prowadzić do nowych form dominacji, po-
nieważ pragnienie jest organizowane i reorganizowane przez władzę 
i  dyskurs”152. Levitas akcentuje również, że Abensour, Jameson, 
Moylan czy Darko Suvin widzą siłę utopii w udziwnieniu/wyobco-
waniu (estrangement)153, które konstruuje się na podstawie pożądania 
(pragnienia) zorientowanego nie tyle na poszukiwanie alternatyw, ile 
na budowanie napięć, krytykę i negację154. Levitas twierdzi, że wy-
mienione stanowiska, nastawione na kształtowanie pragnienia w cha-
rakterze siły krytycznej, przedstawiają, jak się wydaje, tylko jeden 
z elementów myślenia utopijnego. Dlatego jej propozycja utopii jako 
metody dokonuje syntezy teorii zorientowanych wokół hermeneutyki 
podejrzeń (marksistowskiej oraz psychoanalitycznej) z hermeneu-
tyką zawierzenia i rekonstrukcji (Ricœurowskiej i Blochowskiej). 
Pożądanie czy pragnienie utopii nie jest zatem, w myśleniu Levitas, 
wynikiem braku (franc. manque) czy kompleksu Edypa, nie stanowi 
ona celu samego w sobie, a utopijna metoda polega w dużej mierze 
na uczeniu się pragnienia i pożądania jako siły twórczej, napędzającej 

150 Tamże, s. 104. 
151 Tamże. 
152 C. Nadir, Environmental Literature, and the Legacy of an Idea: 
Educating Desire in Miguel Abensour and Ursula K. Le Guin, „Utopian 
Studies” 2010, nr 1, s. 46.  Warto zaznaczyć, że Nadir przeprowadziła 
zasadniczą krytykę spłycenia Abensourowskiego pojęcia „edukacji 
pożądania” w dyskursie utopian studies (tamże, s. 29-31). Badaczka 
twierdzi, że również Levitas dokonuje zniekształcenia tezy Abensoura 
na temat pożądania, ponieważ wykorzystuje ją do obrony utopii przed 
oskarżeniami o tkwiącą w niej totalitarną systematyzację. Nadir 
konstatuje, że dla Abensoura „pragnienie może być – ale niekoniecznie 
jest – krytyczną relacją wobec systematycznej i celowej zawartości, która 
jest zawsze obecna, kiedy w grę wchodzi pojęcie utopii. Wykorzystanie 
przez Levitas struktury Abensoura przekształca tę dialektykę dominacji 
i emancypacji w separację przeciwieństw”. Tamże, s. 32. 
153 R. Levitas, Utopia as Method…, s. 119. 
154 Tamże, s. 120. 
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myślenie o możliwościach przemiany tak człowieka, jak i społeczeń-
stwa, w którym on żyje i funkcjonuje. W tym sensie wszystkie pytania 
dotyczące gier wideo zgromadzone w niniejszym rozdziale stanowią 
przykład hermeneutyki utopijnej stosowanej w charakterze metody 
zapytywania o to, jak uczymy się pożądania i czego pragniemy, grając. 
Magiczny krąg może być w tej perspektywie rozumiany jako pod-
stawowy mechanizm utopijny, który, za pomocą granicy (ὁρισμός), 
zmiany (ἀλλοίωσις), przemiany (Verwandlung) i przestrzeni innego 
(αλλότριον) uruchamia Abensourowską dialektykę emancypacji 
obecną w edukacji pragnienia155. Nadir pisze: 

Edukować pragnienie zatem to uczyć, jak utopijna tęsknota może sama 
prowadzić do nowych form dominacji, ponieważ pragnienie jest ciągle 
na nowo organizowane i reorganizowane przez władzę i dyskurs. W jego 
pracach ta dynamika nazywana jest dialektyką emancypacji.156

Kategoria magicznego kręgu widziana w tym kontekście pozwala 
nam zadawać pytania już nie o to, w jaki sposób gry uruchamiają 
dialektykę emancypacji, ale o to, co jest treścią, problemem utopijnej 
tęsknoty, pragnień w grach wideo. Konieczne jest zatem bliższe przyj-
rzenie się również temu, czy utopijne obietnice emancypacji prowadzą 
do nowych form dominacji, czyli zorientowana hermeneutycznie 
analiza dyskursów i relacji władzy przedstawianych w grach wideo 
i wpisanych w nie. 

10. Magiczny krąg a dialektyka utopii i ideologii
Teoria Ruth Levitas pozwala stawiać pytania o relacje władzy i ofero-
waną w utopii możliwość emancypacji. Warto uzupełnić nasze roz-
ważania o Ricœurowską dialektykę utopii i ideologii przedstawioną 
w Lectures on Ideology and Utopia157. Lyman Tower Sargent porównał 
stosunek ideologii do utopii u Paula Ricœura i Karla Mannheima, 

155 Pojęcie edukacji pragnienia (education of desire) na określenie 
teoretycznego zamysłu Abensoura ukuł Edward Palmer Thompson na 
łamach „New Left Review” w 1976 roku. Ten fakt podaję za Raymondem 
Williamsem, który odnosi się do Abensoura w swoich badaniach relacji 
pomiędzy utopią i science fiction. Por. R. Williams, Utopia and Science 
Fiction, „Science Fiction Studies” 1978, nr 3, s. 208. 
156 C. Nadir, Environmental Literature, and the Legacy of an Idea…,  
s. 25-26. 
157 P. Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia, New York 1986. 
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wskazując, że ujęcie Ricœura jest pomijane przez badaczy jego dzieł: 
„Dla Ricœura ideologia i utopia stanowiły znikomą część jego prac 
i choć innymi czasy odwołuje się do tych pojęć, to w centrum jego uwagi 
znalazły się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Badacze 
Ricœura często całkowicie ignorują tę część jego prac”158. 

Czytelnika zdziwić może, że owa, jak mówi Sargent, „znikoma 
część jego prac” składa się na przeszło trzystustronicową, krytyczną 
i polemiczną analizę rozumienia ideologii, zakończoną przedstawie-
niem dialektycznego modelu jej relacji z utopią. Sargent rekonstruuje 
proponowane przez Ricœura zestawienie pozytywnych i negatywnych 
aspektów obu pojęć. Negatywnym aspektem utopii jest u Ricœura 
fantazja rozumiana jako eskapizm wynikający z nostalgii159, natomiast 
negatywną cechą ideologii jest wypaczenie i zniekształcenie (ang. distor-
tion)160. Synteza negatywnych aspektów utopii i ideologii stanowiłaby 
najbardziej charakterystyczny mechanizm polityczny, polegający na 
wzmacnianiu poczucia nostalgii opartym na wypaczonym i zniekształ-
conym wyobrażeniu przeszłości. Nieprzypadkowo ten motyw krytyki 
utopianizmu i ideologii w myśli Ricœura zbiega się z odrzuceniem przez 
Jamesona obecnego w fantastyce nostalgicznego modelu, w którym 
dostrzega on melancholię i eskapizm towarzyszące brakowi alternatyw 
wobec kapitalizmu. Jameson pisze: 

Nawet jednak posługując się magią, nowoczesna literatura fantasy nie 
potrafi ożywić w nas tej fascynacji [możliwością przekształcenia relacji 
międzyludzkich – M.K.] – przeciwnie, przez swoją formę jest skazana  
na powtarzanie historii upadku i zaniku magii w odczarowanym, 
prozaicznym świecie, owym entzauberte Welt ery kapitalizmu i nowo-
czesności. I dopiero w tym momencie, gdy świat magii staje się czymś 
więcej niż tylko nostalgią, na powrót może się w nim ujawnić utopijne 
życzenie, w całej swojej nietrwałości i kruchości.161

Jameson dostrzega w fantasy to, co Ricœur określa jako negatywny 
aspekt utopii, obaj z kolei wskazują, że nostalgia idzie w parze z ideo-
logicznym zwątpieniem w możliwość stworzenia alternatywy wobec 

158 L.T. Sargent, Ideology and Utopia: Karl Mannheim and Paul Ricœur, w: 
Utopian Horizons. Ideology, Politics, Literature, red. Z. Cziganyik, Budapest 
– New York 2017, s. 20. 
159 Tamże, s. 28-29. 
160 Tamże, s. 28. 
161 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. 85. 
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rzeczywistości, prowadzącym do eskapizmu w miejsce rewolucyjnej 
czy politycznej konfrontacji162. Ideologia jest w tym wypadku rozu-
miana jako zniekształcenie przeszłości, sprowadzające ją jedynie do 
znamion złotego wieku oraz petryfikujące konserwatywne i naturali-
styczne modele relacji społecznych163. Jameson twierdzi zatem, z czym 
zgodziłby się zapewne Ricœur, że fantasy wyraża impuls utopijny, 
pod warunkiem że porzuca ów retronostalgiczny model myślenia 
o społeczeństwie, historii i polityce. Analiza i interpretacja gier wi-
deo wiąże się w tej perspektywie z pytaniami o to, czy i jak wyrażają 
one nostalgię za antyoświeceniowym i średniowiecznym światem, czy  
ich magiczne kręgi skłaniają do rezygnacji ze świata kapitalizmu,  
czy do konfrontacji z nim. 

Poza aspektami negatywnymi Sargent rekapituluje także pozytywny 
charakter utopii i ideologii w refleksji Ricœura. Pisze: „Dwa pozytywne 
aspekty ideologii to »legitymizacja« oraz »integracja lub tożsamość«; 
paralelne pozytywne aspekty utopii to »alternatywna forma władzy« 
oraz »eksplorowanie tego, co możliwe«”164. Ideologia zafałszowuje 
zatem historię, relacje ekonomiczne i pozycje władzy, spajając świado-
mość grupy i dając wspólnocie założycielskie mity, natomiast utopia 
demaskuje utrwalone systemy władzy i dąży do subwersji, pozwalając 
z wnętrza owych systemów myśleć o ich alternatywie. Sargent wskazuje 
również na problem wynikający z przyjęcia przez Ricœura określonej 
wizji utopii – jako myślenia o alternatywie wobec wszelkiej państwo-
wości w ogóle – pisze on bowiem, że: 

Ricœur ma rację podkreślając, że utopie dotyczą alternatywnych form 
władzy, ale myli się w tym konkretnym, postawionym przez siebie 
stwierdzeniu. 

Ricœur jest ciągle zainteresowany tymi swoistymi postaciami, jakie 
przybierają utopie; jest zainteresowany wyzwaniem, jakie rzucają one 
ideologii. A w tym wszystkim ten prosty fakt, że utopie kładą nacisk 
na alternatywę wobec obecnej struktury władzy, stanowi to, co w nich 
ważne.165

162 Por. P. Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia, New York 1986, s. 17. 
163 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. 72-73. 
164 L.T. Sargent, Ideology and Utopia: Karl Mannheim and Paul Ricœur…, 
s. 29. 
165 Tamże, s. 32. 
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Sargent argumentuje zatem, korygując Ricœura, że utopie dążą 
nie tyle do obalenia państwowości, ile do przemyślenia znanych jej 
form za pomocą możliwych alternatyw. Dla samego Ricœura nie jest 
to jednak kwestia arbitralna, pisze on bowiem, że w samym sercu utopii 
odnaleźć można ambiwalencję wobec kategorycznego przyjęcia jednej 
z możliwych form władzy: „Zatem utopia ma alternatywę: być rzą-
dzonym przez dobrych władców – bądź ascetycznych, bądź etycznych 
– lub nie być rządzonym przez żadnych władców. Wszystkie utopie 
oscylują między tymi dwoma biegunami”166. Omawiając utopie Clau-
de’a Henriego de Saint-Simona czy Charles’a Fouriera, Ricœur traktuje 
je jako nowoczesne – wobec np. Utopii Tomasza Morusa – dlatego że 
wyraźnie oferują one konkretne modele przekształcenia rzeczywistości. 
Dla francuskiego filozofa jedną z najważniejszych, paradygmatycznych 
cech utopii jest właśnie dążenie do zmiany rzeczywistości: „Kieruje się 
ku rzeczywistości; rozbija rzeczywistość. […] napędem utopii jest 
zmiana rzeczywistości”167. Już w pierwszych rozdziałach przywołanej 
książki Ricœur kładzie nacisk na pojęcie rzeczywistości, wskazując 
zasadniczą różnicę w rozumieniu ideologii w pismach młodego Marksa, 
gdzie przeciwstawia się ją praktyce ludzkiego bycia168, oraz dojrzałego 
Marksa, dla którego ideologia stanowi opozycję do nauki, posługującej 
się pojęciami podziału pracy, klas, bazy i nadbudowy. Ricœur wybiera 
jukstapozycję ideologii i rzeczywistości oraz dyskurs młodego Marksa, 
ponieważ mówi on o jednostkowym, rzeczywistym ludzkim istnieniu, 
jego alienacji i cierpieniu, natomiast dystansuje się wobec dyskursu 
Marksa dojrzałego czy od lektury jego tekstów proponowanej przez 
Louisa Althussera. Ricœur twierdzi bowiem, że Althusser narzuca 
strukturalne i arbitralne odczytanie korpusu tekstów Marksa, które 
pomija podstawowy, egzystencjalny i humanistyczny rys analizy ideo-
logii w jego wcześniejszych pismach. Ricœur pisze: 

Zatem to nie jednostka, lecz historyczny okres stawia pytania. Pozostaje 
to w zgodzie z dostrzeżoną przez nas wcześniej trzecią zasadą metodo-
logiczną Althussera: z naciskiem na teorię struktury – relację między 
bazą a nadbudową – naciskiem na anonimowe byty bez podmiotów. Bo 
jak wyrazić cierpienie robotnika? Musi zniknąć cały słownik alienacji, 
bo nie ma alienacji bez wyalienowanego i cierpiącego przez tę alienację. 

166 P. Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia…, s. 299. 
167 Tamże, s. 289. 
168 Tamże, s. 9-10, 102. 
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Pojęciowa rama Althussera pozwala nam mówić jedynie o polach, struk-
turach i bytach tego typu.169

Ostra krytyka stanowiska Althussera, jak również tych teorii, które 
odczytują całość dzieł Marksa przez pryzmat jego dojrzałej czy późnej 
twórczości, wynika ze spostrzeżenia, że strukturalnie spetryfikowane ka-
tegorie materializmu dialektycznego odchodzą od podstawowej kwestii, 
jaką jest jednostkowe życie ludzkie oraz jego praktyka. Ricœur odrzuca 
zatem podział na bazę i nadbudowę, co uzasadnia niemożliwością oddzie-
lenia praktyki materialnej od symbolicznej. W tym celu francuski filozof 
powołuje się na rozważania antropologiczne Clifforda Geertza dotyczące 
praktyki symbolicznej oraz tezy Jürgena Habermasa na temat interakcji 
symbolicznej w praktyce, które spaja i przekłada na własny język, pisząc 
o symbolicznej mediacji działania. Takie odczytanie oznacza, że nie 
można już mówić o działaniu czysto materialnym, ponieważ wszystkie 
czynności wykonywane przez człowieka zakorzenione są w instytucjach 
społecznych, kulturze, aksjologii, wyobrażeniach, obligacjach i relacjach, 
w jakie wchodzi on z innymi ludźmi170. Podsumowując swoje rozważania 
na temat ideologii, Ricœur zapisuje trzy punkty. W pierwszym określa 
związek pomiędzy ideologią a działaniem, który znosi myślenie o ideolo-
gii w kategoriach nadbudowy:

Po pierwsze, przekształcając to, jak pojęcie ideologii jest skonstruowane, 
podkreślamy symboliczną mediację działania, ten fakt, że nie istnieje 
działanie społeczne, które nie jest już mediowane symbolicznie. Zatem 
nie możemy już mówić, że ideologia jest po prostu rodzajem nadbudo-
wy. Ten podział na bazę i nadbudowę znika zupełnie, ponieważ systemy 
symboliczne należą już do bazy, do podstawowej konstytucji ludzkiego 
bycia.171

Następnie Ricœur charakteryzuje związek ideologii z  retoryką 
i  podkreśla jej pozytywną i  konstytutywną rolę w  kształtowaniu 
komunikacji:

Drugim punktem jest korelacja ustanowiona między ideologią a reto-
ryką. W pewnym sensie Habermas przygotował nas na to połączenie, 

169 Tamże, s. 119. 
170 Tamże, s. 223. 
171 Tamże, s. 258. 
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ponieważ rozważał on problem ideologii w kategoriach komunikacji lub 
ekskomunikacji. Teraz wszak ta korelacja jest bardziej pozytywna, bo 
ideologia nie jest zaburzeniem komunikacji, ale retoryką komunikacji 
bazowej.172

W ostatnim punkcie filozof wskazuje na konieczność uwzględnienia 
w analizie ideologii również tych funkcji, które przypisują jej badania 
antropologiczne, czyli legitymizacji i integracji. Podważa on bowiem 
redukcjonistyczne traktowanie ideologii sprowadzające ją jedynie do 
zaburzenia lub integracji:

Mój trzeci punkt kwestionuje to, czy wolno nam mówić o ideologiach 
poza sytuacją zaburzenia, a więc jedynie w odniesieniu do funkcji ba-
zowej, jaką jest integracja. […] Myślę, że integracja bez konfrontacji jest 
preideologiczna. Niemniej nadal najważniejsze jest, aby wśród warun-
ków możliwości posiadania [przez ideologię – M.K.] funkcji zaburzania 
odnajdywać funkcję legitymizacji, a pod tą funkcją legitymizacji – 
funkcję integracji.173

Ricœur zamyka rozważania na temat ideologii próbą odzyskania 
tego pojęcia dla hermeneutyki. Ideologia w przedstawionym przezeń 
wykładzie została ściśle związana z praktyką ludzką oraz ustanawia-
niem możliwości komunikacji, dzięki czemu pełni funkcję integra-
cyjną. Francuski filozof posługuje się w tym miejscu hermeneutyką 
rekonstrukcji, pozwalającą mówić o ideologii językiem nastawionym 
na jej rolę w ludzkim rozumieniu, poznaniu i dążeniu do usensownie-
nia świata oraz relacji z innym. Nie oznacza to rezygnacji z krytycz-
nego ujęcia ideologii, postulowanego przez hermeneutyki podejrzeń, 
szczegółowo omówione w książce Ricœura. Jego celem jest przemy-
ślenie ideo logii w taki sposób, aby nie była ona jedynie narzędziem 
stygmatyzacji innego. Dlatego Ricœur manewruje między różnymi 
stanowiskami, aby odtworzyć możliwie największą gamę redefinicji 
ideologii po Marksie, to znaczy po tej lekcji, jaką jest dla niego or-
todoksyjna i krytyczna lektura dzieł Marksa w kontekście przemian 
społecznych zachodzących w XX wieku. Według Ricœura zachodnią 
krytykę ideologii należy uzupełnić badaniami antropologicznymi   
Geertza, które pozwolą zrozumieć jej aspekty pozytywne (jak 

172 Tamże, s. 258-259. 
173 Tamże, s. 259. 
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integracja czy legitymizacja), unikając ich negatywnej interpretacji 
z pozycji krytycznej wobec systemów politycznych w industrialnych 
i post industrialnych społeczeństwach zachodnich. 

Jednym z głównych założeń Ricœura jest zatem przyjęcie w rozwa-
żaniach na temat ideologii ramy motywacji, ponieważ twierdzi on, że 
tylko w ten sposób unikamy redukcjonistycznego ujmowania procesów 
ideologicznych. Porzucenie jednorodnego rozumienia ideologii ma 
tutaj na celu odzyskanie jej konstytutywnych cech oraz pokazanie, że 
redukcjonistyczne ujęcia ideologii uderzają w możliwość wypracowania 
humanistycznego i antropologicznego dyskursu, który dokonywałby 
krytyki z jej wnętrza. Wprowadzenie pojęcia motywacji ma zatem rela-
tywizować rozumienia ideologii, aby możliwe było przemyślenie prak-
tyki ideologicznej jako nieodzownego i konstytutywnego elementu 
ludzkiej egzystencji. Bez tego ruchu, twierdzi Ricœur, wszelka kry-
tyka ideologii skazuje humanizm i refleksję antropologiczną na straty 
oraz pomija pozytywne aspekty religii, prawa, polityki czy kultury, 
dostrzegając w nich jedynie mechanizmy legitymizacji ekonomicznych 
stosunków władzy i wyzysku. Mówiąc językiem hermeneutyki, Ricœur 
do interpretacji ideologii konstruowanych na podstawie hermeneutyki 
podejrzeń dopisuje interpretację rekonstrukcyjną, rezurekcyjną. Waż-
nym krokiem rozwijającym jego krytykę ideologii jest odwołanie się 
do rozumienia praktyki za Jürgenem Habermasem, który modyfikuje 
to pojęcie poprzez dodanie do komponentu materialnego także struk-
tury interakcji symbolicznej. Ricœur przyjmuje zatem, że działania są 
zawsze osadzone w tradycji, są uwarunkowane instytucjonalnie i spo-
łecznie, zależą od zawieranych przez nas kontraktów, od wymogów 
i konwencji kulturowych. Działanie nie jest zatem wolne od ideologii, 
bo ideologia jest zawsze jednym z jego komponentów. Wydaje się, że bez 
tego założenia nie sposóbo odczytywać możliwości danych graczom 
w ramach gier wideo jako możliwości działań zakorzenionych w okreś-
lonej strukturze symbolicznej i z niej wynikających – czyli działań 
ideologicznych. Dzięki tej refleksji możliwe jest zatem stawianie pytań 
o to, do jakiego stopnia w określonej grze realizowana jest taka lub inna 
praktyka symboliczna, o to, jak siatka możliwych działań odzwierciedla 
skomplikowaną strukturę ideologiczną. 

Badanie gier w  myśl refleksji Ricœura dotyczących ideologii 
przyjmuje więc kategorię symbolicznej mediacji działania, dzięki niej 
bowiem możliwe staje się postawienie pytań o ideologiczne funkcje 
określonych mechanik wykorzystanych w grach przez twórców po 
to, aby rozszerzyć aspekt sprawczości graczy. Zestaw dostępnych do 
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podjęcia w grze akcji traktowany jest, w zgodzie z teorią Ricœura, jako 
zestaw działań mediatyzowanych symbolicznie, stanowi więc przy-
czynek do stawiania pytań o ideologiczny wymiar wpisanych w grę 
praktyk społecznych, kulturowych, politycznych czy ekonomicznych. 
Stawką tych pytań jest każdorazowe interpretacyjne odniesienie dzia-
łania gracza do kulturowego kontekstu, stojącego za rozumieniem 
określonej praktyki symbolicznej. Oznacza to, że magiczne kręgi gier 
wideo pozwalają na grę z ideologią w przestrzeni zaprojektowanej w jej 
ramach. W tym sensie kategoria magicznego kręgu gry wideo jeszcze 
bardziej zbliża się do pojęcia utopii, Ricœur twierdzi bowiem, że utopia 
stanowi w obrębie ideologii przestrzeń, z której możliwa staje się jej 
krytyka. Nasze rozumienie magicznego kręgu można w tym miejscu 
wzbogacić o trzy poziomy myślenia o utopii, jakie wyróżnia Ricœur 
jako paralelne wobec ideologii. Pisze on:

Tak samo jak ideologia operuje na trzech poziomach – zaburzenia 
[distortion], legitymizacji oraz identyfikacji – utopia również działa na 
trzech poziomach. Po pierwsze, tam, gdzie ideologia jest zaburzeniem, 
utopia jest fantazją [ fancy] – tym, czego nie da się zrealizować. Fantazja 
graniczy z szaleństwem. Stanowi eskapizm, a jej przykładem jest 
w literaturze latanie. Po drugie, tam, gdzie ideologia jest legitymizacją, 
utopia jest alternatywą wobec obecnej władzy. Może być albo alternaty-
wą wobec władzy, albo alternatywną formą władzy. Wszystkie utopie, 
niezależnie, czy są napisane, czy zrealizowane, próbują egzekwować 
władzę w sposób inny niż to, co jest. […] Na tym drugim poziomie pro-
blemem utopii jest zawsze hierarchia, jak radzić sobie z hierarchią i jak ją 
rozumieć. Na trzecim poziomie, podobnie jak najbardziej odpowiednią 
funkcją ideologii jest zachowywanie tożsamości osoby lub grupy, tak 
najbardziej odpowiednią funkcją utopii jest eksplorowanie tego, co 
możliwe, co Ruyer nazywa „obocznymi możliwościami rzeczywistości”. 
Ta funkcja utopii jest ostatecznie funkcją owego niemiejsca [nowhere]. 
Będąc tu, Da-sein, muszę również móc być nigdzie [nowhere]. Istnieje 
pewna dialektyka Dasein i owego nigdzie.174

Magiczne kręgi w grach wideo można zatem analizować również 
pod kątem tego, jak rozgrywa się w nich dialektyka opisana przez 
Ricœura pomiędzy poziomami, na których realizują się konkretne 
funkcje ideologiczne: zaburzenie, legitymizacja oraz identyfikacja. 

174 Tamże, s. 310. 
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Najważniejsze są jednak dostrzeżenie pokrewieństw między magicz-
nym kręgiem a utopią rozumianą jako eksplorowanie tego, co możliwe, 
jako otwarcia dialektyki Dasein oraz nie-miejsca, jak i problematyzacja 
hierarchii władzy. Powiązanie magicznego kręgu z utopią pozwala 
dostrzec w grach wideo właśnie laboratorium możliwości, otwierające 
przestrzeń, z której owo Dasein, bycie ku śmierci, jest w stanie których 
realizują egzystencjalne, oraz wyobrażać sobie i fantazjować na temat 
alternatyw wobec tego, co jest. 

Ricœur mówi jednak jeszcze więcej, na co zwraca uwagę Vicky Iako-
vou, analizując jego odniesienie do prac Raymonda Ruyera. Badaczka 
wskazuje na niezbędny element myślenia o możliwości zmiany tego, 
co jest, dzięki funkcji zawieszającej jego absolutną nieuniknioność 
i totalność. Pisze:

To „nigdzie” utopii, które jest zarazem „gdzie indziej”, rzuca nowe świa-
tło na świat społeczny, w którym czytelnik jest zanurzony [immersed], 
a który przez to nabiera pewnego stopnia udziwnienia, gruntującego 
drogę do rozpoznania jego przypadkowego charakteru, a zatem ludzkiej 
zdolności do zmiany tego świata poprzez działanie.175

Ujmując najprościej tę tezę w odniesieniu do magicznych kręgów 
gier wideo, można powiedzieć, że poprzez symboliczną mediację dzia-
łania oraz wytworzenie utopijnej przestrzeni znajdującej się gdzie 
indziej, gry wideo pozwalają – podobnie jak literatura, film, komiks 
i  inne teksty kultury – przemyśleć relację bycia ze światem po to, 
aby go zmieniać. Jednocześnie gry posiadają ideologiczną funkcję 
zniekształcania rzeczywistości, legitymizacji utartych schematów 
władzy i hierarchii społecznej oraz dają, poprzez swoje mechanizmy, 
podstawy identyfikacji dzięki kreowaniu tożsamości jednostkowej 
oraz grupowej. Magiczny krąg odczytujemy zatem jako przestrzeń 
realizacji napięcia, dialektyki oraz hermeneutyki utopii i  ideologii, 
a gry wideo stawiamy wobec pytań o to, czy i w jaki sposób, z  jed-
nej strony: legitymizują znane nam struktury władzy, stanowią 

175 V. Iakovou, To Think Utopia with and beyond Paul Ricœur, w: From 
Ricœur to Action. The Socio-Political Significance of Ricœur’s Thinking, 
red. T.S. Mei, D. Lewin, New York 2012, s. 122. Wbrew tezom Vicky 
Iakovou o dominacji negatywnych ujęć utopii wśród jej badaczy w mojej 
lekturze stawiam prace Ricœura właśnie obok opracowań Levitas, 
Jamesona, Moylana czy Maja jako przykład tej opcji naukowej, w której 
zaakcentowany zostaje sensotwórczy i pozytywny wymiar utopii dla 
ludzkiej egzystencji. Por. tamże, s. 128-130. 
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podstawę narracji tożsamościowych, zniekształcają rzeczywistość 
praktyki ludzkiego bycia; z  drugiej natomiast: jak kształtują się 
w  nich i  poprzez nie fantastyczne i  wyobrażeniowe alternatywy  
wobec obecnych i przeszłych form władzy i hierarchii, a także do 
jakiego stopnia uruchamiają one możliwość przemyślenia alterna-
tywnych form bycia-w-świecie (dialektyki Dasein oraz nie-miejsca). 
W tym sensie rozważania poświęcone ideologii, utopii i magicznym 
kręgom gier wideo pozwalają rozszerzyć na gry kategorię dyskursu, 
którego jedną z podstawowych funkcji jest dla Ricœura projektowa-
nie oraz otwieranie świata: 

Zrozumienie jakiegoś tekstu to jednocześnie oświetlenie naszej 
własnej sytuacji lub, jeśli kto woli, interpolowanie pośród predyka-
tów naszej sytuacji wszelkich znaczeń, które czynią Welt z naszego 
Umwelt. To rozszerzenie naszego Umwelt w Welt pozwala nam mówić 
o odniesieniach otwieranych przez tekst – lepiej byłoby powiedzieć, 
że odniesienia otwierają świat. Tutaj znów duch dyskursu przeja-
wia się poprzez pismo, które uwalnia nas od widzialności i ograniczeń 
sytuacji przez otwieranie nam świata, to znaczy nowych wymiarów 
naszego bycia-w-świecie.176

Magiczne kręgi gier wideo dają zatem dostęp do nowych wymiarów 
naszego bycia-w-świecie, podobnie jak czynią to inne teksty kultury. 
Można powiedzieć, że sama wirtualność jest właśnie efektem owego 
dyskursywnego otwarcia świata. Aby miało ono miejsce, konieczne jest 
zrozumienie. Jest to dla Ricœura conditio sine qua non – bez wysiłku 
zrozumienia – funkcjonującego w dialektycznej parze z wyjaśnianiem 
– świat pozostaje zamknięty. Dlatego przeciwległym biegunem dla 
zrozumienia, otwarcia i projektu jest eskapizm, w którym dostrzegamy 
negatywny aspekt utopii i fikcji w ogóle. Dzięki refleksji Ricœura wi-
dzimy w grach ten sam potencjał dyskursywny, co w innych tekstach 
kultury, który polega na tym, że ustalają one stosunek człowieka do 
świata, projektują świat. Rozszerzenie Umwelt w Welt oznacza właśnie 
potwierdzenie tego, co rozumiemy i czego doświadczamy jednostkowo 
jako tego, co uniwersalne i pozwalające na komunikację z  innym. 
Zrozumieć grę oznacza wyjaśnić ją innemu, porozumieć się z innym 

176 P. Ricœur, Model tekstu. Znaczące działanie rozważane jako tekst, 
przeł. B. Baran, w: Współczesne teorie socjologiczne 2, wyb. i oprac. 
A. Jasieńska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Warszawa 
2006, s. 1005. 
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za pomocą właściwego jej dyskursu. Interpretowanie gier w kategoriach 
utopijności stanowi konsekwencję przyjęcia tych założeń, gry jako tek-
sty i dyskursy pobudzają nas bowiem do myślenia o alternatywie tylko 
wówczas, jeśli rozumiemy ich znaczące i otwierające odniesienie do 
świata. Magiczne kręgi pozwalają zatem – poprzez zabawę – otwierać 
świat i myśleć o alternatywach wobec niego. Co interesujące, Ricœur 
odnosi się właśnie do pojęcia zabawy Huizingi w refleksji Henriego 
Desroche’a na temat założeń utopijnych w projektach Saint-Simona. 
Badacz pisze:

Na szczycie utopii jest triumwirat artystów, naukowców oraz przemy-
słowców; jako prawdziwi twórcy wartości królują oni nad administra-
torami. W swoim schemacie Desroche, jak widzieliśmy, opisuje ruch 
od homo sapiens – naukowca – do homo faber – przemysłowca. Artysta, 
dodaje, odgrywa rolę homo ludens, według terminu, który Desroche po-
życza od Huizingi. Artyści wprowadzają ten element zabawy obcy idei 
przemysłu. Wszyscy wiedzą, że nie ma nic bardziej serio niż przemysł. 
Nowe Chrześcijaństwo zapewnia przestrzeń dla uroczystości – dla 
zabawy oraz zorganizowanych świąt.177

Odniesienie do analizy Desroche’a pozwala nam dodatkowo stawiać 
w interpretacjach gier pytania o to, w jaki sposób reprezentują one 
zabawę, rozrywkę oraz święta i uroczystości jako część utopijnych repre-
zentacji. Oprócz tego, że gracz sam jest w grze właśnie w roli człowieka 
bawiącego się – homo ludens – bardzo często ma on okazję obserwować 
również fikcyjne uroczystości, święta, fety i rytuały, które mogą, ale nie 
muszą, dodatkowo wzmacniać skonstruowane w grach przestrzenie 
społeczne. Niezwykle interesujące jest w tym wypadku pytanie o to, 
czy i w jakim charakterze gracz zapraszany jest do uczestnictwa w mo-
mentach świętych, mistycznych oraz uroczystych, a także do jakiego 
stopnia czyni się zeń artystę w świecie gry. Można założyć, że w tych 
grach, w których obserwacja utopii zamienia się w jej kreatywne współ-
tworzenie, mamy do czynienia z największym potencjałem utopijnym, 
że utopijność, impuls utopijny czy po prostu utopijne pragnienie są 
najsilniejsze właśnie w tych chwilach, w których rola gracza – homo 
ludens pokrywa się z rolą artysty-kreatora, ponieważ to wówczas gracz 
uczestniczy w utopijnym projekcie w charakterze jego współtwórcy, 

177 P. Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia…, s. 295. 
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kiedy np. projektuje perfekcyjne miasto w serii SimCity178. Z tym 
aspektem myślenia o utopii nierozerwalnie wiąże się ostatni problem, 
częściowo poruszony już w niniejszej książce – a mianowicie problem 
tożsamości, którą Ricœur wpisuje również w zagadnienie utopii jako 
mechanizmu nieodzownego do rozumienia ludzkiego bycia w świecie. 
Badacz pisze bowiem, że: 

Symbole rządzące naszą tożsamością wywodzą się nie tylko z naszej 
teraźniejszości i z naszej przeszłości, ale również z naszych oczekiwań 
względem przyszłości. Jest to część naszej tożsamości, która jest otwarta 
na niespodzianki, na nowe spotkania. To, co nazywam tożsamością 
wspólnoty lub jednostki, jest także tożsamością prospektywną. Ta toż-
samość jest w zawieszeniu. Dlatego element utopijny jest ostatecznie 
komponentem tożsamości. To, jak siebie określamy, jest tym, czego 
oczekujemy, ale czym jeszcze nie jesteśmy. Tak dzieje się, nawet jeśli za 
Geertzem i innymi mówimy o strukturze tożsamości jako pewnej  
strukturze symbolicznej, ponieważ, jak wykazuje Geertz, możemy 
rozróżnić „modele czegoś” oraz „modele dla czegoś”. „Modele czegoś” 
spoglądają ku temu, co jest, ale „modele dla czegoś” patrzą w kierunku 
tego, co być powinno w zgodzie z tym modelem. Model może odzwier-
ciedlać to, co jest, ale może również gruntować drogę dla tego, czego nie 
ma. To właśnie ta dwulicowość może być konstytutywna dla samej wy-
obraźni. Jak starałem się zasugerować, jest to dwoistość odzwier ciedlona 
nie tylko jako ideologia i utopia, ale także, jak widzimy w sztuce, jako 
obraz oraz fikcja.179

Twierdzenie Ricœura pozwala nam traktować magiczne kręgi gier 
wideo jako przestrzenie, w których prospektywnie modelujemy swoją 
tożsamość. Odniesienie do tego, że tożsamość jest jednym z najważ-
niejszych elementów utopii, wskazuje na rolę przypisywaną w tym 
wypadku przez Ricœura utopijnej fikcji. Jest to rola spójna z tym, co 
proponuje on w swoim projekcie ontologii egzystencjalnej czy po prostu 
w swojej hermeneutyce – czyli analizę i interpretację tego, w jaki sposób 
fikcja przepisuje rzeczywistość, jak rozumienie i wyjaśnianie rzeczywi-
stości zakorzenione jest w fikcji. Utopijna fikcja jest w refleksji Ricœura 
eksploracją własnej tożsamości z pozycji bycia zarazem tu oraz nigdzie. 

178 SimCity 2000, prod. Maxis, wyd. EA Games, Polska 1993 [PC]; 
SimCity 4, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2003 [PC]; SimCity 5, 
prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2013 [PC]. 
179 P. Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia…, s. 311. 
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Wskazuje on ponadto problem modelowania jako podstawowy dla 
rozumienia roli fikcji w myśleniu o byciu-w-świecie oraz konstruowania 
własnej tożsamości. Idąc tym tropem, również modele wirtualne należy 
traktować jak charakterystyczne przykłady myślenia prospektywnego 
– zarówno o świecie, jak i o tożsamości. Magiczne kręgi gier wideo 
mogą zatem pełnić obie funkcje, które Ricœur za Geertzem przypi-
suje modelowaniu: mogą utrwalać, legitymizować i spajać to, co jest, 
mogą również funkcjonować w charakterze przestrzeni modelowania 
tego, czego jeszcze nie ma, spełniając tym samym podstawową funkcję 
utopijnego marzenia, fantazji oraz pragnienia. W skrócie oznacza to, 
że za pomocą gier bycie ludzkie jest w stanie pomyśleć siebie na nowo, 
wynaleźć siebie, wyprojektować możliwe alternatywy własnego roz-
woju. Gry mogą jednocześnie utrwalać w nas to, kim jesteśmy, oraz 
wzmacniać ideologiczne zakotwiczenie w znanych nam modelach, 
które reprezentują. 

Omawiana przez Ricœura prospekcja związana jest z utopijnym 
pragnieniem, co oznacza, że analiza relacji między magicznym krę-
giem a  utopią nie byłaby dopełniona bez odniesienia się do rozu-
mienia magicznego kręgu oraz problematyki pragnienia w dyskursie 
Lacanowskim. 

11. Magiczny krąg i pragnienie
Najważniejszym, jeśli nie jedynym tekstem poświęconym relacji pomię-
dzy Lacanowską triadą i Huizingowską kategorią magicznego kręgu 
w odniesieniu do analizy gier wideo jest artykuł Iana Reyesa i Suellen 
Adams. Badacze twierdzą, że gry komputerowe i gry wideo odróżnia od 
innych rodzajów gier oddzielenie grającego od tego, co jest grane, oraz 
mediatyzacja (separacja) jego podmiotowości za pomocą ekranu. Pole 
gry znajduje się zatem poza graczem i przyrządami służącymi interakcji. 
Do opisu owej separacji, która według nich pokrywa się z działaniem 
magicznego kręgu w teorii Huizingi, Reyes i Adams proponują wyko-
rzystać Lacanowską triadę, projektując ją z poziomu opisu podmiotu 
na poziom konstrukcji gry. Badacze piszą: 

Aby lepiej zrozumieć sytuację homo ludens w tych bardziej zmedia-
tyzowanych przestrzeniach zabawy, zwracamy się ku ujęciu przez 
Jacques’a Lacana „pękniętego” podmiotu i wykorzystujemy je w zmie-
nionej postaci, tłumacząc, jak może ono z powodzeniem wyjaśnić 
działanie magicznego kręgu łączącego trzy porządki [dimensions] gry 
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na ekranie: reguł (porządek Symbolicznego), reprezentacji (porządek 
Wyobrażonego) oraz sprzętu [wares] (porządek Realnego).180

Aby umiejscowić magiczny krąg w  horyzoncie myśli Lacana, 
Reyes i Adams odnoszą się do modelu węzła boromejskiego, zapro-
ponowanego przez francuskiego psychoanalityka jako topologicznej 
reprezentacji relacji między porządkiem wyobrażonym, symbolicznym 
i realnym181. Badacze konstruują analogiczny obraz magicznego węzła 
w grach wideo, uzupełniając go definicją zabawy, odnoszącą się do 
Lacanowskiej analizy opisanej przez Freuda gry fort/da jako rozgry-
wania tego, co jest nieobecne w reprezentacji – relacji z obiektem a182. 
Reyes i Adams wskazują, że porządek realny w grach wideo to sprzęt, 
hardware i software oraz żyjący gracz, porządek wyobrażony to obraz, 
dźwięk i dotyk, natomiast porządek symboliczny to reguły rządzące 
reprezentacjami audiowizualnymi i  interakcją między sprzętem, 
oprogramowaniem a graczem183. Pole zabawy sytuuje się w obrębie 
magicznego węzła gry wideo w miejscach przecięcia trzech porządków 
– reprezentacji, reguł i sprzętu, które wszystkie zazębiają się wokół 
centralnie położonego innego – a, rozumianego jako to, co wyparte184. 
Autorzy twierdzą, że to, co powraca jako wyparte w grach, przyjmuje 
postać błędów i nieoczekiwanych wydarzeń wynikających ze złego 
designu gry: 

Świadectwem wypartych obiektów gry wideo mogą być usterki [glitches] 
i niezamierzone skutki doświadczane wówczas, gdy zły design gry, brak 
umiejętności lub wadliwy osprzęt [controls] zmieniają erotykę grania 

180 I. Reyes, S. Adams, Screening Play: Rules, Wares, and Representations 
in „Realistic” Video Games, „Eludamos. Journal for Computer Game 
Culture” 2010, nr 4, s. 149. 
181 Por. S. Žižek, The Real of Sexual Difference, w: Reading Seminar XX: 
Lacan’s Major Work on Love, Knowledge, and Feminine Sexuality, red. 
S. Barnard, B. Fink, New York 2002, s. 70. 
182 I. Reyes, S. Adams, Screening Play…, s. 154. W polskich badaniach 
o grze fort/da, jak również o fakcie krzyżowania się gry z aktywnością 
fantazmatyczną w odniesieniu do tez Lacana pisał w bardzo krótkim 
tekście Mirosław Loba. Polski badacz wyraźnie zaznaczył także, że ten typ 
relacji zbliża fikcyjne i fantazmatyczne światy w grach do ich literackich 
odpowiedników. Por. M. Loba, Gra, fikcja, fantazmat, w: Kulturotwórcza 
funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, t. 1, red. A. Surdyk, Poznań 
2007, s. 144-146. 
183 I. Reyes, S. Adams, Screening Play…, s. 154. 
184 Tamże, s. 158. 
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w grę wideo, ufundowaną na wzięciu w nawias aparatury, we frustrację, 
gdy gracz zostaje nieuchronnie skonfrontowany z mediacją gry.185

Reyes i  Adams pokazują zatem, że obiekt małe a  ujawnia się 
w wypadku zerwania lub pęknięcia w porządku reprezentacji (wy-
obrażonego), tworzącego wyrwę w reprezentacji, uwidaczniającą jej me-
diacyjny charakter. A to właśnie w porządku wyobrażonego buduje się 
cała siła iluzji za sprawą tego, że ów porządek opiera się na uwodzeniu 
graczy i widzów za pomocą inności186. 

Wydaje się, że przedstawiona w skrócie próba przełożenia Lacanow-
skiego węzła na sytuację gry wideo niekiedy zbytnio upraszcza i spłyca 
problematykę relacji między porządkiem wyobrażonym a symbolicz-
nym, jak również miejsce zajmowane w dyskursie Lacanowskim przez 
realne. Najważniejsze spostrzeżenie Reyesa i Adams dotyczy niewąt-
pliwie separacji dokonującej się między graczem a przestrzenią zabawy, 
ustanawianej przez obecność ekranu, na którym i przez który gra się 
toczy. Bardzo interesujące jest również zastosowanie struktury węzła 
boromejskiego do analizy specyficznego ustrukturowania gry wedle 
podziału na reguły, reprezentacje i sprzęt. Pierwszy problem, z jakim 
niewątpliwie mamy do czynienia w dyskursie Reyesa i Adams, polega 
na powiązaniu sprzętu (hardware, software) oraz gracza rozumianego 
jako żyjąca jednostka ludzka z porządkiem realnego w myśli Lacana. 
Dla zrozumienia istoty tego problemu konieczne jest odwołanie się do 
komentatorów prac francuskiego psychoanalityka, którzy dokładnie 
dyskutują każdy z trzech porządków. 

I tak Slavoj Žižek przedstawia Lacanowską triadę na przykładzie 
partii szachowej. Egzemplifikacja istotna, o ile uzmysłowimy sobie, do 
jakiego stopnia partia szachowa może stanowić analogię do gry wideo 
pod względem reguł gry (symbolicznego), obrazowania (wyobrażo-
nego) oraz tego, co nie poddaje się symbolizacji (realnego). Oczywiście 
konieczne jest zaznaczenie, że partię szachową rozgrywa się również na 
ekranie, co powoduje, że można przedstawić ją zarówno w klasycznym 
porządku Huizingowskiego homo ludens187, jak i w nowym – zmodyfi-
kowanym przez media – ujęciu proponowanym przez Reyesa i Adams. 
Žižek pisze: 

185 Tamże. 
186 Tamże. 
187 „Tor wyścigowy, kort tenisowy, narysowane na ulicy pola do 
dziecinnej zabawy w klasy i szachownica formalnie niczym się nie różnią 
od świątyni czy zaczarowanego koła!”. J. Huizinga, Homo ludens…, s. 38. 
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Dla Lacana rzeczywistość istot ludzkich jest tworzona przez trzy 
splecione ze sobą poziomy: Symboliczny, Wyobrażeniowy oraz Realny. 
Triadę tę można ładnie zilustrować przykładem partii szachowej. 
Zasady, których należy przestrzegać, aby zagrać w szachy, należą do 
wymiaru symbolicznego: z czysto formalnego i symbolicznego punktu 
widzenia „goniec” jest określony tylko przez ruchy, jakie może wyko-
nać ta figura. Ten poziom wyraźnie odróżnia się od poziomu wyobra-
żeniowego, gdzie tym, co kształtuje i charakteryzuje figury, są ich 
nazwy (król, królowa, goniec) – z łatwością można wyobrazić sobie grę 
z takimi samymi zasadami, ale z innym imaginarium, w którym figura 
„gońca” nazywałaby się „posłańcem”, „biegaczem” albo jakkolwiek 
bądź. Wreszcie to, co realne, jest całym złożonym zbiorem przygodnych 
okoliczności, które mają wpływ na przebieg gry (inteligencja graczy, 
nieprzewidziane wypadki mogące zdekoncentrować jednego z grających 
lub nawet zakończyć przedwcześnie partię).188

Od razu należy zaznaczyć, że Žižek wykorzystuje partię szachową 
jako analogię do tego, co nazywa „rzeczywistością istot ludzkich u La-
cana”, co pozwala nam rozgraniczyć rzeczywistość (franc. réalité) od 
tego, co realne (franc. réel). W dookreśleniu tego rozgraniczenia po-
maga nam Michał Paweł Markowski, który w rozdziale poświęconym 
psychoanalizie w Teoriach literatury xx wieku wyjaśnia, że:

Realne – w późnej koncepcji Lacana to, co w doświadczeniu psy-
chicznym nie poddaje się symbolizacji, czyli przekładowi na znaki 
języka. Doświadczenie Realnego, podobnie do doświadczenia nie-
samowitego u Freuda, powoduje niepokój podmiotu, który staje oko 
w oko ze światem pozbawionym znaczenia. Według Lacana Realne 
jest traumatycznym jądrem w ludzkiej psychice, osłabiającym relację 
z rzeczywistością.189

Obie przywołane definicje bardziej lub mniej wyraźnie akcentują 
różnicę między rzeczywistością a tym, co realne, co osłabia relację, jaką 
podmiot czy – w naszym wypadku – gracz nawiązuje z rzeczywisto-
ścią. Žižek upraszcza rolę realnego do czynników i okoliczności, które 
mogą grę zaburzyć (rozumie zatem realne podobnie jak Reyes i Adams), 

188 S. Žižek, Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Kutyła, 
Warszawa 2008, s. 21-22.
189 M.P. Markowski, Psychoanaliza, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski, 
Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 65. 
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Markowski natomiast wskazuje na to, że realne konstytuuje niezrozu-
miała trauma. Objaśnienie partii szachowej przez Žižka nie kłóci się 
zatem znacząco z rozumieniem realnego przez Reyesa i Adams, którzy 
sytuują realne na poziomie przypadkowych okoliczności utrudniających 
grę i zaburzających wytworzoną przez nią iluzję. Natomiast definicja 
podawana przez Markowskiego pokazuje, że niemożliwe jest proste 
przypisanie realnego do poziomu materialności gry, sprzętu czy okolicz-
ności, ponieważ jest ono ściśle związane z podmiotem, jego niepokojem 
i traumą, a trudno zgodzić się na to, że sprzęt (hardware i software) zali-
cza się właśnie do tego porządku. Wydaje się, że komputer bądź konsola 
lub automat do gier stanowią jedynie maszyny liczące, są zatem emanacją 
porządku symbolicznego, podobnie jak programy napisane i ustruktu-
rowane wedle reguł informatycznych. Jedyne, co uznać można za abso-
lutnie niepoddające się symbolizacji, to w przypadku gry wideo śmierć 
żywego organizmu, jakim jest gracz. W tym sensie gry wideo, podobnie 
jak inne media i teksty kultury, mogą być terapeutyczne właśnie dla-
tego, że pozwalają grającym podmiotom na próbę symbolizacji tego, co 
traumatyczne. I także w tym sensie błędy sprzętowe i zaburzenia obrazu 
rozpatrywane w kategorii glitch nie stanowią ani porządku realnego, ani 
powrotu wypartego, ponieważ właśnie jako glitch podlegają symboliza-
cji. Sprzęt komputerowy (hardware) zaliczyć można – wbrew Reyesowi 
i Adams – również do porządku wyobrażeniowego, ponieważ podlega 
on fantazjowaniu i fetyszyzacji, oraz do porządku realnego – jako źródło 
traumy (symbolizowanej chociażby w science fiction, między innymi 
pod postacią morderczych maszyn), a zatem z perspektywy podmiotu 
grającego znajduje się on na przecięciu trzech Lacanowskich porządków. 

Markowski inaczej niż Žižek definiuje również relację między po-
rządkiem symbolicznym a wyobrażonym, zwracając uwagę na stopień 
jej skomplikowania:

Porządek symboliczny (czyli dyskurs, mowa) interweniuje w porządek 
wyobrażony (autoportret, jaki tworzymy w nadziei, że jest to nasze 
„prawdziwe” Ja) i w ten sposób uniemożliwia samo rozumienie. Te dwa 
porządki – wyobrażony i symboliczny – zderzają się ze sobą w procesie 
konstytucji Podmiotu. Wyobrażenia, jakie dziecko buduje o sobie w sta-
dium zwierciadła, tworzą idealny obraz siebie (moi), podczas gdy wraz 
z nauką języka wkracza porządek symboliczny, który pozbawia podmiot 
( je) autonomii.190

190 Tamże, s. 63-64. 
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W tym zestawieniu dwóch różnych komentarzy do pojęciowej triady 
Lacana należy podkreślić, że Markowski sytuuje się bliżej namysłu nad 
konstrukcją podmiotowości, natomiast Žižek pisze już o rzutowaniu 
tejże konstrukcji na rozumienie ludzkiej rzeczywistości. Być może stąd 
wynikają zasadnicze rozbieżności między oboma komentarzami, bo 
w rozumieniu Žižka w ogóle nie akcentuje się zderzenia porządku 
wyobrażonego z symbolicznym, a realne przedstawione zostało raczej 
jako przypadkowa okoliczność. Takie rozumienie zasadniczo różni się 
od ujęcia realnego w kategoriach traumy, niesamowitego czy tego, co 
osłabia relację z rzeczywistością – jak tłumaczy Markowski. Polski ba-
dacz jest w tym miejscu bliższy klinicznemu opracowaniu myśli Lacana 
autorstwa Bruce’a Finka191, a także definicji realnego i symbolicznego, 
jakie przytacza Catherine Belsey192 za Lacanem. Pisze on bowiem: 
„Można myśleć o języku jedynie jako sieci, siatce nałożonej na wszel-
kie rzeczy, na całość realnego. Zapisuje ona na porządku realnego ten 

191 Por. „Rejestr wyobrażeniowy – związany z obrazami, wrażeniami 
słuchowymi, zapachowymi i innymi wrażeniami percepcyjnymi wszelkiego 
rodzaju oraz z fantazjami – jest restrukturyzowany, napisany na nowo, 
w jego miejsce »wpisuje się« rejestr symboliczny, a więc słowa i frazy 
używane przez rodziców dla wyrażenia ich sposobu postrzegania dziecka. 
Ten nowy porządek symboliczny, czy też porządek językowy, wypiera 
poprzedni porządek wyobrażeniowy”. B. Fink, Kliniczne wprowadzenie 
do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika, przeł. Ł. Mokrasiński, 
Warszawa 2002, s. 131. Natomiast na temat realnego pisze Fink 
w następujący sposób: „Realne, jak przedstawiałem je dotychczas, jest 
tym, co nie zostało jeszcze ujęte w słowach, co nie zostało sformułowane. 
W pewnym sensie o realnym można mówić jako o połączeniu lub więzi 
między dwoma myślami, która to więź uległa wyparciu i musi być 
przywrócona. Można również o realnym myśleć jako o tym, co Freud 
nazywa traumą […]”. Tamże, s. 80. 
192 Belsey twierdzi, że Žižek zniekształca refleksję na temat realnego 
u Lacana; badaczka pisze: „Dla niego [Žižka – M.K.] realne konstytuuje 
jakąś ustrukturowaną nieobecność, pustkę [void], całkowicie opróżnioną. 
U Lacana, przeciwnie, realne jest reprezentowane jako pustka na poziomie 
znaczącego, ale nie zostaje zanegowane, w samym realnym niczego 
nie brakuje”. C. Belsey, Culture and the Real. Theorizing Cultural Criticism, 
London – New York 2005, s. 54. W tej definicji realnego Belsey znajduje 
się pojęciowo pomiędzy jego rozumieniem przez Žižka i Markowskiego: 
„[…] realne, kulturowa różnica, bez której to pojęcie nie ma znaczenia, jest 
tym cichym czy uciszonym zewnętrzem, które jest zarazem wewnątrz nas 
i którego nie jesteśmy w stanie symbolizować, ograniczyć, określić lub 
pojąć, nawet jeśli możemy nadać temu nazwę »realne«. To pojęcie nadaje 
mu istotny, lecz szokująco niezdeterminowany charakter. Jednakże wszyscy 
powrócimy ostatecznie do realnego w śmierci. Śmierć nie ima się fikcji, ale 
eliminuje ciało i mówiący podmiot wraz ze wszystkim, co myśli, że wie”. 
Tamże, s. 14. 
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inny porządek, który nazywamy tutaj porządkiem symbolicznego”193. 
Realne nie mieści się zatem w rzeczywistości, ponieważ ta podlega 
ustrukturowaniu i rozumieniu za sprawą symbolicznego, a realne nie 
poddaje się symbolizacji – dlatego badacze zgodnie twierdzą, że Bóg 
byłby z porządku realnego194. W tym miejscu należy zaznaczyć za-
sadniczą różnicę w rozumieniu porządku symbolicznego i realnego 
w projekcie Reyesa i Adams w stosunku do przywołanych powyżej roz-
różnień. Otóż to, co badacze nazywają porządkiem realnego w grach 
wideo (hardware, software, gracz – żyjący człowiek), to rzeczywistość 
ustrukturowana wedle reguł porządku symbolicznego – dlatego po-
wstał cały wachlarz pojęć na jej określenie: wirtualna rzeczywistość, 
wirtualny świat, syntetyczny świat, cyberprzestrzeń. Realne natomiast 
stanowi właściwie to, co osłabia relację z rzeczywistością i do czego po-
przez śmierć wrócimy – a trudno powiedzieć, że błąd sprzętowy osłabia 
naszą relację z rzeczywistością czy wirtualnością, skoro w systemie 
symbolicznym znajdujemy jego rozwiązanie lub poprawkę, łatkę etc. 
Śmierć czy trauma w tej perspektywie to właśnie coś, czego nie da się 
zakryć za pomocą symbolicznego i dlaczego tak w rzeczywistości, jak 
i w wirtualności stawiamy naszym zmarłym pomniki. 

Badacze gier wideo twierdzą, że porządkowi wyobrażonego u La-
cana odpowiada porządek reprezentacji w grze wideo, co jest jedynie 
po części spójne z dyskursem psychoanalizy. Otóż Reyes i Adams nie 
wskazują na zasadniczy trop Lacanowski odnoszący się do wyobrażo-
nego, który dotyczy tworzenia sobie tego, co Markowski i inni nazywają 
„autoportretem”, wyobrażeniem siebie, a co Lacan nazywa moi (ego)195. 
Wyobrażone to w wypadku podmiotowości zaangażowanej w grę wideo 
nie sam porządek reprezentacji, ale przede wszystkim obraz obejmujący 
siebie, moi (ego), oraz relację z innym (innymi graczami, postaciami 
i wyobrażeniami etc.). Sama reprezentacja w grze dopiero za sprawą 
przeniesienia może odzwierciedlać relację wyobrażeniową kreowaną 
przez podmiot, np. podczas tworzenia awatara lub w opisach postaci, 
jaką gracz rozgrywa. Należy pamiętać, że owa relacja wyobrażeniowa, 
wyrażająca się w dyskursie Lacanowskim w agresywności i rywalizacji, 

193 Tamże, s. 4. 
194 Tamże, s. 14. 
195 „Ja [moi] jest tym, w czym podmiot początkowo nie może rozpoznać 
siebie inaczej, jak tylko alienując się. Nie może zatem odnaleźć się 
inaczej, jak tylko anulując alter ego ja [moi]”. J. Lacan, Imiona-Ojca, przeł. 
R. Carrabino, T. Gajda, J. Kotara, B. Kowalów, A. Kurek, Warszawa 2013, 
s. 33. 
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ma również charakter fantazmatyczny. Reprezentacja w grze – jeśli 
rozumieć ją w terminologii Lacanowskiej – byłaby zatem obrazem 
usymbolizowanym, podobnie jak marzenie senne196. Natomiast grający 
podmiot wnosi do gry własne usymbolizowane lub jeszcze nieusymbo-
lizowane wyobrażenia i fantazmaty, które uwidaczniają się w relacjach 
polegających na rywalizacji, agresji i fetyszyzacji określonych obrazów 
(jak wirtualne obiekty czy reprezentacje seksualne postaci). 

Po tym krótkim wprowadzeniu problematyki psychoanalitycznej 
ujętej w perspektywie badania gier wideo możemy powrócić do podsta-
wowego pytania o relację pomiędzy trzema wymienianymi przez Lacana 
porządkami oraz magicznym kręgiem Huizingi i pragnieniem utopii. 
Reyes i Adams twierdzą, że magiczny krąg w grach wideo polega na tym, 
że gracze wypierają fakt, że grają: „Interaktywność gier wideo bierze się 
ze zdolności oprzyrządowania do tego, by skutecznie przekonać graczy, że 
to, co jest im oferowane – kontroler, dyskietka, konsola, monitor, głośniki 
– nie jest »tym«, że pole gry leży gdzie indziej. Bez tego otwierającego 
odrzucenia nie można wejść w magiczny krąg ekranu”197. 

Badacze wskazują na to, co opisaliśmy wcześniej jako podstawową 
cechę utopii, polegającą na wprowadzeniu dialektyki „tu i tam” oraz 
odseparowaniu utopijnego (lub dystopijnego) terytorium za pomocą 
wyraźnie zaznaczonych granic czasu i przestrzeni. Zwróćmy zatem 
uwagę, że już samo wejście w interakcję198 z grą wideo określić można 

196 „Mamy w analizie tysiące przykładów wyobrażania symbolu, 
na przykład marzenie senne. Marzenie senne jest jakimś obrazem 
usymbolizowanym”. Tamże, s. 43. 
197 I. Reyes, S. Adams, Screening Play…, s. 152. 
198 Lori Landay, pisząc o interaktywności, przywołuje istotny dla 
nas komentarz Davida Rokeby’ego na temat mediów interaktywnych: 
„Artysta David Rokeby powiedział o tym, czego szukamy w mediach 
interaktywnych: »Technologia odzwierciedla nasze pragnienia; 
interaktywne technologie w szczególności ukazują nasze pragnienie bycia 
zaangażowanymi«. Zaangażowanie sugeruje rozrywkę, dystrakcję, uwagę 
oraz afekt emocjonalny, ale niekoniecznie to, co dzieje się w rozmowie 
lub sprzężeniu zwrotnym”. L. Landay, Interactivity, w: The Routledge 
Companion to Video Game Studies, red. M.J.P. Wolf, B. Perron, New York 
2016, s. 178. Bez wikłania się w spory na temat interaktywności warto 
zwrócić uwagę, że stawką interaktywnych mediów są w przytoczonym 
fragmencie pragnienia, a ta konstatacja potwierdza jedynie, że granie w gry 
można bez wahania umiejscowić w przestrzeni namysłu nad utopijnym 
pragnieniem, niezależnie od tego, jak to, w co gramy, jest skonstruowane. 
Odniesienie Landay do Rokeby’ego uzmysławia nam, że technologię 
również powinniśmy ujmować nie tylko jako środek do celu – narzędzie do 
tworzenia utopii/dystopii – ale i jako odbicie utopijnych oraz dystopijnych 
impulsów per se.  
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mianem utopijnego, ponieważ wytworzona za pomocą ekranu sytuacja 
grającego podmiotu jest analogiczna do sytuacji utopijnych podróżni-
ków lub protagonistów dystopijnych narracji. Możemy tedy wskazać 
analogię pomiędzy Rafałem Hytlodeuszem, opisującym Morusowi 
Utopię w dialogu, oraz graczem przedstawiającym swojemu przyjacie-
lowi grę, w którą ostatnio grał. Już sam fakt opisywania owego „gdzie 
indziej” zasługuje na naszą uwagę, nie wspominając o konstrukcji, 
etyce, estetyce, polityce i ekonomii owego „gdzie indziej” gry. W kate-
goriach utopii i dystopii można zatem opisywać samą sytuację grania, 
a nie tylko to, co jest przedmiotem gry. Dopiero z tej perspektywy 
widzimy, że kwestia pragnienia utopii w grach wideo nie jest tak oczy-
wista, jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony to sama gra wideo, jako 
możliwość przeniesienia w alternatywny świat, może być przedmiotem 
utopijnych pragnień graczy, z drugiej natomiast to jej „treść” (wyobra-
żeniowe i symboliczne) może być przedmiotem utopijnego pragnienia 
(np. miasto przyszłości albo wspólnota w grze). 

W dyskursie Lacanowskim pragnienie (désir) opisywane jest w opo-
zycji do potrzeby (besoin) oraz żądania (demande), z którymi tworzy 
pojęciową triadę199. Markowski w bardzo jasny sposób tłumaczy, na 
czym relacje w tej triadzie polegają: 

Lacan, podobnie jak Hegel/Kojève, przyznaje mu [pragnieniu – M.K.] 
miejsce poza potrzebą (besoin), zrodzoną z braku obiektywnego (braku 
wody na przykład). Gdy jednak dziecko zwraca się do matki z potrze-
bą, mówiąc, odsuwa na plan dalszy przedmiot potrzeby, a wysuwa na 
plan pierwszy żądanie, demande: żądanie miłości. W ten sposób, wraz 
z żądaniem mowa wprowadza w świat brak, brak przedmiotu potrzeby. 
[…] Żądanie jest więc ostatecznie żądaniem miłości, która stanowi jego 
przedmiot (odmienny od fizycznego przedmiotu potrzeby). Z rozziewu 
między żądaniem a nieadekwatnością odpowiedzi na owo żądanie 
wyłania się pragnienie, które nie jest ani potrzebą do zaspokojenia, ani 
żądaniem miłości, lecz różnicą między nimi, efektem rozszczepienia, 
które Lacan – za Freudem – nazywa Spaltung. Wtedy właśnie, w pro-
cesie owego rozszczepienia, kiedy to porządek pragnienia (pragnę, choć 
nie zdaję sobie z tego sprawy) skrywa się pod porządkiem chęci (chcę 
tego lub tamtego), kształtuje się nieświadomość.200

199 Por. Jacques Lacan, w: Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://
plato.stanford.edu/entries/lacan/#LibEco (dostęp: 19.04.2018). 
200 M.P. Markowski, Wstęp, w: R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego, 
przeł. M. Bieńczyk, Warszawa 1999, s. 16-17. 
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Zwróćmy uwagę, że granie w grę wideo wiąże się ściśle z zaspoka-
janiem potrzeb wytwarzanych w ramach rozgrywki; np. wtedy, kiedy 
gracze kupują okręt premium w  grze World of Warships201, mogą 
zaspokajać potrzebę posiadania historycznie odwzorowanego statku 
– w wypadku Polaków jest nim dodany do gry okręt ORP Błyska-
wica. Może zdarzyć się również, że gracz prosi swoich bliskich o kupno 
okrętu premium – wtedy potrzebę wyrażoną w żądaniu nazwiemy 
żądaniem miłości. Natomiast poza potrzebą posiadania okrętu i żąda-
niem miłości bliźnich jest pragnienie, którego transpozycją w porządku 
symbolicznym i wyobrażeniowym jest okręt ORP Błyskawica. Statek 
może np. alegoryzować fetyszystyczne przywiązanie do narodu pol-
skiego (Innego) lub symbolizować wyższość ekonomiczną, społeczną 
czy etniczną tego, kto go posiada. 

Podobnie rzecz ma się, kiedy gracz zdobywa w grze fabularnej wy-
jątkowy przedmiot, znacząco ułatwiający jej ukończenie (np. „epicki” 
miecz w grze Dragon Age: Inkwizycja202 czy zadającą duże obrażenia 
broń w grze Fallout 4 etc.). Żądanie można wyczytać w przypadku 
wymienionych gier w sytuacjach, gdy artykulacja potrzeby dotyczy już 
nie przedmiotu potrzeby (miecza czy okrętu etc.), ale np. sprawiedli-
wości w grze lub powodzenia w sytuacji losowej, a takie komunikaty 
gracze wielokrotnie artykułują na niezliczonych forach interneto-
wych, w recenzjach, wideokomentarzach. Pragnienie nie sprowadza 
się w tych przypadkach ani do potrzeby, ani do żądania, ale dotyczy 
braku, który nie może zostać wypełniony czy to przez przedmiot, czy 
to przez zmianę reguł gry lub naprawienie jej błędów, ponieważ nie jest 
brakiem w samej grze, ale – w grającym w nią podmiocie.  

Oczywiście, zarówno potrzeby, jak i żądania mogą stanowić klu-
czowe elementy przeniesienia w obrębie wirtualnego świata i opowieści, 
w której gracz uczestniczy. Przykładem może być budowanie relacji 
między postacią protagonisty (np. w serii gier Mass Effect203 czy Dragon 
Age) a towarzyszami oferowanymi mu przez twórców gry. Z jednej 
strony, gracz potrzebuje postaci pomocników, którzy ułatwiają roz-
grywkę oraz budują familiarną atmosferę gry. Z drugiej, zgłaszając 
w dialogach i w rozgrywce określone żądania, może wchodzić w relacje 
z fikcyjnymi postaciami, które odpowiadają na nie, ale zarazem stawiają 

201 World of Warships, prod. Wargaming, wyd. Lesta Studio, 2015 [PC]. 
202 Dragon Age: Inkwizycja, prod. BioWare, wyd. Electronic Arts,  
Polska 2014 [PC]. 
203 Mass Effect, prod. Demiurge Studios, wyd. Electronic Arts,  
Polska 2008 [PC]. 
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go w pozycji tego, kto ma zareagować na żądania wobec niego wysto-
sowywane, napisane przez twórców. W ten sposób wymienione gry 
są w stanie symulować relacje miłosne między awatarem czy kukłą 
gracza a postaciami z jego otoczenia. Na tej zasadzie można pokusić się 
o postawienie tezy, że gry z gatunku symulatorów randki, jak If My 
Heart Had Wings204, Katawa Shoujo205, Clannad206 czy Rewrite207, 
pod pretekstem zaspokajania potrzeby podbijania serc animowanych 
dziewczyn i odblokowywania scen erotycznych, obnażają żądanie miło-
ści. Wymienione tytuły, symulując relację miłosną lub relację z innym 
w porządku wyobrażeniowym i symbolicznym, oferują zatem obiekty 
zastępcze dla graczy zarazem na poziomie potrzeb (zaspokojenie 
erotyczne), żądań (potwierdzenie miłości, nawet w relacji z postacią 
wirtualną), ale nie pragnień (stąd brak w podmiocie nigdy nie zosta-
nie wypełniony ani przez jedną grę, ani przez kolejne, bo żadna gra 
wypełnić go nie zdoła). 

Potrzeby i żądania w grach wideo można również postrzegać jako 
relację dialektyczną między graczem, który czegoś potrzebuje i zgłasza 
żądania, a grą wideo, która wytwarza jego potrzeby i stanowi zapis 
żądań Innego, dążąc do „przepisania” i symbolicznego podporządko-
wania gracza, by go przy sobie utrzymać. Dialektyka potrzeby i żądania 
tłumaczyłaby jednocześnie, w jaki sposób gry wideo konfrontują po-
trzeby i żądania graczy z porządkiem symbolicznym i wyobrażonym, 
a więc dlaczego np. w pierwszych dwóch tytułach z serii Fallout208 
gracz może zabijać dzieci, za co otrzymuje w grze określenie childkiller 
(i ujemne statystyki), natomiast w kolejnych odsłonach serii jest to opcja 
niedostępna. Żądanie możliwości strzelania do dzieci spotykało się 
z symboliczną karą w Falloucie 1 i 2, przyznawaną przez Innego, stoją-
cego na straży moralności w postapokaliptycznej reprezentacji świata 
USA. Natomiast w Falloucie 3 oraz 4, a także New Vegas porządek 
symboliczny nie zakłada w ogóle ewentualności strzelania do dzieci, 

204 If My Heart Had Wings, prod. Pulltop, wyd. MoeNovel, 2013 [PC]. 
205 Katawa Shoujo, prod. Four Leaf Studios, wyd. Four Leaf Studios, 2012 
[PC]. 
206 Clannad, prod. Key, wyd. Visual Art’s, 2015 [PC]. 
207 Rewrite, prod. Key, wyd. Visual Art’s, 2011 [PC]. 
208 Fallout, prod. Interplay Productions, wyd. Interplay Productions, 
Polska 1997 [PC]; Fallout 2, prod.  Black Isle Studios, wyd. Interplay 
Productions, Polska 1998 [PC]; Fallout 3, prod. Bethesda Game Studios, 
wyd. Bethesda Softworks, Polska 2008 [PC]; Fallout: New Vegas, prod. 
Obsidian Entertainment, wyd. Bethseda Softworks, Polska 2010 [PC]; 
Fallout 4, prod. Bethesda Game Studios, wyd. Bethesda Softworks, Polska 
2015 [PC]. 
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co oznacza, że Inny wyklucza taką czynność z porządku prawa i reguł 
gry. W pierwszych dwóch częściach Fallouta żądanie gracza spotyka się 
z karą, a zatem z odpowiedzią symbolicznego Innego, w kolejnych od-
słonach gry żądanie to podlega wyparciu, pozostaje zatem w porządku 
wyobrażonym i realnym – jako fantazmat, fetysz i trauma. W ten spo-
sób wyprodukowane później gry Fallout wystosowują żądanie: mo-
żesz mordować, cokolwiek zechcesz, ale dzieci zabijał nie będziesz, co 
oczywiście spowodowało powrót wypartego ze zdwojoną siłą w postaci 
modyfikacji gry209 pozwalających bez konsekwencji zabijać dzieci. 

Zwróćmy uwagę, że przytoczona dialektyka nie dotyczy jeszcze 
utopii sensu stricto, wpisuje się natomiast w problematykę magicznego 
kręgu jako przestrzeni realizacji potrzeb i żądań, zgłaszanych przez 
graczy i często całkowicie sprzecznych z symbolicznym porządkiem 
rzeczywistości. Kiedy jednak do tej dialektyki dopiszemy pragnienie, 
którego źródłem jest brak, to zobaczymy, że problem zabijania dzieci 
w grach z serii Fallout stanowi transpozycję chęci przekroczenia norm 
kulturowych, czyli porządku symbolicznego, z Innym jako gwarantem 
rządzących rzeczywistością aksjomatów. Pragnienie należy jednak do 
gracza, a nie do gry wideo i dlatego, o ile była ona w stanie manipulować 
jego potrzebami i żądaniami, to właśnie pragnienie i brak, odczuwane 
przez gracza, są od niej niezależne – może ona jedynie oferować, po-
dobnie jak literatura – metonimie pożądania. Wyparcie opcji zabijania 
dzieci przez Innego (twórców gry, system gry, porządek symboliczny) 
ukonstytuowało zatem i wywołało pragnienie, które wyczytać możemy 
w żądaniu i jego spełnieniu w postaci modyfikacji gry. 

Otwiera to sposobność odpowiedzenia teraz na pytanie o relację 
między pragnieniem, magicznym kręgiem a utopią w grach wideo 
w kontekście myśli Lacana. 

Po pierwsze, magiczny krąg, jak zauważają Reyes i Adams, związany 
byłby ściśle w tej perspektywie z rolą monitora, który stanowi właściwą 
barierę oddzielającą porządek symboliczny, wyobrażeniowy i realny 
rzeczywistości gracza, od tychże oferowanych mu w ramach gry wideo. 

Po drugie, wbrew Reyesowi i Adams, uznać należy, że w ujęciu 
sięgającym do psychoanalizy istotą grania nie jest wyparcie zapośred-
niczenia gry przez sprzęt, ale raczej to, że gry wideo stwarzają potrzeby, 

209 Por. P. Hernandez, Why Some People Still Care about Killing 
Children in Fallout 4, „Kotaku”, 24.11.2015, http://kotaku.com/why-
some-peoplestill-care-about-killing-children-in-fa-1744404286 (dostęp: 
19.04.2018). Artykuł poświęcony jest popularności modyfikacji „Killable 
children” do gier Fallout 3 oraz Fallout 4. 
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pozwalają realizować żądania oraz – dzięki interaktywności – stwa-
rzają ujście transpozycji pragnień graczy (dając złudzenie kontroli nad 
sobą – zupełnie jak w grze fort/da). Ponadto gry pozornie zawieszają 
porządek symboliczny oraz władzę Innego, oferując w zamian alter-
natywny porządek symboliczny z alternatywnym Innym, który nim 
rządzi. Mało tego, gry stwarzają olbrzymie możliwości realizacji fan-
tazmatów i fetyszyzacji obiektów właśnie dlatego, że w inny sposób 
organizują relacje między porządkiem wyobrażonym a symbolicznym, 
ściślej zaś – oferują obrazy usymbolizowane jak w marzeniach sennych 
– nie domagając się przecież od grających tego, czego żąda od nich 
analityk – czyli wykroczenia poza relacje wyobrażeniowe w kierunku 
porządku symbolicznego210.

Po trzecie, gry oferują alternatywną przestrzeń, obfitującą w obiekty, 
które mogą służyć jako tymczasowe przedmioty zastępcze dla pragnień 
graczy. Fetyszyzm i relacje fantazmatyczne podlegają w grach zasadom 
wytworzonego na ich potrzeby Innego oraz alternatywnego porządku 
symbolicznego. Gracze są zatem w stanie, w ramach magicznych krę-
gów gier wideo, spełniać potrzeby, wyrażać życzenia oraz znajdować 
zastępcze obiekty pragnień, mimo że w  symbolicznym porządku 
społecznym i kulturowym, w którym funkcjonują poza wirtualną rze-
czywistością, ich realizacja wiązałaby się z konsekwencjami w relacjach 
z Innym. Dlatego też – jak pokazał przykład gier z serii Fallout – to, 
co wyparte z gry przez jej alternatywny system symboliczny, może 
do gry wrócić pod postacią modyfikacji. W rzeczywistości społecznej 
złamanie zakazu Innego jest zawsze transgresją prawa, w grze wideo 
jest to gra z władzą Innego i porządkiem symbolicznym sprawowanym 
przez niego w samej grze i nad nią. 

Z tych trzech obserwacji wynika, że w perspektywie Lacanowskiej 
gry wideo, dzięki wytworzeniu symbolicznej i wyobrażeniowej granicy 
magicznego kręgu, ustanawiają utopijne przestrzenie dla grających 
podmiotów, ponieważ utopia (i dystopia) polega na próbie pomyślenia 
i zapisania nowego, alternatywnego porządku symbolicznego. Przed-
stawiona teoria zakłada zatem, że kategoria magicznego kręgu jest ściśle 
związana z węzłem boromejskim, ponieważ strukturuje przestrzeń 
wyparcia realnego, alternatywnej realizacji relacji z innym oraz alterna-
tywnego porządku symbolicznego z alternatywnym Innym. Gry wideo 
pozwalają nam więc rozgrywać relacje z Innym, zwalniając nas z ich 
konsekwencji w porządku realnym (np. Inny w grze wideo nie może  

210 J. Lacan, Imiona-Ojca…, s. 43. 
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skazać nas na realną śmierć, a jedynie na śmierć symboliczną). Konse-
kwencją przyjęcia tak naszkicowanej perspektywy jest stawianie pytań 
o to, w jaki sposób rysuje się relacja między dwoma porządkami sym-
bolicznymi – tym w grze i tym ukonstytuowanym w danej kulturze. 
Ponadto badanie utopijności gier wideo wiąże się ściśle z odczytywa-
niem fantazmatów i takich relacji z innymi, jakie są w nich oferowane. 
Absolutnie kluczowe jest również, w  perspektywie Lacanowskiej, 
 postawienie pytania o status Innego w każdej analizowanej grze wideo, 
a także zwrócenie uwagi na to, jak dyskurs danej gry wytwarza relacje 
wyobrażeniowe i symboliczne pomiędzy graczami i innymi postaciami 
ze świata gry. Jednocześnie teoria psychoanalityczna pozwala każdo-
razowo zadać szereg pytań o uwarunkowania kukły/awatara, czyli 
o to, jak rozgrywana przez gracza postać stanowi również projekcję 
wyobrażeń seksualnych, politycznych, ekonomicznych i społecznych 
oraz porządku symbolicznego sprawującego nad nimi kontrolę211. 

12. Podsumowanie: w magicznym kręgu utopii
Magiczny krąg jest kategorią otwierającą problematykę gier wideo na re-
fleksję utopijną. W niniejszym rozdziale starałem się naszkicować moż-
liwie najwięcej punktów łączących tematykę gamę studies z namysłem 
nad pojęciami wypracowanymi w dyskursie utopian studies, co pozwala 
stawiać w kontekście gier wideo pytania analityczne i interpretacyjne. 

211 Bardzo interesujące Lacanowskie studium relacji graczy z awatarami 
przeprowadzili badacze z Kolumbii. Por. C.H. González-Campo, 
M.G. Solarte, G.M. Vargas, Avatar (A’): Contrasting Lacan’s Theory and 
3D Virtual Worlds. A Case Study, „Psicología Desde el Caribe” 2013, nr 2, 
s. 309-324. Odsyłam do tego psychoanalitycznego studium awatara, 
mimo że jego autorzy inaczej transponują Lacanowskie symboliczne, 
wyobrażeniowe i realne na wirtualną rzeczywistość, postulują bowiem 
uzupełnienie wymienionych porządków, dodając do nich wirtualność. Por. 
tamże, s. 315. Przeprowadzone przez Campo, Solarte i Vargasa badania 
empiryczne potwierdzają natomiast ścisły związek pomiędzy tworem, 
jakim jest awatar, oraz Innym, który polega na tym, że awatar stanowi 
materializację pragnień z porządku realnego. Tamże, s. 319. Trudno się 
jednakże zgodzić z tym, że awatar w porządku wirtualnym odpowiada 
Innemu w porządku symbolicznym, wydaje się, że badacze, dodając 
wirtualność jako całkowicie odrębny porządek, uprościli w grze te relacje, 
które dokładnie opisuje psychoanaliza Lacanowska, a które znajdują 
odbicie w wirtualności. Wydaje się również, że materializacja Innego 
i pragnień pod postacią awatara nie bierze pod uwagę systemu i mechaniki 
gry, które konstytuują właśnie symboliczny porządek gry i wirtualnej 
rzeczywistości.  
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Studia nad utopiami poszerzają refleksję zarówno nad mechaniką, jak 
i nad elementami narracyjnymi w grach wideo, zakładają bowiem wielo- 
aspektowe i transdyscyplinarne podejście badawcze, wykorzystujące 
hermeneutykę, psychoanalizę, badania kulturowe, gender studies i inne 
metody lektury tekstów audiowizualnych. Podstawowym założeniem 
przyjętego stanowiska jest badanie gier wideo zarówno jako tematu nar-
racji utopijnych w innych mediach (film, seriale animowane, powieści), 
przestrzeni utopijnej per se, jak i miejsca, w którym utopie mogą być osa-
dzone jako specyficzne enklawy społeczno-polityczno-ekonomiczne. 
Oznacza to, że badania utopijne dotyczyć będą nie tylko przedstawień 
w grach wideo, ale również tego, w jaki sposób one same postrzegane 
są w innych tekstach kultury współczesnej. Omówiona problematyka 
stanowi próbę naszkicowania jak największej ilości potencjalnych py-
tań badawczych, a nie zapis ogólnej teorii gier wideo, dlatego element 
analityczny i interpretacyjny został w niej ograniczony do minimum. 
Naświetlenie problemów badawczych pomaga zrozumieć, jak różne 
teorie utopii pozwalają wykorzystać kategorię magicznego kręgu do 
przeprowadzenia analiz i interpretacji poszczególnych gier z przeciw-
stawnych często stanowisk. Samo pojęcie Huizingi nie tylko wydaje 
się nadal (w świetle szerokiej krytyki) przydatne jako element opisu 
gier, ale także stanowi inspirację do podejmowania takich kwestii, jak: 
zagadnienie granicy między wirtualnością a realnością, status fikcji 
w namyśle nad grami, problematyka relacji podmiotowych w grach 
wideo, status światów wirtualnych jako alternatyw socjopolitycz-
nych. Wiele z tych problemów doczekało się już bardzo złożonych 
i wnikliwych opracowań w samym dyskursie game studies, niemniej 
wzbogacenie istniejącej już refleksji o pytania stawiane w studiach nad 
utopiami stanowi znaczącą zmianę w paradygmacie myślenia o grach 
wideo jako projektach ściśle związanych z ciągłym poszukiwaniem 
przez człowieka alternatyw wobec jego współczesności. Problemy ta-
kie jak edukacja pragnień, tworzenie utopijnych enklaw społecznych, 
lecz również zapisywanie obecnych w kulturze współczesnej lęków 
i pragnień to tematy, które wciąż domagają się nowych analiz i inter-
pretacji korzystających z dyskursu utopijnego. Gry wideo, jako medium 
interaktywne, domagają się hermeneutyki utopijnej i użycia kategorii 
dotychczas z powodzeniem stosowanych w badaniach nad filmem czy 
literaturą. I odwrotnie, nowy przedmiot badań wymaga ponownego 
przemyślenia kwestii stawianych w studiach nad utopiami. 

W  niniejszym opracowaniu problematyka magicznego kręgu 
potraktowana została jako punkt wyjścia do analiz gier wideo 
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w perspektywie utopijnej. Rozpatrzenie znaczeń powiązanych z po-
jęciem Huizingi doprowadziło do zarysowania sieci istotnych pojęć, 
takich jak: granica (ὁρισμός), zmiana (ἀλλοίωσις), przemiana (Verwan-
dlung) i przestrzeń innego (αλλότριον), które pozwalają wykorzystać 
różne tradycje myślenia o utopiach, od strukturalnych (Sargent, Jusz-
czyk) przez dekonstrukcjonistyczne (Maj, McManus) po poststruk-
turalne i marksistowskie (Levitas, Moylan, Jameson), aby magiczny 
krąg odczytać jako podstawowy mechanizm i conditio sine qua non 
tworzenia przestrzeni i czasu w utopii (i/lub dystopii). Każdy z zaryso-
wanych projektów interpretacyjnych pozwala odczytać w inny sposób 
znaczenie gestu wyznaczającego magiczny krąg, dzięki czemu możliwe 
jest ciągłe modyfikowanie stawianych pytań analitycznych. Z dotych-
czasowych rozważań wynika, że istniejące w teorii definicje utopii nie 
wykluczają się, że można je wykorzystywać komplementarnie, skoro 
każda z nich skupia uwagę badacza na innym aspekcie gry. Z jednej 
strony, pytania wynikające z opracowań klasycznych dotyczą traktowa-
nia światów wirtualnych i gier wideo jako możliwych projekcji lepszych 
lub gorszych społeczeństw, kierują naszą uwagę na to, czy dana gra 
wideo spełnia szereg warunków pozwalających uznać przedstawiony 
w niej obraz społeczeństwa za utopijny lub dystopijny. Z drugiej strony, 
stanowiska reprezentowane przez badaczy związanych z dekonstrukcją 
i poststrukturalizmem skupiają się wokół takich kwestii, jak analiza re-
lacji władzy, dialektyki tożsamości i inności, porządku symbolicznego, 
ułatwiając głębsze odczytanie charakterystycznych dla utopii i dystopii 
figur Ojca Logosu, Innego etc. Wreszcie perspektywa zorientowana na 
myślenie o utopiach w kategoriach pragnień i impulsów zwraca szcze-
gólną uwagę na to, jak gry wideo kształtują nasze potrzeby i pragnie-
nia, antycypujące kształt przyszłych społeczeństw. Kolejnym, bardzo 
istotnym elementem myśli utopijnej, który pojawia się wraz z analizą 
magicznego kręgu w grach wideo, jest utopijna krytyka współczesności, 
jaką możemy w nich wyczytać. Ostatni problem analityczny dotyczy 
tego, co gry wideo jako fikcja wnoszą w naszą rzeczywistość, co ich 
światy pozwalają nam z ową rzeczywistością robić. 
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W  podstawowej dla tradycji studiów nad zabawą książce Homo 
ludens Johan Huizinga dyskutuje z  odważną tezą Johna Ruskina 
o kul turotwórczej wartości wojny rozumianej jako zabawa1. Już sam 
tytuł rozdziału w pracy Huizingi, Przecenianie kulturalnej wartości 
wojny, wyraża dystans autora wobec stanowiska przyjmowanego przez 
Ruskina w jednym z jego czterech wykładów z Woolwich. Huizinga 
pisze: „John Ruskin nieco chyba przesadzał, gdy zachwalał kadetom 
w Woolwich wojnę jako nieodzowny warunek wszelkich czystych 
i szlachetnych sztuk pokojowych”2. W przywołanym fragmencie mowa 
oczywiście o tym, co Ruskin nazywa „wojną dla ćwiczenia”3, czyli – 
w jego rozumieniu – rozrywką klas uprzywilejowanych, które w wojnę 
bawiły się z nudów4. Huizindze zasadniczo nie odpowiada podział na 
wojnę dla zabawy i wojnę dla podboju i obrony. Jego zdaniem, Ruskin 
właściwie wskazał istotny ludyczny rys kultury archaicznej, niesto-
sownie wszakże wpisując go w wojnę współczesną5. W odniesieniu do 
Ruskina Huizinga podkreśla podział społeczeństwa na „robotników 
i graczy”. Autor Homo ludens pisze: 

Widzi on [John Ruskin – M.K.] ludzi podzielonych od samego początku 
na „dwie rasy, jedną – robotników i drugą – graczy”. Gracze to natury 
wojownicze „dumne w swoim próżniactwie i stąd też nieustannie łaknące 
rozrywki, przy której wyzyskują produktywne i pracujące stany po części 
niby bydło, po części zaś jako kukły czy też żetony w grze śmierci”.6

1 Por. J. Ruskin, Gałązka dzikiej oliwy. Cztery odczyty: O pracy, handlu, 
wojnie i przyszłości Anglii, przeł. W. Szukiewicz, Warszawa 1900, s. 92-93. 
2 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. 
M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1985, s. 151. 
3 J. Ruskin, Gałązka dzikiej oliwy…, s. 93. 
4 Tamże. 
5 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 152. 
6 Tamże, s. 151-152. 
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Huizinga gani Ruskina za forsowanie tezy, że wojna archaiczna 
różniła się od współczesnej (czytaj – wojny secesyjnej), że ta pierwsza 
polegała na zabawie, a ta druga na obronie i podboju. Tylko ta druga 
– dotycząca współczesności – teza Ruskina jest, wedle autora Homo 
ludens, prawdziwa dla wszelkiej wojny, którą w równej mierze należy 
potępić jako perwersję zabawy, bo rzezie archaiczne niczym nie róż-
niły się od tych dokonywanych podczas wojny domowej. Huizinga 
wskazuje zatem na pomieszanie zabawowego elementu kultury – za-
bawy w wojnę czy ćwiczeń wojennych – z działaniami wojennymi. 
W tej krytyce nie jest on jednakże precyzyjny, bo dokonany przez 
Ruskina podział ma charakter etyczny i polityczny, a Huizindze cho-
dzi jedynie o przesunięcie akcentów – z wojny jako działania kulturo-
twórczego na zabawę jako źródło kultury. Obu myślicielom przyświeca 
natomiast ten sam cel: przedstawienie zabawy w wojnę jako zabawy 
właśnie, co czyni z niej igraszkę, pozbawiając ją w ten sposób tragicz-
nych i negatywnych atrybucji. 

Nas natomiast interesuje w wypowiedziach obu filozofów nie tyle 
nazwanie wojny zabawą, ile ustanowienie wyraźnej etycznej, politycz-
nej i społecznej dychotomii między robotnikami a graczami, która 
stanowić będzie podstawę analizy ich przedstawień w grach wideo. 
Przystępując do czytania reprezentacji robotników i graczy w grach, 
sięgamy na początek do Ruskina, który opisuje ów podział jako ra-
sowy (w polskim tłumaczeniu słowo „races” oddane zostało terminem 
 „klasy”7). Pisze on:

Od samych początków cywilizacji aż do dnia dzisiejszego cała ludzkość 
ziemi dzieli się, z grubsza biorąc, na dwie klasy: pracowników i bawią-
cych się – uprawiających ziemię, zajętych przemysłem, budujących, oraz 
na inne sposoby zdobywających środki do życia – i dumnych próżnia-
ków, potrzebujących nieustannie rozrywki, w której używają klas pro-
duktywnych i pracujących częścią jako bydło, a częścią jako marionetki 
i pionki w śmiertelnej zabawie. 

Pamiętajcie, że cała cnota i zaleta, jakie mogą tkwić w grze wojennej, 
sprawiedliwie granej, nikną, gdy do gry wprowadzamy całe masy ma-
łych ludzkich pionków.8

7 Por. J. Ruskin, The Crown of Wild Olive, also Munera Pulveris; Pre- 
-Raphaelitism; Aratra Pentelici; The Ethics of the Dust; Fiction, Fair and 
Foul; The Elements of Drawing, Boston – New York 2008, s. 72. 
8 J. Ruskin, Gałązka dzikiej oliwy…, s. 93. 



221I  R O B O T N I C Y  I   G R A C Z E

Według Huizingi potępienie wojny prowadzonej przez klasy próż-
niacze przy użyciu robotników („mas małych ludzkich pionków”), 
z równoczesną apoteozą wojny sprawiedliwej jako „nieodzownego 
warunku wszelkich czystych i szlachetnych sztuk pokojowych”9, wy-
daje się naiwne i oderwane od rzeczywistości zarówno tej XIX wieku, 
jak i współczesnej. Sam podział Ruskina nie utrzymuje się w świetle 
współczesnych teorii pracozabawy (ang. playbour), w których wnikliwie 
opisano wyzysk pracy twórczej graczy i moderów, co jest konsekwen-
cją wytworzenia się nowej formy kapitalizmu. W polskich badaniach 
o „cyfrowym wyzysku” pisał w książce Radosław Bomba, porównując 
pozycję współczesnych moderów do sytuacji robotników z końca XIX 
i początków XX wieku i nazywając tych pierwszych „zabaworobotni-
kami”. Pisał on: „Pojawia się tu nowa forma kapitalizmu, która wy-
zyskuje twórczość, jaka rodzi się w czasie wolnym. Moderzy stają się 
więc rozrywkową siła roboczą (ang. playbour), zabaworobotnikami”10. 
Problem pracozabawy, jako doskonały przykład działania kapitali-
zmu kognitywnego11, rozwinięty został również przez Pawła Frelika, 
który zauważa: 

Jak notuje Deuze, Terranova czy Fish i Srinivasan, praca cyfrowa jest 
narzędziem neoliberalizmu, którego trybem pozostaje kapitalizm ko-
gnitywny, jakiemu często towarzyszą przypadki wyzysku. Oczywiście, 
w żadnej z form praktyk nienormatywnych rzeczywiście darmowa, 
nieuzwiązkowiona praca jest zaprzęgnięta lub bezpośrednio kontro-
lowana przez przemysł, który z niej korzysta. Jednocześnie wszyscy 
wolontaryjnie angażujący się w podobne projekty są często pozbawiani 
praw własności swojej pracy (oraz oczywiście jej przedmiotu), pomimo 
że ich wkład stanowią często wysoko wyspecjalizowane umiejętności 

9 J. Huizinga, Homo ludens…, s. 151. 
10 R. Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, 
Toruń 2014, s. 206-207. Wcześniej na kontrowersje związane z wyzyskiem 
moderów wskazywał w swojej książce Mirosław Filiciak, por. M. Filiciak, 
Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, 
Warszawa 2006, s. 155. Co interesujące, Filiciak – wbrew nowszym 
stanowiskom krytycznym – akcentował demokratyczny charakter 
społeczności moderów. Zob. tamże, s. 157. 
11 Zob. P. Frelik, The Master’s Digital Tools: Cognitive Capitalism and 
Nonnormative Gaming Practices, „Journal of Gaming & Virtual Worlds” 
2016, nr 2, s. 168, 172-173. Kapitalizm kognitywny tłumaczy Frelik za 
Boutangiem jako wyzysk pracy umysłowej, wynikającej z darmowej 
współpracy ludzkich umysłów połączonych w sieć za pomocą komputera. 
Tamże, s. 173. 
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(kodowanie, edycja ruchu, projektowanie etc.) oraz olbrzymie nakłady 
czasu.12

Dla Frelika istotne jest przedstawienie praktyk twórczych moderów 
jako nienormatywnych13, co powoduje, że ustanawiają one olbrzymią 
szarą strefę podatną na wyzysk obwarowanych prawnie korporacji. 
Według badacza, paradoks istniejącego systemu wyzysku polega na 
tym, że modyfikacje gier nie mogą stanowić skutecznego narzędzia 
sprzeciwu wobec tego systemu, ponieważ efektywnie stanowią jego 
część, będąc „narzędziami pana”14, władzy i przemysłu, mogą jedynie 
wzmacniać mechanizmy neoliberalizmu. Zarówno Frelik, jak i Bomba 
odwołują się w tych analizach do tekstu Juliana Kücklicha, poświęco-
nego zjawisku modingu jako przykładowi pracy prekariatu15. Badacz 
ten analizuje warunki EULA, pokazując, w jaki sposób mody stanowią 
darmową reklamę, przedłużają życie produktu, zwiększają lojalność 
klientów, stanowią źródło innowacji i zapewniają darmową siłę ro-
boczą oraz przyszłe zaplecze rekrutacyjne dla korporacji. Kücklich 
podkreśla również, że producenci gier coraz częściej czynią z modingu 
element przekazu ideologicznego16, który utwierdza status moderów 
jako współczesnych prekariuszy, okradanych z własności intelektu-
alnej i twórczości w imię polityki otwartości korporacji na zawartość 
produkowaną przez graczy – nazywanych cynicznie prosumentami. 
Krytykuje on pojęcie prosumpcji jako złudne w odniesieniu do prze-
mysłu growego, który dzięki nieopłaconej pracy moderów zwiększa 
swoje zyski ich kosztem17. 

12 Tamże, s. 172. 
13 Frelik tłumaczy za Kuittinenem, że granie normatywne polega 
na kupowaniu gier, uczestnictwie w kulturze grania poprzez grupy 
społecznościowe, konkursy, spotkania promocyjne etc. Tamże, s. 166. 
14 Frelik odnosi się w tytule swojego artykułu do tekstu Audre Lorde, 
która wskazuje, że konieczny jest namysł nad pojęciami i narzędziami 
krytycznymi z perspektywy tego, jak konstruują one relacje władzy 
i podległości. Tamże, s. 164. 
15 Por. J. Kücklich, Precarious Playbour: Modders and the Digital 
Games Industry, „The Fibreculture Journal” 2005, nr 5, http://five.
fibreculturejournal.org/fcj-025-precarious-playbour-modders-and-the-
digital-games-industry/ (dostęp: 19.04.2018). 
16 Tamże. 
17 W tym miejscu za Kücklichem uznaję konieczność przemyślenia 
kategorii prosumpcji jako pojęcia wymagającego szerszej krytyki 
ze względu na jego wymiar ideologiczny. Dystansuję się więc od rozważań 
Piotra Urbanowicza, który w jednym z artykułów przyjmuje pojęcie 
prosumpcji opisywane przez Jona Doveya i Helen W. Kennedy jako 
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Kolejny problem związany jest z wyzyskiem graczy jako robotni-
ków, polegającym na nieadekwatnym opłacaniu ich wielogodzinnej 
pracozabawy, w której zdobywają oni wirtualną walutę w grach wideo. 
Korporacja zatrudnia tanią siłę roboczą „farmerów” i sprzedaje wypra-
cowaną przez nich wirtualną walutę za prawdziwe pieniądze graczom 
bardziej zamożnym. Ten proceder opisywali, w związku z pojęciem 
ludokapitalizmu (wprowadzonym przez Juliana Dibbella w książce 
Play Money18), Nick Dyer-Witheford oraz Greig de Peuter w fascy-
nującej analizie przemysłu gier wideo z perspektywy teorii imperium 
Michaela Hardta i Antonio Negriego19. W książce Games of the Empire 
autorzy opierają się na obliczeniach Edwarda Castronovy i Richarda 
Heeksa, którzy badali relacje między ekonomiami światów wirtualnych 
a rzeczywistą ekonomią, biorąc pod uwagę zjawisko RMT (real money 
trading), polegające na kupowaniu wirtualnej waluty za niewirtualne 
pieniądze i odwrotnie20. Dyer-Witheford i Peuter pokazują, że prak-
tyka „gold farmingu” w Chinach nie tylko przekształca przestrzeń 
społeczną, ma wpływ na topografię i  ekologię, ale powiązana jest 
również z migracją zarobkową olbrzymich mas ludzkich, tworzeniem 
grodzeń oraz wprowadzaniem w przestrzeń wirtualną mechanizmów 
biowładzy21. Zaskakujący jest bowiem fakt, że robotnik pracujący na 
wirtualnej farmie zarabiać może więcej od robotnika pracującego w fa-
bryce22, obaj natomiast nie są właścicielami ani środków produkcji, ani 
produktów swej pracy. 

zyskujące na popularności w kulturze gier wideo. P. Urbanowicz, Agar.io 
i problem ewolucji jako schematu relacji społecznych, „Kultura Współczesna” 
2016, nr 2, s. 150; także J. Dovey, H.W. Kennedy, Game Cultures. Computer 
Games as New Media, New York 2006, s. 15. 
18 Zob.  J. Dibbell, Play Money: Or, How I Quit My Day Job and Made 
Millions Trading Virtual Loot, New York 2006. 
19 N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire Global Capitalism 
and Video Games, Minneapolis–London 2009. 
20 Zob. E. Castronova, On Virtual Economies, „Game Studies” 2003, nr 2, 
http://www.gamestudies.org/0302/castronova/ (dostęp: 19.04.2018); 
tenże, Synthetic Worlds. The Business and Culture of Online Games, 
Chicago–London 2005; także R. Heeks, Understanding „Gold Farming” 
and Real-Money Trading as the Intersection of Real and Virtual Economies, 
„Journal of Virtual Worlds Research” 2010, nr 4, s. 4-27, https://journals.
tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/download/868/633 (dostęp: 
19.04.2018). 
21 N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire Global Capitalism…, 
s. 144-149. 
22 Tamże, s. 144. 
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Zwróćmy zatem uwagę na znaczące przesunięcie położenia graczy, 
którzy zmieniają się z  próżniaków (Ruskin, Huizinga) w  zabawo-
robotników (Kücklich, Bomba, Frelik i  inni), wchodząc w szeregi 
współczesnego prekariatu i dzieląc się, w zależności od rodzaju ich 
wyzysku, na dwie grupy: graczy („farmerów”) i moderów. Problema-
tyka prekaryzacji graczy i moderów została w ostatnich latach bardzo 
dobrze naświetlona z różnych stanowisk krytycznych, natomiast mniej-
szą wagę przywiązywali badacze do bezpośredniej analizy tego, jak są 
robotnicy w grach przedstawiani23 oraz jakie są możliwe wobec nich 
działania, dlatego dalej skupimy się właśnie na tym – często pomijanym 
– aspekcie gier wideo. 

Na wstępie chciałbym wskazać opracowania częściowo naświetlające 
nasz temat, stanowiące punkt wyjścia do dalszej refleksji. Kluczowym 
pojęciem jest przywołana przez Alexandra Gallowaya kategoria reali-
zmu społecznego w grach wideo, którą badacz konstruuje, zaczynając 
od przykładu kina neorealistycznego, a następnie rozwijając opis neo-
realizmu pióra Bruno Reichlina w literaturze włoskiej. Galloway pisze: 

Sugeruję, że studia nad grami powinny opierać się na tych samych 
argumentach i nie zwracać się ku pewnej teorii realizmu grania jako 
czysto realistycznej reprezentacji, ale definiować realistyczne gry jako 
takie gry, które snują krytyczny namysł nad drobnymi szczegółami życia 
codziennego, takiego, jakim jest, czyli nasyconego walką, dramatami 
osobistymi i niesprawiedliwością.24

W 2006 roku Galloway twierdził, że w grach nie istnieje praktycznie 
odpowiednik zaangażowanego neorealistycznego kina, wskazał nato-
miast na próby stworzenia gier, skonstruowanych w celu dokonania 
krytyki społecznej. Autor wymieniał dwa tytuły: Toywar oraz State of 
Emergency. Pierwszy z nich dotyczy prowadzonej online wojny między 
szwedzką grupą artystyczną Etoy a sprzedawcą zabawek, który wyto-
czył artystom proces o negatywny wpływ ich strony internetowej na 
wysokość jego akcji ze względu na podobieństwo obu nazw: grupy Etoy 

23 W tym miejscu warto wspomnieć świetną analizę gry This War of 
Mine autorstwa Anny Ślusarskiej, która proponuje odczytanie gry jako 
tematyzacji problemu prekariatu. Por. A. Ślusarska, Bohater prekariatu. 
Fokalizacja ideologiczna gry ‘This War of Mine’, „Kultura Współczesna” 
2016, nr 2, s. 132-146. 
24 A.R. Galloway, Gaming. Essays on Algorithmic Culture, London 2006, 
s. 75. 
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i serwera eToys.com. W odpowiedzi artyści zaprojektowali grę online, 
której uczestnicy mogli blokować serwery firmy eToys.com w ramach 
sprzeciwu wobec jej agresywnej polityki25. Natomiast State of Emer-
gency to gra, w której wcielić się można w rewolucjonistę walczącego 
z Amerykańską Organizacją Handlową, zwaną Korporacją, po tym, 
jak przejmuje ona władzę w państwie i wprowadza stan wyjątkowy26. 

Galloway zwraca zatem uwagę na zjawisko, które współcześnie 
określane jest dwoma terminami: jako gry uciśnionych27 oraz gry po-
ważne (ang. serious games)28. Pierwszy termin wprowadził Gonzalo 
Frasca, zainspirowany koncepcją teatru forum Augusta Boala29. Drugi 
termin, zaproponowany przez Clarka C. Abta w 1970 roku30, został 
zmodyfikowany przez Bena Sawyera i innych badaczy gier wideo w ra-
mach Serious Games Initiative oraz cyklu specjalistycznych konferencji 
naukowych31. Oba dotyczą gier zorientowanych krytycznie, pobudzają-
cych do namysłu, poruszających wprost problemy społeczne, polityczne 
i ekonomiczne32 zarówno na poziomie przedstawień, jak i mechaniki. 
Bardzo interesującą kategorię krytyczną zaproponował w badaniu 
gier wideo Rolf F. Nohr. Metoda Nohra, zwana krytyczną analizą 
dyskursu (CDA – Critical Discourse Analysis), odnosi się do teorii 
Michela Foucaulta oraz jego komentatorów33 i zakłada, że rozgrywka 
polega każdorazowo na negocjacji wiedzy i znaczeń w ramach połączeń 
międzydyskursywnych, w celu przeprowadzenia krytycznej refleksji 
nad takimi problemami danej gry, jak władza, ideologia czy wiedza, 

25 Tamże, s. 77-78. 
26 Tamże, s. 76-77; zob. również opis State of Emergency, https://
en.wikipedia.org/wiki/State_of_Emergency_(video_game) (dostęp: 
19.04.2018). 
27 Zob. G. Frasca, Rethinking Agency and Immersion: Video Games as 
a Means of Consciousness-Rising, „Digital Creativity” 2004, nr 3, s. 170. 
28 Por. D. Djaouti, J. Alvarez, J.-P. Jessel, Classifying Serious Games: 
the G/p/s Model, w: Handbook of Research on Improving Learning and 
Motivation through Educational Games: Multidisciplinary Approaches, 
t. 1, red. P. Felicia, Hershey, PA 2011, s. 119. 
29 Por. A. Boal, Theatre of the Oppressed, przeł. C.A. Leal McBride,  
M.-O. Leal McBride, E. Fryer, London 2000, s. 70-80. 
30 Zob. C.C. Abt, Serious Games, New York 1970. 
31 Zob. D. Djaouti, J. Alvarez, J.-P. Jessel, Classifying Serious Games…, 
s. 119-121. 
32 Por. S. Egenfeldt-Nielsen, J.H. Smith, S.P. Tosca, Understanding Video 
Games. The Essential Introduction, New York – London 2009, s. 205-220. 
33 Na temat CDA – czy w polskim przekładzie KAD-u – zob. 
N. Krzyżanowska, (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza 
gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej, „Przegląd Socjologii 
Jakościowej” 2013, nr 9, s. 62-84. 
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które kształtują się na przecięciu perspektyw gracza, twórców oraz 
środowiska społeczno-kulturowego34. Warto tu dla przykładu wspo-
mnieć, że Piotr Urbanowicz badał tą metodą wpisany w grę Agar .io  
ewolucjonistyczny schemat relacji społecznych35. Z tym nurtem ko-
responduje również zaproponowana we wstępie do monograficznego 
numeru „Kultury Współczesnej” o grach perspektywa krytyczna w ba-
daniu gier komputerowych, akcentująca konieczność stawiania pytań 
o relacje władzy, przedstawienia wyzysku czy kwestii genderowych 
w grach wideo36. Analizując reprezentacje robotników i graczy w grach 
wideo, będziemy także, idąc za krytyczną analizą dyskursu (CDA), 
pytać, jak gry negocjują z graczami wiedzę na temat relacji społecznych, 
politycznych i ekonomicznych dotyczących określonych grup społecz-
nych. Za tzw. grami poważnymi stoi wyraźna agenda polityczna, co 
sprawia, że są one, paradoksalnie, mniej interesujące właśnie dlatego, że 
nie starają się ukryć wpisanych w gry ideologii, stosunków produkcji czy 
problemów etycznych, ale dążą do tego, żeby gracze właśnie z nimi się 
zmierzyli. Dlatego też nie będą one przedmiotem naszej analizy, którą 
poświęcimy reprezentacjom robotników i graczy w grach zaliczanych 
głównie do wysokonakładowych produkcji przeznaczonych dla szero-
kiego grona odbiorców. 

1. Mario – robotnik na ratunek księżniczce
W cytowanej już książce Games of Empire Dyer-Witheford i de Peuter 
wskazują grę Mario jako przykład interesującej społeczno-politycznej 
przemiany wizerunku robotnika. W serii gier pod tym tytułem gra-
cze poruszają się zaprojektowanym przez japońskiego artystę Shigeru  
Miyamoto skaczącym hydraulikiem, imigrantem zarobkowym 
z Włoch zamieszkałym w Nowym Jorku na Brooklynie, który przemie-
rza kolorowy świat Grzybowego Królestwa, idąc na ratunek księżniczce 
Peach, porwanej przez groźnego antybohatera – Bowsera37. Badacze 

34 R.F. Nohr, Free Market Economy and ‘Dino Crisis’: The Production 
and Circulation of Knowledge in Strategy Games, w: Computer Games and 
New Media Cultures. A Handbook of Digital Game Studies, red. J. Fromme, 
A. Undger, New York 2012, s. 127-129. 
35 Por. P. Urbanowicz, Agar.io i problem ewolucji…, s. 149-150. 
36 Por. M. Filiciak, P. Sterczewski, B. Schweiger, P. Frelik, S. Krawczyk, 
Trybalizm, pominięcia, uprzedzenia. Badania gier z perspektywy krytycznej, 
„Kultura Współczesna” 2016, nr 2, s. 9-18. 
37 Krótkie streszczenie gry na podstawie artykułu w Wikipedii w wersji 
anglojęzycznej (wersja polska jest tak ograniczona treściowo, że nie 
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podkreślają, że sama mechanika gry, polegająca na skakaniu i biega-
niu „pozbawionym wagi” hydraulikiem, widocznie kontrastuje z jego 
trudnym zawodem. Dyer-Witheford i de Peuter piszą:

Część uroku gier z Mario polega na tajemniczym kontraście między 
ciężarem przemysłowej materialności rzekomego rzemiosła naszego 
bohatera, czyli hydrauliki (podkreślonej znaczeniem rur w sposobie 
przemieszczania się) a pozbawioną wagi, skoczną, tryskającą zdrowiem, 
akrobatyczną, odkrywczą wybujałością, z jaką może on, przy wystar-
czającej umiejętności gracza, zostać rozegrany, gdy gna od platformy do 
platformy. Mario był pierwotnie „Skoczkiem”. Sugerowany przez nas 
kontrast krystalizuje pewien moment kulturowego przejścia pomiędzy 
dwiema epokami. Jedną jest era masowej pracy przemysłowej, często 
zwana fordyzmem, kiedy bycie everymanem oznaczało stawianie czoła 
życiu poświęconemu w ten czy inny sposób światu produkcji przemysło-
wej, fabryk, maszyn ciężkich i linii montażowych. Drugą jest post-
przemysłowe, post-Fordowskie życie składające się z prac zapośredniczo-
nych przez komputery, sieci i wirtualność.38

Dyer-Witheford i de Peuter interpretują ów kontrast jako ważny 
symptom przechodzenia od pracy materialnej do pracy niematerialnej, 
stwierdzając, że w grach Mario:

Ich chaotyczne, kolorowe celebracje wirtualnej joie de vivre były jakąś 
zabawową obietnicą dla pokoleń nowych, nadchodzących robotni-
ków post-Fordowskich – obietnicą ucieczki od ciężkiej, bezdusznej 
Fordowskiej pracy, z powodu której cierpieli ich rodzice i dziadkowie, 
w świat cyfrowej wolności i możliwości.39

Warto tu podkreślić, iż dla nas najistotniejsze jest natomiast to, 
że Mario – robotnik, hydraulik – mimo skakania po z pewnością 
brudnych rurach pozostaje nienagannie czysty. Jego wielki nos, 
korpulentna budowa ciała, szeroki wąs i roboczy ubiór kontrastują 
przede wszystkim z wyglądem księżniczki, której śpieszy na ratunek. 

mogłaby służyć za właściwe źródło informacji na temat postaci Mario) 
znaleźć można pod linkiem: https://en.wikipedia.org/wiki/Mario (dostęp: 
19.04.2018). 
38 N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire Global 
Capitalism…, s. 3. 
39 Tamże, s. 4. 
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Ucieczka w świat cyfrowych możliwości nie zmienia faktu, że Mario 
pozostaje postacią komiczną, przerysowaną, robotnikiem z krainy 
baśni. Nieobecna w  grze Mario jest oczywiście praca, od której 
główny bohater uciekł w  pogoni za fantazmatyczną księżniczką 
i misją zbawiania świata. Owo oczyszczenie wizerunku robotnika 
oraz wyciągnięcie go z przestrzeni jego pracy nie tylko potwierdza 
tezę Witheforda i de Peutera, ale zdradza również bardzo interesu-
jący mechanizm ideologiczny. Oto gracze otrzymują kontrolę nad 
postacią włoskiego imigranta zarobkowego, hydraulika, który nie 
przetyka nikomu rur, a tylko śpieszy na ratunek księżniczce, skacząc 
po wirtualnych żółwiach. Te pozbawione sensu działania ostatecznie 
prowadzą do niespodziewanego finału: do uratowania Nowego Jorku 
przed atakiem stworzeń z kanałów, a dokładniej antropomorficznych 
żółwi (sic!).  Zwróćmy uwagę, że mniej więcej w tym samym czasie, 
co gry z serii Mario (1981-1990), ukazuje się komiks Kevina East-
mana i Petera Leirda Teenage Mutant Ninja Turtles (1984), którego 
postaci – antropomorficzne żółwie – noszą imiona włoskich malarzy 
renesansu, zamieszkują kanały i walczą z przestępcami oraz potwo-
rami zagrażającymi Nowemu Jorkowi. Dla zrozumienia zbieżności 
omawianych obrazów istotny jest kontekst historyczny, polityczny 
i ekonomiczny rozwoju miasta Nowy Jork w latach 80. XX wieku. Jak 
podaje Joanne Reitano, na przełomie lat 70. i 80. metropolia ta była 
nie tylko siedliskiem przestępczości, olbrzymim gettem, tak dla 
imigrantów, jak i dla Afroamerykanów, ale także miejscem kryzysu 
fiskalnego, zamieszek i strajków, które sprawiły, że nazywana była 
„miastem grzechu”. Autorka opisuje Nowy Jork jako alegorię kryzysu:

Szalejące podpalenia, wyniszczające choroby, wzrastające obciążenia 
socjalne, wysokie bezrobocie, nieograniczone użycie narkotyków, 
cyniczne przestępstwa, brudne ulice, szerzące się graffiti, rozpadają-
ce się szkoły, olbrzymie szczury, powszechna bezdomność, bankructwo 
fiskalne, korupcja policji oraz skandale polityczne wstrząsały krajem. 
Gotham40 było typowym przykładem problemów, których każdy miał 
nadzieję uniknąć. Symbolizowało urbanistyczny kryzys.41

40 Gotham to nazwa, która przylgnęła do Nowego Jorku w XIX wieku 
za sprawą Washingtona Irvinga, który w ten sposób po raz pierwszy 
parodystycznie określił miasto w periodyku satyrycznym „Salmagundi” 
w 1807 roku. 
41 J. Reitano, The Restless City. A Short History of New York from Colonial 
Times to the Present, New York 2006, s. 181.
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Można pokusić się o stwierdzenie, że wizerunek radosnego Mario, 
skaczącego po żółwiach i ratującego księżniczkę, zupełnie nie pasuje 
do obrazu Nowego Jorku z przełomu lat 70. i 80., bo też pasować do 
niego nie ma. Robotnik, jakiego reprezentuje Mario, nie boryka się 
z żadnym z wymienionych przez Reitano problemów, chyba że inwazja 
antropomorficznych żółwi zostanie przez nas odczytana jako alegoria 
sytuacji społecznej Nowego Jorku z końca lat 70. Poszukujący w kana-
łach księżniczki bohater gry wideo to – w końcu – robotnik, imigrant 
z Brooklynu, dzielnicy białej, uprzywilejowanej klasy pracującej. 

2. Grand Theft Auto – gra Imperium
Kolejną serią gier analizowaną przez Dyer-Witheforda i de Peutera 
jest Grand Theft Auto, w której gracz za każdym razem, bez wyjątków, 
wciela się w kryminalistę wykonującego zadania dla półświatka: gan-
gów, mafiosów, bossów narkotykowych etc., porywając samochody, 
sprzedając narkotyki, zabijając, wyłudzając haracze etc. Badacze śle-
dzą, jak w trzech tytułach z serii GTA rysują się problemy globalnego 
kapitalizmu, w swoim odczytaniu proponują bowiem spojrzenie na 
przedstawiane w cyklu miasta jako reprezentacje głównych amerykań-
skich obszarów zurbanizowanych: Nowego Jorku, Miami, Los Angeles, 
Las Vegas oraz San Francisco42. Autorzy Games of Empire zwracają 
szczególną uwagę na te elementy miejskich symulacji43, które odzwier-
ciedlają dominujące w ich rzeczywistych odpowiednikach relacje wła-
dzy, struktury społeczne i procesy grodzenia, świadczące o tym, że 
seria GTA reprodukuje podstawowe mechanizmy ekonomii i polityki 
neoliberalnej zarówno w opowiadanych historiach, jak i na poziomie 
rozwiązań zastosowanych w mechanice rozgrywki44. Opierając się 

42 N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire…, s. 156-157. 
43 Kwestia symulacji jest w tym miejscu problematyczna, bo, jak  
pokazują Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith i Susana Pajares 
Tosca, GTA Vice City, „[c]hoć często chwalona za swój przestronny 
świat gry i otwartość swej rozgrywki, Vice City nie jest, faktycznie, 
żywą symulacją jakiegoś całego miasta. W danym momencie obiekty 
nieodnoszące się bezpośrednio do postaci gracza (takie, które są bliskie, 
wyświetlane na monitorze czy śledzone przez radar gracza) nie są 
przetwarzane przez grę”. S. Egenfeldt-Nielsen, J.H. Smith, S.P. Tosca, 
Understanding Video Games…, s. 118-119. 
44 Rozgrywkę (ang. gameplay) rozumiem za Souvikiem Mukherjee jako 
to, co „polega na interakcji pomiędzy grą a graczem”. S. Mukherjee, Video 
Games and Storytelling. Reading Games and Playing Books, New York 2015, 
s. 89. 
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na badaniach krytyków GTA, takich jak Paul Barrett czy McKenzie 
Wark, Dyer-Witheford i de Peuter piszą: „Twierdzimy, że ta seria gier 
wyrasta ze specyficznego momentu w dynamice urbanizacji globalnego 
kapitału, co z kolei wzmacnia terytorializację klasową i rasową, która 
charakteryzuje Imperium”45. 

W analizie tej badacze demonstrują, jak wykorzystywana w grach 
przez jej twórców (studio Rockstar Games) retoryka cynicznie przery-
sowuje problemy rasowe, etniczne, społeczne i polityczne. Ten zabieg 
służy ochronie Imperium przed krytyką polityczno-społeczną, ponie-
waż wykorzystana w serii gier GTA satyra opiera się na przyjemności 
uczestnictwa w systemie odwzorowującym działania Imperium46. Dla-
tego cytowani autorzy mówią o swoistym połączeniu satyry, zachęty 
i normalizacji w GTA, stwierdzając:

GTA jest cyniczną grą, która równocześnie poddaje satyrze, daje 
przyzwolenie na i normalizuje hiperzaborczość jednostki, rasistowskie 
stereotypy i neoliberalną przemoc w jakimś samoanulowaniu, które 
pozwala, aby te składniki pozostały nietknięte, oto struktura najściślej 
konserwatywna.47

Autorzy Games of Empire pokazują również, że gry studia Rockstar 
Games odnoszą się wprost do polityki urbanistycznej neoliberalizmu 
i walki ze związkowcami z czasów prezydentury Ronalda Reagana48, 
przemytu narkotyków z czasów rozwoju kolumbijskiego kartelu Pabla 
Escobara49, zamieszek na tle rasowym w Los Angeles z 1992 roku po  
pobiciu Rodneya Kinga50 przez policjantów czy migracji zarobkowej 
z lat 90. XX wieku oraz problemów finansowych związanych z kryzysem 

45 N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire…, s. 157. 
46 Tamże, s. 180-182. „Jest faktycznie sprawą żywotną dla ideologicznej 
spójności zawartej w tych grach demonicznej satyry, aby wszechobecne 
były brutalizacja, rasizm i chciwość”. Badacze interpretują tę tendencję 
do hiperbolizacji przemocy jako jeden z charakaterystycznych chwytów 
wzmacniających retorykę stosowaną przez Imperium. W ten sposób satyra 
nie służy już krytyce społecznej, zamienia się bowiem w nośnik cynicznej 
postawy propagowanej w ramach dominującej ideologii. Tamże, s. 180. 
„Powiedzielibyśmy, że najbardziej wyróżniającą kategorią dla serii GTA  
jest cynizm – postawa traktowana przez niektórych komentatorów jako 
istotna dla etosu Imperium”. Tamże, s. 181. 
47 Tamże. 
48 Tamże, s. 159. 
49 Tamże, s. 161. 
50 Tamże, s. 168. 
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dotyczącym comów z początku XXI wieku51. Przywołane odniesienia 
to zaledwie kilka przykładów tego, jak gry z serii GTA wykorzystują 
konteksty historyczne, polityczne i społeczne w konstruowaniu śro-
dowisk urbanistycznych, w których toczy się rozgrywka. Jednocześ-
nie, co ważne dla analizy reprezentacji robotników w grach wideo, 
Dyer-Witheford i de Peuter nie mają złudzeń, że gry z serii GTA stoją 
jednoznacznie po stronie Imperium, właśnie ze względu na umiejsco-
wienie gracza w siatce społecznej po stronie wyzyskujących. Badacze 
piszą: „W GTA IV widocznym tematem jest to, że biedni wyzyskują 
bardziej biednych. Mogą być inne opcje; ale ty nie możesz ich rozegrać 
– i to czyni z GTA grę Imperium”52. Jednym z przykładów tego, jak 
pierwsza z omawianych gier, GTA Vice City, dotyka problemów spo-
łecznych, jest wymieniana przez autorów Games of Empire misja szósta, 
w której gracz przebiera się za robotnika, żeby rozpocząć bijatykę wśród 
strajkujących pracowników firmy wysyłkowej, zajmującej grunty miej-
skie o wysokiej wartości. Robotnicy przedstawieni są w tej lokacji jako 
zuniformizowane kukły, wykrzykujące niezrozumiałe hasła, a raczej 
hałasujące przed bramą swojej firmy. Takie przedstawienie manifestują-
cych robotników jest samo w sobie nie tylko stereotypowe, ale całkowi-
cie ograbia ich z godności i właściwego działania w konkretnej sytuacji. 
W  GTA Vice City robotnicy rzeczywiście sprowadzeni zostali do  
roli kukiełek rozgrywanych przez gracza w celu uzyskania dostępu 
do magazynu firmy wysyłkowej – niczym nie różnią się zatem od ro-
botników z narracji Ruskina i Huizingi – są pionkami w grze śmierci 
uprzywilejowanych i gangsterów. Gra przedstawia zatem strajkujących 
robotników jako tłum niewarty zainteresowania, pozbawiony celu, 
podatny na wybuchy agresji i gotowy zniszczyć własne miejsce pracy. 
Co więcej, mylnie traktowane przez Dyer-Witheforda i de Peutera jako 
instrukcja w grze hasło: „Chłopaki! Roztrzaskajmy parę [komuszych 
– M.K.] czaszek! [Sticks out, boys! Let’s crack some commie skulls!]”53, 
wygłaszane faktycznie przez ochronę firmy wysyłkowej, wykracza poza 
satyrę, bo gracz nie uczestniczy w strajku, robotnicy nie wykrzykują 
żadnych haseł ani nie tworzą zorganizowanej grupy i nie reagują na 
działania gracza prowadzące bezpośrednio do zniszczenia warunkują-
cych ich pracę środków produkcji. Gra nie pokazuje żadnych relacji po-
między robotnikami, izoluje ich zarówno jako podmioty komunikacji, 

51 Tamże, s. 173. 
52 Tamże, s. 180. 
53 Zob. Misja 6 „Zamieszki”. GTA Vice City, prod. Rockstar North, wyd. 
Rockstar Entertainment, Polska 2003 [PC]. 
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jak i afektów – ich strajk zamienia się w zwyczajną bijatykę, spowodo-
waną przez przebranego w ich uniform gangstera. Zamieszki ukazano 
w charakterze środka prowadzącego do przejęcia ziemi firmy wysyłko-
wej przez ludzi z półświatka, współpracujących z oficjalnie działającymi 
przedstawicielami finansjery. W tym przedstawieniu nieobecne są ani 
solidarność robotnicza, ani postulaty związkowe, ani jakiekolwiek 
argumenty stawiane przez strajkujących w latach 80. związkowców. 
W ten sposób GTA nie tylko maskuje ideologię, ale faktycznie uczestni-
czy w jej konstruowaniu. Analizując ten fragment, badacze wskazują na 
podłoże historyczne przedstawionych w grze wydarzeń, ale zupełnie za-
pominają o tym, że sam sposób przedstawienia robotników powoduje, 
że nie pojawiają się oni w orbicie zainteresowań gracza jako podmiot 
relacji społecznych i politycznych, a pokazani są jedynie niczym pionki 
na szachownicy – do pobicia i obiekty prowokacji – skazane na bijatyki 
i burdy. 

W grze GTA IV robotnicy w restauracjach mówią z wyraźnym 
akcentem, wskazującym ich przynależność klasową i rasową, a jeśli 
gracz wejdzie do restauracji z bronią, w ich wypowiedziach pojawiają się 
takie argumenty, jak: „Nie strzelaj, zarabiam minimalną krajową [Don’t 
shoot me, I make minimum wage]”54. Pracownicy fast foodów mówią 
znudzonymi głosami, opowiadają niewybredne dowcipy, zachowują się 
sarkastycznie, szowinistycznie i seksistowsko. W produkcji Rockstar 
Games satyra na fast foody uderza w reprezentacje robotników, których 
komentarze zdradzają, że nie są oni zadowoleni ani z płacy, ani z jakości 
własnej pracy, nie mówiąc już o jedzeniu, z którego drwią. Inaczej 
natomiast GTA IV traktuje robotników, którzy w różnych częściach 
miasta naprawiają drogi, wymieniają rury czy pracują przy budowie. 
Bezgłośnie wykonują oni swoją pracę, polegającą na monotonnym i po-
zbawionym efektów poruszaniu łopatą, kilofem lub młotem. Twórcy 
gry podzielili robotników z tej klasy na kilka kategorii, przedstawiając 
ich jako postaci pozbawione opcji dialogowych. Część z robotników, 
zmęczona, opiera się na swoich narzędziach, zazwyczaj jedna osoba 
symuluje pracę kierownika, trzymając w ręce plan pracy i poruszając 
rękami, jakby wydawała polecenia podwładnym. Robotnicy są jedna-
kowo ubrani, wyposażeni w kaski i zróżnicowani rasowo; we wszystkich 
zaobserwowanych przeze mnie sytuacjach grupę tę stanowili wyłącznie 
mężczyźni. Ich rola nie różni się zasadniczo od roli, jaką odgrywają 

54 Por. GTA IV, prod. Rockstar North, wyd. Rockstar Games, Polska 2011 
[PC]. 
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w grze budynki czy przedmioty. W przeciwieństwie do przechodniów 
czy uczestników ruchu drogowego, których można w grze „zaczepiać”, 
robotnicy fizyczni reagują ucieczką jedynie na odgłosy wystrzałów 
i bezpośrednie ataki na nich. Postaci robotników w GTA IV zostały 
zatem sprowadzone do roli niemych statystów, obecnych wprawdzie 
w przestrzeni miejskiej, ale pozbawionych możliwości działania in-
nego niż automatyczne i powtarzalne czynności, jak tłuczenie młotem 
o beton. W jednej z misji gracz otrzymuje zadanie zabicia uzbrojonych 
po zęby związkowców oraz ich liderów (sic!), opłacanych przez mafię, 
którzy przejęli i zablokowali jeden z placów budowy w mieście. W dia-
logu po wykonaniu tej misji zleceniodawca mówi wyraźnie, że aby na 
plac budowy mogli wejść robotnicy, trzeba go oczyścić z ciał zabitych. 
W ten sposób GTA IV dokonuje bardzo wyraźnego politycznego gestu 
przedstawienia związkowców jako zatrudnionych przez mafię osiłków, 
którzy nawet po śmierci przeszkadzają w wykonywaniu pracy robotni-
kom „prawdziwym”. Po raz kolejny wygrywa wizja robotników zapre-
zentowanych nie jako prekariusze, lecz jako marionetki w rozgrywkach 
ekonomicznych mafii i finansjery. Podsumowując, robotnicy w grach 
z serii GTA doskonale pasują do XIX-wiecznego podziału Ruskina, 
są jedynie pionkami w grze śmierci, bezwolną, niemą masą, z którą 
ani bohaterowie gier, ani tym bardziej gracze nie identyfikują się, nie 
dzieląc z nimi wspólnych interesów, ani, co więcej, wspólnych wartości. 

3. Robotnicy w grach strategicznych
Klasyczne gry strategiczne można podzielić na te, w których robotnicy 
są w ogóle reprezentowani, oraz takie, w których jedynie się o nich 
wspomina (np. Company of Heroes55). Do pierwszych zaliczyć można 
tytuły osadzone w konwencji fantastyki (seria Warcraft56), science 
fiction (seria Starcraft57), serie w mniejszym lub większym stopniu 

55 Company of Heroes: Kompania braci, prod. Relic Entertainment, wyd. 
THQ, Sega, Polska 2006 [PC]. 
56 Warcraft: Orcs & Humans; Warcraft II: Tides of Darkness; Warcraft II: 
Beyond the Dark Portal; Warcraft III: Reign of Chaos; Warcraft III: 
The Frozen Throne, prod. Blizzard Entertainment, wyd. Blizzard 
Entertainment, Polska 1996-2003 [PC]. 
57 StarCraft, prod. Blizzard Entertainment, Sierra Entertainment, wyd. 
Blizzard Entertainment, Polska 1998 [PC]; StarCraft: Brood War,  
prod. Blizzard Entertainment, wyd. CD Projekt, Polska 1999 [PC]; 
StarCraft 2: Wings of Liberty; StarCraft 2: Heart of the Swarm; StarCraft 2: 
Legacy of the Void, prod. Blizzard Entertainment, wyd. Blizzard 
Entertainment, Polska 2010-2015 [PC]. 
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nawiązujące do historii, takie jak Age of Empires III 58 i Cywilizacja V  59, 
oraz symulatory miasta (seria SimCity 60). W wymienionych grach ro-
botnicy przedstawieni zostali jako: a) chłopi (ang. peasants); b) SCV – 
Space Constructive Vehicles/Drony/Próbniki; c) osadnicy, pracownicy, 
robotnicy (ang. workers) czy d) Simy. W większości gier strategicznych 
robotnicy są szkoleni i produkowani (sic!), co zmusza graczy do wyko-
rzystania nakładów finansowych lub zasobów w grze. W symulatorach 
rekrutujący się z różnych klas społecznych robotnicy, napływający do 
budowanych przez graczy miast, wymagają odpowiednich warunków 
mieszkaniowych i podatkowych. 

W produkcjach studia Blizzard istotnym elementem rozgrywki jest 
kontrolowanie jednostek odpowiedzialnych za zbieranie zasobów oraz 
konstruowanie i naprawę budynków. Pod tym względem osadzony 
w realiach fantastycznych Warcraft przedstawia ludzkich pachołków 
(ang. peasants) oraz przynależących do rasy orków czeladników (ang. 
peons) jako postaci całkowicie nieprzydatne w walce, mówiące z wy-
raźnym akcentem, stylizowanym na czarny humor oraz satyryczny 
charakter wypowiedzi postaci ze skeczy Monty Pythona61. Ta gra 
z konwencją, zastosowana w wypowiedziach jednostek, których tre-
ning jest najtańszy, odzwierciedla wyobrażenie o feudalnej strukturze 
władzy i relacji społecznych. Prezentowana w serii Warcraft karyka-
tura nie zmienia zasadniczo charakteru robotników, stanowiących, 
co prawda, podstawową siłę napędzającą ekonomię, ale ukazanych 
jako pospolita, nieprzydatna w walce i poniżona kulturowo klasa spo-
łeczna i jednolita genderowo grupa. Mechanika rozgrywki nie opiera 
się również przez większość czasu na kontrolowaniu robotników, lecz 
na wyznaczaniu im zadań, które mają oni powtarzać, gdy gracz skupia 
się na prowadzeniu bitew z użyciem jednostek walecznych. Podobnie 
przedstawiono robotników w obu grach serii Starcraft – jako kierują-
cych SCV (Space Construction Vehicle), czyli kosmicznymi pojazdami 
konstrukcyjnymi, szczupłych, uzależnienionych od papierosów białych 

58 Age of Empires, prod. Ensemble Studios, wyd. Microsoft Game Studios, 
Polska 2005 [PC]. 
59 Sid Meier’s Civilization V, prod. Firaxis Games, wyd. Take-Two 
Interactive, Polska 2010 [PC]. 
60 SimCity 2000, prod. Maxis, wyd. EA Games, Polska 1993 [PC]; 
SimCity 4, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2003 [PC]; SimCity 5, 
prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2013 [PC]. 
61 Taką informację podaje Wikia pod hasłem Warcraft III, http://
et.worldofwarcraft.wikia.com/wiki/Quotes_of_Warcraft_III/Human_
Alliance (dostęp: 19.04.2018). Zob. Warcraft III: Reign of Chaos. 



235I  R O B O T N I C Y  I   G R A C Z E

mężczyzn w wieku około pięćdziesięciu lat, mówiących z wyraźnym 
południowo amerykańskim akcentem, których wypowiedzi utrzy-
mane są w tej samej konwencji, co enuncjacje pachołków z Warcrafta. 
Prowadzący SCV mówią zatem o nadgodzinach, lęku przed śmiercią, 
psującym się sprzęcie, rzucają z teksańskim akcentem powiedzeniami 
w stylu: „Wczoraj zdechła moja krowa, więc nie trzeba mi twojego byka 
[My cow died last night, so I don’t need your bull]” czy „Spuść się na mnie  
[Butter my biscuit]”62. 

W StarCrafcie 2 robotnicy (SCV) rasy Terran skontrastowani zostali 
z wysoko rozwiniętymi próbnikami rasy Protosów oraz przepoczwa-
rzającymi się robotnicami Zergów, co dodatkowo wzmacnia wizerunek 
pracownika ludzkiego jako przynależnego do klasy słabo wyspecja-
lizowanej i nisko umiejscowionej na drabinie społecznej. Robotnicy 
nie pełnią w grze żadnych funkcji związanych z pracą niematerialną, 
wszelkie badania naukowe odbywają się bowiem w specjalistycznych 
budynkach, a o pracownikach intelektualnych niczego się w zasadzie 
nie dowiadujemy. Gra szkicuje więc obraz poddanego korporacji, bied-
nego, słabo wykształconego i źle opłacanego pracownika fizycznego, 
który wyrabia nadgodziny i pracuje na starym i psującym się sprzęcie. 
Jest to oczywiście konwencja przyjęta w StarCrafcie, co nie zmienia 
faktu, że taki obraz oddawanych graczom pod kontrolę robotników sta-
nowi kolejną iterację wyobrażenia, o którym pisał Ruskin czy komentu-
jący jego teksty Huizinga. Co interesujące, obraz ten utrwala również 
genderowy i etniczny wizerunek robotnika w koloniach kosmicznych, 
który ma stanowić trawestację postaci biednego amerykańskiego far-
mera (rednecka, czyli „wsioka”). Tak karykaturalna prezentacja służy 
poniżeniu całej grupy społecznej w silnie zmilitaryzowanym świecie 
StarCrafta 2, w którym prowadzona przez protagonistę, Jima Reynora, 
rebelia przeciw tyranii korporacji Arcturusa Mengska wymija zasadni-
czy problem ekonomicznego i społecznego położenia klasy robotniczej, 
wyzyskiwanej do własnych celów w identyczny sposób zarówno przez 
rebeliantów, jak i ich wrogów. 

Inaczej przedstawia robotników seria gier Sid Meyer’s Civilization, 
w której produkuje się ich (sic!) w miastach jako jednostki odpowie-
dzialne za konstruowanie budynków, zagospodarowywanie terenu, 
budowę sieci komunikacyjnej etc. W grze Cywilizacja V robotnicy, aż 

62 Zob. StarCraft 2: Wings of Liberty, prod. Blizzard Entertainment, 
wyd. Blizzard Entertainment, Polska 2010-2015 [PC]. Por. rozumienie 
powiedzenia w słowniku urbanistycznym, http://www.urbandictionary.
com/define.php?term=butter+my+biscuits (dostęp: 19.04.2018). 
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do wejścia przez gracza w erę rewolucji przemysłowej, przedstawiani są 
jako lekko ubrani chłopi, natomiast po tym przełomie zyskują wygląd 
zuniformizowanych pracowników fizycznych. W grze Cywilizacja VI63 
te postaci zastąpione zostały przez budowniczych, którzy, inaczej niż 
w poprzednich tytułach w serii, mają ograniczoną liczbę „użyć”, po 
czym jednostka musi zostać zastąpiona nową. Warto zauważyć, że 
robotnicy nie stanowią w Cywilizacji grupy różnicującej się w zależ-
ności od rozgrywanej nacji – tak jak jednostki bitewne czy postaci 
historyczne. Nie są zatem przedstawiani w charakterze czynnika kul-
turotwórczego czy znacząco charakteryzującego różne cywilizacje.  
Krytycy serii wskazują na wpisany w ideologię gry ekspansjonizm. Jak 
pisze np. Ted Friedman: „U podstaw całej struktury gry leży pojęcie, 
że globalne współistnienie jest sprawą wygranej lub przegranej”64. 
Alexander Galloway idzie o  krok dalej, wskazując, że zbudowane 
na ekspansjonizmie i kolonializmie podstawy Cywilizacji, wpisane 
w nią jako warunki zwycięstwa, odzwierciedlają filozofię myślenia 
o wyższości europejskich wartości, religii i kultury nad innymi krę-
gami kulturowymi65. Zgodnie z najważniejszą tezą badacza seria gier 
Cywilizacja przedstawia upraszczającą i generalizującą logikę samej 
kontroli informatycznej, co sprawia, że wszelka zastosowana wobec 
tropów rasistowskich krytyka ideologii kończy się odkryciem rządzą-
cej wszystkimi kliszami kulturowymi, stereotypami i wykluczeniami 
logiki algorytmu66. Galloway twierdzi zatem, że Cywilizacja stanowi 
doskonały przykład alegorii kontroli. Pisze on: 

Gry wideo są alegoriami naszego codziennego życia w protokologicznej 
sieci ciągłej kontroli informatycznej. Faktycznie, im bardziej gry zdają 
się emancypować jako medium, podstawiając aktywność w miejsce 
pasywności czy narrację rozgałęziającą się w miejsce linearnej, tym 
bardziej w rzeczywistości skrywają fundamentalną transformację 
społeczną ku informatyczności, która działa na nasz glob w ostatnich 
dekadach. W nowoczesności ideologia była narzędziem władzy, ale 

63 Sid Meier’s Civilization VI, prod. Firaxis Games, wyd. 2K Games, 
Polska 2016 [PC]. 
64 T. Friedman, Civilization and Its Discontents. Simulation, Subjectivity, 
and Space, w: On a Silver Platter: CD-ROMs and the Promises of a New 
Technology, red. G.M. Smith, New York 1999, s. 145. 
65 A.R. Galloway, Gaming. Essays on Algorithmic Culture…, s. 96. 
66 Tamże, s. 101-103. 
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w postmodernizmie ideologia jest wabikiem, jak starałem się pokazać na 
przykładzie gry Cywilizacja.67

Słowem, zarówno reprezentacja robotników w grach z serii Cy-
wilizacja, jak i możliwa do przeprowadzenia krytyka stojącej za nią 
ideologii służy zamaskowaniu rzeczywistej manipulacji, polegającej 
na tym, że walka klasowa zastąpiona została przez kontrolę informa-
tyczną uczeniem się i przyswajaniem sobie algorytmicznych sposobów 
myślenia poddanych kontroli społecznej68. Oznacza to w praktyce, że 
gra, która w założeniu ma ukazywać lub symulować polityczny, spo-
łeczny i ekonomiczny  postęp, przedstawia robotników jako przedmiot 
informatycznej kontroli, pozbawiony charakteru kulturotwórczego 
oraz zróżnicowania etnicznego. Zwróćmy uwagę, że zmiana wyglądu 
robotników w Cywilizacji po dojściu gracza do ery rewolucji prze-
mysłowej, wyraźnie wskazująca na ich uklasowienie, nie pokrywa się 
ze zmianą ich statusu w charakteryzującej współczesność rewolucji 
technologiczno-informatycznej. Twórcy Cywilizacji zatrzymali się na 
wizerunku robotnika z XIX wieku, całkowicie lekceważąc charakte-
ryzujące drugą połowę XX wieku przemiany społeczne i ekonomiczne, 
uwarunkowane globalnym i kognitywnym kapitalizmem69, jak również 
wytworzenie prekariatu70. Już sam opis jednostki robotników w grze 
(ang. worker unit) pokazuje, że w Cywilizacji V nie wykonuje ona żadnej 
pracy niematerialnej: 

Aby przeżyć, cywilizacja potrzebuje utalentowanych robotników. Mogą 
to być wyszkoleni inżynierowie albo cywile zmuszeni do pracy (albo 
niewolnicy), ale ktoś musi pracować w kopalniach, orać pola oraz bruko-
wać drogi. Bez tych kobiet i mężczyzn cywilizacja popadnie w stagnację 
i w końcu stanie się ofiarą aktywniejszych sąsiadów.71

Opis jednostki robotników nie tylko pomija pracę niematerialną, 
ale konstruuje wyobrażenie robotnika jako inżyniera specjalisty, 

67 Tamże, s. 106. 
68 Por. N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire…, s. 221. 
69 Zob. M. Ratajczak, Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: 
kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna” 
2015, nr 1, s. 58-88. 
70 Zob. J. Sowa, Prekariat – proletariat epoki globalizacji, w: Robotnicy 
opuszczają miejsca pracy, red. J. Sokołowska, Łódź 2010, s. 102-131. 
71 Sid Meier’s Civilization V, prod. Firaxis Games, wyd. Take-Two 
Interactive, Polska 2010 [PC]. 
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niewolnika lub cywila zmuszonego (sic!) do pracy. Jednocześnie 
struktura drugiego zdania opisu tej jednostki – „Mogą to być… ale 
ktoś musi” – skutecznie odwraca uwagę od problemu klasowego czy 
etycznego, stawiając na pierwszym miejscu konieczność dziejową, 
utylitarną bądź ekonomiczną. Przekaz wydaje się prosty, otóż cywili-
zacja potrzebuje robotników, ponieważ inaczej przestanie się rozwijać 
i zostanie podbita. Skrywa on natomiast założenie, że mamy do czy-
nienia z ciągłością funkcjonowania jednej i tej samej klasy społecznej, 
której nie dotyczą w dużej mierze przemiany ekonomiczne, społeczne, 
systemy polityczne, bo też nie wpływają one zasadniczo na kształt, wy-
gląd i etyczne uwarunkowania pracy robotników. Robotnicy to rów-
nież jednostka w grze, przedstawiona jako grupa jednolita genderowo 
(męska), co zostaje stonowane w opisie akcentującym jej zróżnicowanie 
płciowe. Ponownie spotykamy się jednak z graficzną reprezentacją 
robotników będącą klasą o wyraźnym profilu genderowym, która 
wykonuje jedynie pracę fizyczną. Mimo że Cywilizacja V jest grą odno-
szącą się do wydarzeń historycznych i rzeczywistych przemian społecz-
nych, politycznych i gospodarczych, to rewolucje w miastach odbywają 
się bez udziału jednostek robotników, których zdają się w ogóle nie 
dotyczyć. Oznacza to, że przedmiotem niezadowolenia społecznego 
nigdy nie są warunki pracy, relacje klasowe lub wyzysk, a jedynie zbyt 
niski – w stosunku do wielkości populacji miejskiej – poziom luksusu. 
O ile zatem gracz zmuszony jest dbać o zadowolenie ludności miejskiej, 
to gra alienuje robotników, pozbawiając ich wszelkich form sprzeciwu 
wobec władzy, w końcu „ktoś musi pracować w kopalniach, orać pola 
oraz brukować drogi”. 

4. Powrót proletariatu? Robotnicy w Dishonored
Produkcja Arkane Studios pod tytułem Dishonored 72 osadzona jest 
w przemysłowym mieście Dunwall, w którym korupcja, zamach stanu, 
nierówności społeczne oraz plaga spowodowały wprowadzenie stanu 
wyjątkowego i ustanowienie totalitarnego reżimu o charakterze dys-
topii73. Bohaterem gry jest Corvo Attano, ochroniarz królowej, nad 

72 Dishonored, prod. Arkane Studios, wyd. Bethesda Softworks, Polska 
2012 [PC]. 
73 Analizę komunikatów propagandowych wskazującą na dystopijny 
charakter Dunwall przeprowadził K.M. Maj w przywoływanym już tekście 
Deconstructing Utopia…, s. 84-85). W tym miejscu przyjmuję najprostszą, 
klasyczną definicję dystopii Lymana Towera Sargenta, a więc: „Dystopia 
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którym gracz otrzymuje kontrolę z chwilą zamachu na władczynię, 
utraty przezeń statusu społecznego oraz oczekiwania na niesprawie-
dliwą egzekucję. Siłą napędzającą rozwój zdarzeń w grze jest walka 
z opresyjnym systemem, polegająca na dokonywaniu zamachów na 
ważniejszych dygnitarzy miejskich i członków elity arystokratycznej, 
legitymizującej wyzysk robotników. Nadrzędnym celem gry jest jed-
nakże dopilnowanie, aby tron przejęła młodziutka córka królowej, 
której rządy zależeć będą od stylu prowadzenia przez gracza rozgrywki, 
czyli od tego, czy będzie on zabijał mieszkańców miasta oraz siły po-
rządkowe, co napędza rozwój plagi, czy zdecyduje się na przejście gry, 
nie przelewając krwi. Tworząc miasto Dunwall, Arkane Studios in-
spirowało się Londynem i Edynburgiem z XVII i XIX74 wieku, a jeden 
z głównych wykonawców i pomysłodawców, Harvey Smith, nazywa 
efekt końcowy „retrofuturystycznym światem przemysłowym”75. Gra 
przedstawia dosyć jednolity obraz klasy robotniczej, o której dowiadu-
jemy się z wielu rozrzuconych w Dunwall notatek czy miniaturowych 
narracji76, nawiązujących do takich dzieł literackich, jak Moby Dick77. 
Rob Gallagher, badając problematykę queer w Dishonored, wskazuje, 
że gra w otwarty sposób nawiązuje do problemów klasowych: 

lub utopia negatywna – jakaś nieistniejąca społeczność dokładnie opisana 
i normalnie umiejscowiona w czasie i przestrzeni, która w intencji 
autora miała być przez czytelnika postrzegana jako znacząco gorsza od 
społeczności, w której ten czytelnik żył”. L.T. Sargent, The Three Faces of 
Utopianism Revisited, „Utopian Studies” 1994, nr 1, s. 9. 
74 Taką informację podaje anglojęzyczna Wikipedia: https://en.wikipedia.
org/wiki/Dishonored (dostęp: 18.04.2018). Z drugiej strony Wikia 
poświęcona grze wskazuje na to, że gra jest bliższa realiom XVII wieku. 
Por. http://dishonored.wikia.com/wiki/Dishonored (dostęp: 18.04.2018). 
75 B. Hanson, H. Smith, R. Colantonio, Co-Creating Dishonored: 
An Interview with The Directors, „Gameinformer” 2011, http://www.
gameinformer.com/b/features/archive/2011/07/18/co-creating-
dishonored-an-interview-with-the-directors.aspx?PostPageIndex=1 
(dostęp 18.04.2018).  
76 Pełna informacja na temat wszystkich miniatur w grze wraz z ich 
transkrypcjami znajduje się na oficjalnej stronie Wikia Dishonored. Por. 
http://dishonored.wikia.com/wiki/Category:Dishonored_Books (dostęp: 
18.04.2018). 
77 O bogatej tradycji literackiej, jaką wyczytać można w reprezentacjach 
oraz w fabule Dishonored, pisał Rob Gallagher: „Pełna arystokratycznej 
intrygi, dziwnej nauki i okultystycznej tajemnicy gra czerpie z tradycji 
literackiej, której najważniejszymi przedstawicielami są Oscar Wilde, 
Arthur Machen, Robert Louis Stevenson i Henry James”. R. Gallagher, 
Careless Whispers. Hints of Queer Possibility in the Spaces of Dishonored, 
„Media Fields Journal” 2014, nr 8, s. 4. 
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Zasadniczo będąc grą o infiltrowaniu przestrzeni, do których się 
nie przynależy, Dishonored jest w równej mierze zainteresowana dyna-
miką kontaktów międzyklasowych, mobilnością społeczną oraz tym, 
co Butler nazywa „różniczkową alokacja prekarności” […].78

Jednym z  najbardziej interesujących mechanizmów, służących 
przedstawieniu tkaniny społecznej, jest mistyczne serce, które bohater 
otrzymuje na początku gry od Przybysza przebywającego w pustce. Ów 
magiczno-mechaniczny przedmiot, w którym prawdopodobnie została 
zaklęta dusza zamordowanej Królowej79, jest istotny z dwóch powodów: 
stanowi metaforę problematyzującą rolę i funkcję empatii w reprezenta-
cji oraz pozwala na uzyskiwanie informacji społecznych na temat miejsc 
oraz ludzi. Serce można zatem odczytywać jako transpozycję tego, co 
zostało odebrane miastu wraz ze śmiercią władczyni i co wraca pod 
postacią przedmiotu do użycia w rękach męskiego bohatera. Bez serca, 
odgrywającego rolę dodatkowego – empatycznego – narratora, Corvo 
Attano i tym samym gracz nie jest w stanie dostrzec wyzysku, cierpienia 
i problemów społecznych. Z serca płyną komentarze królowej, które 
uzupełniają przedstawienia robotników o niezbędne, z perspektywy 
emocjonalnej i afektywnej, informacje, np.:

Jej ciężka praca nie zostanie hojnie wynagrodzona. […] Dla zwykłej 
służby praca nigdy się nie kończy. […] Pomoc domowa jest źle trakto-
wana. Ale są gorsze sposoby zarabiania na życie. […] Nie czuj litości 
dla służby. Dobrze wykonana praca jest powodem do dumy. […] Ona 
ukrywa swoje dłonie. Są wyniszczone i pokryte bliznami od prania. 
[…] Ona jest szwaczką w pracowni często odwiedzanej przez bogaczy. 
[…] W pracy, którą wykonuje każdego dnia, nie ma nic pospolitego. […] 
Ona głoduje, aby jej dzieciom nie zabrakło chleba. […] Ma tylko jedną 
sukienkę i nosi ją, aż się rozleci. […] Teraz najmniejsze jest chore. […] 
Tacy jak ona są osnową tego miasta. […] Zapłata służącej nie wystarczy 
na pokrycie długów jej ojca.80

Komentarze dotyczące robotników w dalszej części gry nie będą 
się zasadniczo różniły od tych przywołanych z jej początku. Serce 

78 Tamże, s. 5. 
79 Taką informację podaje Wikia Dishonored w haśle poświęconym 
sercu: http://dishonored.wikia.com/wiki/The_Heart (dostęp: 18.04.2018). 
80 Wszystkie cytaty pochodzą z polskich napisów w grze dotyczących 
postaci Cecelii oraz Lydii w siedzibie lojalistów. Zob. Dishonored [PC]…
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jednoznacznie przedstawia okrutny i  wyniszczający robotników 
wyzysk, prowadzący do zużycia ich ciał i poniżenia. Złe warunki 
pracy zostają dodatkowo powiązane z odziedziczonym po rodzicach 
długiem, chorobą dzieci lub zwyczajnym ubóstwem. Wymowa ko-
munikatów serca jest jednak ambiwalentna. Z jednej strony bowiem 
umożliwia ono dostęp do tych uwarunkowań socjoekonomicznych, 
których twórcy nie oddali w  obrazowaniu postaci, dzięki czemu 
przedstawia wyzysk klasy robotniczej przez bogaczy i arystokratów. 
Z drugiej strony natomiast empatyczny wydźwięk komentarzy za-
burzony zostaje przez zdania wykładające, że choć źle traktowana, 
służba nie zasługuje na litość, bo mogłoby być gorzej, a mimo ni-
skiej płacy jej praca winna być powodem do dumy. Wydaje się, że 
w kontraście z przedstawieniami marazmu, biedy, głodu i śmierci owa 
ambiwalencja, wypowiadana przez głos z serca, jest właściwa myśle-
niu osoby z innej klasy społecznej, co jedynie potęguje wrażenie, że 
bohater gry, Corvo Attano, jest zaledwie obserwatorem życia robot-
ników, a jego współpraca z przedstawicielami lojalistów (wojskowymi 
i arystokratami) traktuje dobro klasy pracującej jako efekt uboczny 
wprowadzenia prawowitej następczyni na tron. Jednocześnie serce, 
jako dar Przybysza z pustki, jest samo w sobie przedmiotem z innego 
świata, podobnie jak dobiegający z niego kobiecy głos, słyszany je-
dynie przez Corvo. Dlatego możliwe jest takie rozegranie gry, które 
serca w ogóle nie używa w interakcjach z innymi postaciami, a zatem 
pomija złożoną i demaskującą biopolitykę opowieść, kształtującą się 
wraz z odkrywaniem kolejnych ludzkich tragedii. 

Serce w Dishonored można również odczytywać jako mechanizm 
wprowadzony do gry w celu dawania świadectwa. Ponieważ głos z serca 
ma status wszechwiedzącego widmowego81 bytu, można dostrzec  
w nim świadka, rozumianego przez Giorgia Agambena jako testis-
-terstis, czyli posiadającego status osoby trzeciej82. Nie chodzi zatem 
o to, że los każdego robotnika zostaje opowiedziany przez niego, jako 
superstesa83, ale o to, że właśnie odebrano mu prawo do mówienia 
wprost o swoim położeniu społecznym. Bez serca robotnicy nie są 
świadkami w sprawie własnego wyzysku, mówić za nich musi Inny 

81 Por. J. Momro, Widmontologie nowoczesności. Genezy, Warszawa 2014, 
s. 49-50. 
82 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. 
S. Królak, Warszawa 2008, s. 15. 
83 Tamże. 
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(w tym wypadku zabity suweren), pochodzący z porządku widmon-
tologicznego84, zdradzając kulisy ich egzystencji. Mamy tu zatem do 
czynienia z sytuacją analogiczną do tej przedstawionej w Hamlecie, 
w  której zmarły władca pojawia się jako widmo przed bohaterem 
i udziela mu wiedzy zza świata na temat rzeczywistości85. Okazuje się 
bowiem, że bez widmowego głosu serca tkanka społeczna, afekty i cier-
pienia robotników pozostają niewidoczne. Dishonored obnaża również 
działanie prawa w dystopii, jaką stało się Dunwall, w którym każdy 
przedstawiciel klas pracujących żyje w ciągłym lęku przed władzą. 
W podawanych przez serce informacjach o robotnikach z Dishonored 
wielokrotnie pojawia się wyraźnie wyrażona wola śmierci. Mamy w tym 
wypadku sygnał, że dystopia Dunwall opiera się na podstawowym 
założeniu współczesnej biopolitycznej władzy, która „skazuje na życie 
i pozwala na śmierć”86. Istotnym elementem przedstawienia robotni-
ków w grze jest ich udział w przemyśle wielorybniczym, na którym 
opiera się ekonomiczna i technologiczna potęga Dunwall. To mord 
wielorybów, tworzący podstawę funkcjonowania dystopijnego miasta, 
kreuje w Dishonored obraz biopolitycznego reżimu, wykorzystującego 
olbrzymią i dokładnie opisaną maszynerię haków i harpunów oraz 
statków, pozwalających na rozpoczęcie obróbki zaraz po upolowaniu. 
W jednej z miniaturowych książeczek w grze znajdujemy następujący 
opis o nazwie „Przetwarzanie tranu”:

Na morzu zabezpieczają bestię hakami, linami rzucanymi z głównego 
statku oraz z kilku mniejszych łodzi. Pływaki uniemożliwiają wielo-
rybowi zanurkowanie w głębiny. Gdy zostanie złapany, przez ogon 
przebija się większy hak, używany do wciągnięcia stworzenia po rampie. 
Zwierzęta jęczą i huczą przez jakiś czas, gdy ludzie wydobywają je na 
pokład, a następnie unoszą na rusztowanie powyżej. Statek ustala kurs 
i powraca do portu w Dunwall, gdzie załogi pracują nad wielkim stwo-
rem, odcinając najtłustsze części, gdy on wciąż jest żywy.87

Nieprzypadkowo robotników w Dishonored spotyka los podobny 
do losu wielorybów. Część notatek umieszczonych w grze odnosi się do 

84 Rozumiem poprzez taki porządek przedstawioną w grze pustkę, 
w której czas został zawieszony, a status ontologiczny przedstawień jest 
niepewny. 
85 J. Momro, Widmontologie…, s. 473. 
86 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz…, s. 83-84. 
87 Dishonored [PC]…
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tego, że marynarze zmieniają się pod wpływem polowań, lub ukazuje ich 
nieskrępowaną niczym agresję w opisie mordowania zwierząt. Władza 
wyzyskuje zatem robotników na takiej samej zasadzie, na jakiej przy 
ich pomocy wyzyskuje wieloryby, wytwarzając piramidalną strukturę 
zarządzania przemocą, cierpieniem i śmiercią. Analogicznie do losu 
robotników, skazanych na życie w nieludzkich warunkach, przedsta-
wiony został w kilku miejscach los wielorybów poddawanych „obróbce” 
w zakładach przemysłowych, w których przedłuża się ich cierpienie, 
odwlekając śmierć w celu uzyskania większej ilości tranu. Reżim bio-
polityczny służy w tym miejscu maksymalizacji zysków i minimalizacji 
strat, gwarantuje zatem trwanie Dunwall jako fabryki w jednakowy 
sposób przetwarzającej wieloryby i mordujących je robotników. W tym 
miejscu uwidacznia się opisana przez Ruth Levitas utopijna ontologia, 
czyli sposób przedstawienia ludzkiej natury, afektów wraz z wnioskami 
na temat tego, co sprawia, że ludzkość rozwija się lub zmierza ku kata-
strofie88. Za jej istotny trop w Dishonored trzeba zatem uznać z jednej 
strony krytykę antropocentrycznego traktowania zwierząt jako źródła 
surowców naturalnych, z drugiej natomiast skutki biopolitycznej ekono-
mii dla kondycji ludzkiej, godności, podziałów klasowych etc. Utopijna 
metoda Levitas pozwala również wskazać na fakt, że pragnienie śmierci, 
wyrażane przez serce w imieniu robotników, demaskuje perwersję po-
legającą na przekształceniu utopijnej ontologii w ontologię dystopijną. 
Michel Foucault pisze, że nowoczesna władza traktuje śmierć jednostki 
jako moment, w którym wymyka się ona jej reżimowi: „[…] śmierć staje 
się chwilą, w której jednostka wymyka się wszelkiej władzy, znajduje się 
sama ze sobą i w pewien sposób zamyka się w swoim wymiarze najbar-
dziej prywatnym”89. Teza Foucaulta doskonale opisuje przedstawienie 
robotników w Dishonored jako jednostek upatrujących wolności od 
władzy w śmierci, jedynym sposobie uwolnienia od poniżenia i wyzysku. 

Na uwagę zasługuje także fakt, że widmontologiczne serce jest 
w grze wyjątkowym mechanizmem, pozwalającym na akces do naj-
bardziej prywatnego wymiaru egzystencji robotniczej, co czyni z niego 
to, co Momro za Jacques’em Derridą nazywa technicznym fetyszem: 

Fetysz jako inkarnacja widma odsłaniałby ciało, które nie jest ani po-
strzegalne, ani niewidzialne, lecz pozostaje tkanką cielesną w ciele bez 

88 R. Levitas, Utopia as Method. The Imaginary Reconstitution of Society, 
London 2013, s. 177. 
89 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 
przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 245. 



244 R O Z D Z I A Ł  I V   I N T E R P R E T A C J E

natury, w ciele a-fizycznym. Tak oto rodzi się instytucjonalizacja fetyszu 
w postaci ciała technicznego, podlegającego procesowi instrumentaliza-
cji i przemocy.90

Mechaniczno-mistyczne serce pełni zatem w grze funkcję ambiwa-
lentną, z  jednej strony dając dostęp do uwarunkowań społecznych 
życia robotników, z drugiej natomiast stanowiąc narzędzie przemocy, 
zdradzającej zakusy rządzących, aby posiąść absolutną władzę-wiedzę 
na temat obywateli i ich prywatnych spraw. Jest ono jednocześnie na-
rzędziem empatii i inwigilacji, co można odczytywać jako sygnał, że 
to właśnie pod postacią serca widoczny staje się impuls utopijny czy uto-
pijne pragnienie91. Dunwall jest – za sprawą zarazy, stanu wyjątkowego 
oraz reżimu opartego na dyskursie immunologicznym – biopolityczną 
dystopią92, w której robotnicy poddani są ścisłym mechanizmom regu-
lującym ich życie w imię ochrony gatunku przed plagą. Jednocześnie 
władza w Dishonored legitymizuje swoje postępowanie w dwojaki 
sposób: jako ratunek populacji przed zagładą oraz jako pragnienie 
zachowania jej rasowo-klasowego podziału. Pierwszym działaniem 
uzurpatorów jest odgrodzenie „zdrowych” dzielnic miasta od dzielnic 
objętych chorobą. Reżim biopolityczny wytwarza zatem w przestrzeni 
społecznej strefy immunizacyjne, wprowadzając w tkance społecznej 
cięcia, które czynią z Dunwall maszynę-organizm społeczny. 

Nie jest więc przypadkiem, że siedziba lojalistów znajduje się w wid-
mowym, opustoszałym dystrykcie miasta, umiejscowionym zaraz obok 
siedziby władz. Dishonored pokazuje bowiem, że działania prowadzone 
pod egidą dyskursu immunologicznego są w rzeczywistości objawem 
choroby miasta-organizmu. Gra proponuje tedy biopolityczną kry-
tykę źle zorganizowanego biopolitycznego porządku, dekonstruując 
dystopijny reżim biopolityczny za pomocą jego własnych narzędzi. 
Zwróćmy jednakże uwagę na to, że jeśli bohater otrzymuje dostęp 
do przeżyć i myśli robotników, odbywa się to jedynie poprzez uza-
sadnioną metafizycznie biopolityczną ingerencję widmowej władzy 
w jednostkowe problemy i rozterki egzystencjalne niemej populacji. 

90 J. Momro, Widmontologie…, s. 483. 
91 F. Jameson, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne 
fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 
2011, s. 5-7. 
92 Por. E. Kendal, Utopian Visions of „Making People”: Science Fiction 
and Debates on Cloning, Ectogenesis, Genetic Engineering and Genetic 
Discrimination, w: Biopolitics and Utopia. An Interdisciplinary Reader, 
red. P. Stapleton, A. Byers, New York 2015, s. 90-92, 104-105. 
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Reprezentacje robotników zdradzają jednocześnie wyraźny impuls 
utopijny, stojący za konceptem wprowadzonego do gry empatycznego 
serca. Problem polega jedynie na tym, że przedstawienia naszkicowane 
w Dishonored pokazują robotników prezentujących postawę pozba-
wioną nadziei i wiary w alternatywę, która mogłaby stanowić paliwo 
rewolucji. Impuls utopijny zdradzają jedynie przedstawiciele lojalistów, 
dostrzegający w przywróceniu na tron prawowitej władczyni własny 
interes polityczny. Jedynym nosicielem owego impulsu i siłą zdolną do 
zmiany pozostaje kierowany przez gracza bohater, pozbawiony opinii 
i przekonań na temat kształtu społeczeństwa, sam – podobnie jak serce 
w jego rękach – pełniący funkcję narzędzia socjopolitycznego. 

Podsumowując, Dishonored problematyzuje sam sposób przedsta-
wiania postaci robotników, czyniąc z nich przedmiot refleksji, nato-
miast nie oddając im bezpośrednio głosu. Interesującym zabiegiem 
jest wykorzystanie widmontologicznego przedmiotu – serca – jako 
mechanizmu umożliwiającego lekturę problemów społecznych prole-
tariatu. Sama mechanika, mimo że w założeniu ma spełniać funkcję 
krytyczną, staje się jednak narzędziem ideologii, ponieważ stosunki 
społeczne, wyzysk i cierpienie zostają przedstawione tylko wówczas, 
gdy gracz zechce robotników podsłuchiwać i inwigilować. Krytyka bio- 
politycznego reżimu dystopijnego miasta zamienia się zatem w pochwałę  
widmowego systemu empatycznej i współczującej suwerennej władzy, 
mającej bezpośredni dostęp do emocji, afektów i ludzkich sekretów. 



II Wizje człowieka zadłużonego…

II  Wizje człowieka zadłużonego –  
utopia i dług w grze BioShock Infinite

 „Sprowadź dziewczynę i pozbądź się długu”1 – to jedno zdanie wprawia  
w ruch i napędza całą historię w grze BioShock Infinite, bo wraz z nim 
motyw do działania otrzymują zarówno protagonista, jak i kontro-
lujący jego poczynania gracz. Kim jest Booker DeWitt na początku 
przygody, płynący w małej łódce ku latarni morskiej, dzięki której 
dostanie się do latającego miasta Columbia? Jest człowiekiem zadłu-
żonym, człowiekiem z bronią, gotowym na wszystko, żeby spłacić swój 
dług. Wraz z rozwojem zdarzeń gracz dowiaduje się coraz więcej na 
temat przeszłości Bookera i przyczyn, dla których popadł on w długi. 
Informacje na ten temat podaje również Wikia BioShock Infinite, 
w której czytamy, że: 

W styczniu 1882 roku Booker zatrudnił się w Narodowej Agencji 
Detektywistycznej Pinkertona. Pracując jako agent Pinkertona, 
Booker zyskał sobie reputację, tłumiąc strajki robotnicze z użyciem 
skrajnej przemocy. W tym czasie spotkał kobietę, która niebawem 
zaszła w ciążę. Umarła podczas porodu córki, Anny. To, w połączeniu 
ze zwolnieniem z Agencji za zbyt agresywne zachowanie, wywołało 
u niego depresję. Popadł w alkoholizm i oddał się hazardowi, co wpę-
dziło go w olbrzymie długi.2

Ważnym elementem biografii Bookera jest również jego udział 
w  zbrodniczej pacyfikacji rdzennej ludności indiańskiej podczas 
masakry nad Wounded Knee, co sprawiło, że zdecydował się on do-
konać aktu odkupienia poprzez chrzest i przybrał nową tożsamość 

1 BioShock Infinite, prod. Irrational Games, wyd. 2K Games, Polska 
2016 [PC]. 
2 BioShock Infinite, http://bioshock.wikia.com/wiki/Booker_DeWitt 
(dostęp: 18.04.2018). 
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– Comstocka3. Biografia Bookera naznaczona jest więc zarówno przez 
moralne kategorie winy i grzechu, jak i przez ekonomiczną kategorię 
długu. Dla dalszej analizy konieczna wydaje się więc rekonstrukcja 
socjoekonomicznych uwarunkowań głównego bohatera. 

Booker używa skrajnej przemocy, tłumiąc strajki robotnicze, dając 
tym samym świadectwo braku wrażliwości na kwestie solidarności 
społecznej. Warto zaznaczyć, że mowa tu o osiemnastoletnim chłopcu 
(Booker urodził się w 1874 roku), który zaciągnął się do armii w wieku 
lat szesnastu, nigdy nie był robotnikiem, zawsze pracował jako najem-
nik i zbir. Na obraz postaci składa się również bardzo wczesne ojcostwo, 
połączone z traumatyzującą bohatera śmiercią żony podczas porodu. 
Booker jednakże, zamiast zająć się swoją córką Anną, pije i uprawia ha-
zard, ostatecznie zaś sprzedaje własne dziecko, żeby spłacić długi. Wy-
łączając wybory moralne bohatera, ta krótka charakterystyka pozwala 
uznać go za modelowego przedstawiciela prekariatu4: nie ma stałej 
pracy, nie korzysta z ubezpieczeń socjalnych, a strach i brak perspektyw 
redukują go do statusu nędzarza, jego przyszłość zaś – reprezentowana 
przez córkę – została mu odebrana w ramach spłaty długów. 

Co istotne, BioShock Infinite fraktalizuje historię Bookera DeWitta,  
zamieniając ją w zestaw puzzli, które każdy gracz musi złożyć w całość, 
aby uświadomić sobie, jakie okoliczności naznaczyły przeszłość prota-
gonisty. Na początku historii Booker sam jednak nie do końca pamięta, 
kim jest i co zrobił, funkcjonuje zatem jako tabula rasa, a raczej tabula 
rasa z długiem. To powoduje, że jego zadanie – porwanie nieznajomej 
dziewczyny z utopijnego miasta Columbia – zamienia się w podróż 
zadłużonego prekariusza, w której odkrywa on własną  historię i odzy-
skuje przyszłość (Annę). Innymi słowy, BioShock Infinite jest opowie-
ścią o człowieku zadłużonym ze wszystkimi odmianami jego stosunku 
do długu jako podstawowego motywu jego egzystencji. 

3 W recenzji Helen Lewis pisze: „BioShock Infinite z determinacją 
zderza swoją – przeważnie amerykańską – publiczność z tymi aspektami 
jej historii, o których chciałaby zapomnieć”. H. Lewis, The Moment 
You Can’t Ignore in BioShock Infinite, „NewStatesman” 2013, http://
www.newstatesman.com/culture/2013/03/moment-you-cant-ignore-
bioshock-infinite (dostęp: 18.04.2018). Autorka stawia tezę, że BioShock 
Infinite mógłby być krokiem do uczynienia gier wideo bardziej ludzkimi. 
Chciałbym zmierzyć się z tym poglądem, analizując przedstawione w grze 
problemy społeczne i ekonomiczne jako przykład działania ideologicznego 
mechanizmu neoliberalnego. 
4 Por. G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, przeł. 
K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Warszawa 2014, s. 34-55. 
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1.  Dwie odmiany człowieka zadłużonego: Booker DeWitt 
i Zachary Hale Comstock

Interesujące jest odczytanie BioShock Infinite nie tylko jako histo-
rii o człowieku zadłużonym z XIX wieku, historii postaci Bookera 
 DeWitta, ale także jako opowieści o współczesnej sytuacji społecz-
nej, dotyczącej prekariatu i określonej struktury władzy, która nim 
zarządza. W pracy na temat Człowieka zadłużonego Maurizio Laz-
zarato, chcąc uchwycić proces wytwarzania człowieka zadłużonego 
i jego konsekwencje, odwołuje się do Fryderyka Nietzschego i Michela 
Foucaulta. Pisze:

Wytwarzanie długu, to znaczy wytwarzanie oraz rozwój relacji władzy 
pomiędzy kredytodawcami i kredytobiorcami, zostało pomyślane 
i zaprogramowane jako strategiczny ośrodek polityki neoliberalnej. Jeśli 
dług jest rzeczywiście fundamentalny dla zrozumienia, a tym samym 
zwalczania neoliberalizmu, to dlatego, że neoliberalizm, od chwili 
powstania, ufundowany został na logice długu.5

Można postawić pytanie: co Booker DeWitt, postać umiejsco-
wiona w alternatywnej wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki z końca 
XIX i początków XX wieku, ma wspólnego z neoliberalizmem?6 Czy 
świat BioShock Infinite jest neoliberalny także w znaczeniu, jakie 
temu pojęciu nadają Nick Dyer-Witheford i Greig de Peuter, odno-
sząc się do pojęcia Imperium Michaela Hardta i Antonio Negriego?7 
Z jednej strony przedstawione w grze utopijne latające miasto Colum-
bia odzwierciedla ideę ekonomicznego, politycznego i społecznego 
izolacjonizmu, która przyjmuje postać biopolitycznej dyktatury 
o charakterze rasowym i klasowym. W grze wyraźnie wskazuje się 
również na przemoc w stosunku do ruchów robotniczych, a wedle in-
formacji o protagoniście, Booker DeWitt nie tylko mordował rdzenną 

5 M. Lazzarato, The Making of an Indebted Man. An Essay on the Neoliberal 
Condition, przeł. J.D. Jordan, Amsterdam 2012, s. 25. 
6 David Harvey w następujący sposób definiuje pojęcie neoliberalizmu: 
„Neoliberalizm jest przede wszystkim teorią praktyk polityczno- 
-ekonomicznych, która głosi, że ludzkiemu dobrobytowi najlepiej służyć 
będzie uwolnienie przedsiębiorczości w ramach instytucjonalnych, których 
cechy charakterystyczne to: mocne prawa własności prywatnej, wolne 
rynki i wolny handel”. D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. 
J.P. Listwan, Warszawa 2008, s. 9. 
7 Por. N. Dyer-Witheford, G. de Peuter, Games of Empire Global 
Capitalism and Video Games, Minneapolis–London 2009, s. 125. 
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ludność Ameryki w bitwie pod Wounded Knee, ale tłumił również 
powstanie bokserów8 i pracował w agencji Pinkertona, zatrudnianej 
przez bogatych kapitalistów do tłumienia buntów robotniczych, 
strajków i rozbijania związków zawodowych9. W trakcie gry Booker 
angażuje się w działania zbuntowanych, kolorowych robotników, 
mające prowadzić do przewrotu i obalenia kapitalistyczno-nacjona-
listyczno-rasistowskiego reżimu Columbii. Ruch rewolucyjny Vox 
Populi przedstawiony został jako żądna krwi mroczna alternatywa 
dla religijno-rasistowskiego ekstremizmu Comstocka. Rewolucjo-
niści – w przeważającej mierze proletariusze – walczący przeciwko 
wykluczeniu klasowemu i rasowemu, wykreowani zostali na dzikich, 
barbarzyńskich i krwiożerczych bandytów, gotowych na wszystko, 
aby osiągnąć władzę w mieście. Część recenzentów10 łączy Vox Po-
puli z ruchem Occupy, co wydaje się nie tylko nieuprawnione, ale 
niedopuszczalne ze względu na różnice w samym charakterze tych 
ruchów11. Wydaje się zatem, że świat gry BioShock Infinite ukazuje 
rosnącą siłę kapitalizmu z  początku XX wieku, problematyzuje 
zarazem kwestie wykluczenia klasowego i  rasowego robotników, 
długu oraz podstawowych postulatów imperializmu. Ten świat 
nie jest jeszcze neoliberalny, nie ma w nim zerwania ze standardem 
złota12, nie ma korporacjonalizacji życia społecznego, przejawów  

8 Jakub Polit wskazuje, że rebelia związana była z antyimperialistycznymi  
przekonaniami społeczeństwa, ubóstwem chłopów, nierównościami 
społecznymi pomiędzy bogatymi kapitalistami a ludnością chińską, walką 
z chrystianizacją oraz katastrofami naturalnymi. Por. J. Polit, Chiny, 
Warszawa 2004, s. 31-45. 
9 Na wszystkie trzy wydarzenia historyczne, które składają się na biografię 
Bookera, zwrócił uwagę Nate Hohl w krótkim artykule internetowym. 
N. Hohl, Bioshock Infinite: The Facts Behind The Fiction, http://www.vgu.
tv/2013/04/10/bioshock-infinite-the-facts-behind-the-fiction/ (dostęp: 
19.04.2018). 
10 Por. C. Dougherty, A Videogame with a Political Philosophy, „Wall 
Street Journal – Eastern Edition” 2013, nr 67, https://www.wsj.com/
articles/SB10001424127887324323904578370980570012590 (dostęp: 
19.04.2018). 
11 O odmowie agresji w ruchu Occupy pisała Emily Welty, analizując 
wykorzystane przez protestujących praktyki twórczego oporu. Por. 
E. Welty, The Art of Nonviolence: The Adaptations and Improvisations of 
Occupy Wall Street, w: Occupying Political Science. The Occupy Wall Street 
Movement from New York to the World, red. E. Welty, M. Bolton, M. Nayak, 
C. Malone, New York 2013, s. 89-92. 
12 Zob. J. Sowa, Dług, czyli widmo bogactwa, „Widmowa Biblioteka”, 
http://phantomlibrary.beczmiana.pl/index.php?/tekstytexts/jan-sowa/ 
(dostęp: 19.04.2018). 
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semiokapitalizmu13 czy kapitalizmu kognitywnego14. Elementami, 
które pozwalają nam jednak analizować BioShock Infinite za pomocą 
dyskursów krytycznych wobec neoliberalizmu, są zadłużenie i pre-
karyzacja głównego bohatera oraz przedstawienie wyzysku klasy 
pracującej w latającym mieście Columbia. Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że logika wyzysku, opierająca się na podziałach rasowych, 
nie różni się niczym od logiki podporządkowującej człowieka zadłu-
żonego kredytodawcy we współczesnym neoliberalizmie. Na takim 
stanowisku stoi Franco „Bifo” Berardi, który odnosi się do twierdze-
nia Gilles’a Deleuze’a oraz Félixa Guattariego na temat relacji między 
neoliberalizmem a faszyzmem:

Powiedziałbym zatem, że neoliberalizm jest doprowadzoną do naj-
większej perfekcji formą faszyzmu w definicji Deleuze’a i Guattariego. 
Konkurencja jest ukryciem maszyny wojennej w każdym zakątku życia 
codziennego: królestwo konkurencji jest udoskonalonym faszyzmem.15

Konkurencja rodzi przemoc, a ta tkwi w samym sercu Columbii, 
od festiwali, podczas których obywatele mogą rzucać kamieniami 
w Afroamerykanów, przez fabryki produkujące eliksiry Vigor (dające 
użytkownikom magiczne umiejętności), kosztem wyzysku robotników- 
-imigrantów z klas niższych, aż po bank Comstocka, pobierający pięć-
dziesięcioprocentowy podatek od każdej transakcji w latającym mie-
ście. Wyrażająca się w rasowym i klasowym grodzeniu społeczności na 
poziomie topografii miasta oraz w technologii Vigorów, wzmacniającej 
i dyscyplinującej ciało16, przemoc biopolityczna, połączona z koniecz-
nością ciągłej prowadzonej przez najbiedniejszych walki o byt (naj-
bardziej darwinowskim elementem ideologii kapitalistycznej), ogarnia 
utopijne miasto i powoduje, że BioShock Infinite jest w równej mierze 
opowieścią o alternatywnej rzeczywistości przełomu XIX i XX wieku, 

13 Zob. F. „Bifo” Berardi, Precarious Rhapsody. Semiocapitalism and 
the Pathologies of the Post-Alpha Generation, London 2009, s. 147; także 
C. Marazzi, Capital and Language from the New Economy to the War 
Economy, przeł. G. Conti, Los Angeles 2007, s. 44. 
14 Zob. M. Ratajczak, Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: 
Kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji, „Praktyka Teoretyczna” 
2015, nr 1, s. 58-88. 
15 F. „Bifo” Berardi, The Uprising on Poetry and Finance, Los Angeles 
2012, s. 95. 
16 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de 
France, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 245-246. 
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co – na prawach alegorii – o współczesności nam najbliższej. Tom 
Watson w recenzji gry pisał: „Nie wydaje mi się, abym kiedykolwiek 
grał w grę wideo, która w tak bezpośredni sposób konfrontowałaby się 
z rasizmem, jak czyni to BioShock. Mamy tu segregację rasową toalet, 
wyzysk czarnych robotników i wszelkie uprzedzenia”17. Latające mia-
sto Columbia reprezentuje pokrętną quasi-chrześcijańską moralność 
Zachary’ego Hale’a Comstocka, połączoną z rasizmem i wyzyskiem 
klas pracujących, prawdziwą nacjonalistyczną utopię, stworzoną dla 
białych chrześcijańskich Amerykanów. A Comstock to nikt inny jak 
religijna odmiana Bookera DeWitta: człowiek ponownie narodzony 
poprzez chrzest po masakrze rdzennych Amerykanów pod Wounded 
Knee. Z perspektywy ekonomicznej Comstock jest, w porównaniu z za-
dłużonym Bookerem, przedsiębiorcą, który stworzył Columbię niczym 
korporację czy firmę – zdobywając fundusze, technologię i inwestorów 
(zwanych założycielami) w celu rozwinięcia biznesu. Columbia jest 
jednocześnie spełnieniem marzenia o globalizacji, polegającej, w tym 
przypadku, na względnej deterytorializacji i reterytorializacji18 rasowej 
i klasowej, ponieważ latające miasto zbiera tanią siłę roboczą z różnych 
krajów świata (Irlandia, Chiny) i staje się niezależnym od USA bytem 
politycznym o niezrównanej potędze militarnej. Mówiąc dalej języ-
kiem Deleuze’a i Guattariego, zdeterytorializowani robotnicy poddani 
zostają mechanizmom aksjologicznie zorientowanej biopolityki, która 
wprowadza sztywne segmentowania binarne (rasowe, klasowe), kołowe 
(centralizacja władzy) i linearne (wyznaczenie i odcięcie przestrzeni 
robotniczej, fabryki)19 i reterytorializuje ich w Columbii jako prole-
tariuszy-prekariuszy, przekuwając ich ciężką pracę w źródło rozrywki 
rządzących miastem inwestorów-założycieli. Latające miasto zyskuje 
również niezależność ekonomiczną, wprowadzając własną walutę, 
w  czym wyraźnie odcina się od klasycznych utopii filozoficznych, 

17 T. Watson, Moral Maze, „New Statesman” 2013, http://www.
newstatesman.com/culture/2013/04/reviewed-bioshock-infinite (dostęp: 
19.04.2018). 
18 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, przeł. Fundacja 
Bęc Zmiana, Warszawa 2015, s. 65. Na temat różnic w ujęciu 
biopolityki oraz deterytorializacji w teoriach Hardta i Negriego oraz 
Deleuze’a i Guattariego pisała Joanna Bednarek, wskazując na znaczący 
fakt, iż badacze ci zwracają uwagę na te aspekty biopolityki, które mogą 
stanowić strategie oporu wobec kapitalizmu. Por. J. Bednarek, Życie jako 
moc deterytorializacji. Pragnienie-produkcja i żywa praca I – Deleuze 
i Guattari, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 2-3, s. 165-166. 
19 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau…, s. 251-254. 
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odrzucających pieniądze i własność prywatną20, stając się utopią kapi-
talistyczną czy po prostu dystopią21. 

Wróćmy jednak do postaci ojca założyciela lub, jak twierdzi Krzysztof 
M. Maj, Ojca Logosu22, czyli postaci ustanawiającej fallogo centryczny, 
aksjomatyczny porządek, i  gwarantującej stałość wprowadzonych 
w utopii czy dystopii dychotomii. Zachary Hale Comstock za pomocą 
utopijnego, biopolitycznego dyskursu ustanowił Columbię przestrzenią 
kapitalistycznego wyzysku kolorowych robotników. Problem polega na 
tym, że postać ojca założyciela i twórcy rasistowsko-chrześcijańskiej 
utopii jest bezpłodna – sam Ojciec Logosu pozbawiony jest zatem 
przyszłości, rozumianej jako możliwość wydania na świat następcy. 
Dlatego też kupuje on swój własny dług, swoją przyszłość od Bookera 
DeWitta – swojego sobowtóra z alternatywnej rzeczywistości. Com-
stock zabiera zatem Annę samemu sobie, faktycznie kradnąc z powro-
tem przyszłość, którą utracił, spłacając długi młodości. Dlatego też 
zamyka córkę w wieży strzeżonej przez wielkie mechaniczne ptasie 
monstrum, w tej wieży, z której Booker DeWitt ma Annę wykraść, aby 
swój dług spłacić. Gra przedstawia zatem dług jako warunek działania 
i siłę napędzającą wszystkie postaci, można więc odczytywać BioShock 
Infinite jako opowieść o pętli długu i wytworzonej przez nią biopoli-
tycznej utopii. Relacja pomiędzy Comstockiem a Bookerem jest relacją 
pomiędzy dwiema odmianami człowieka zadłużonego. Comstock 
zdaje się być kredytodawcą, któremu Booker oddaje Annę, aby „po-
zbyć się długu”. W języku angielskim cytowana fraza oddana została 
czasownikiem, „wipe away”, który oznacza „otrzeć, ocierać; zetrzeć, 
ścierać”23, co wskazuje na wymiar symboliczny przedstawienia długu 
w grze jako brudu, plamy, nieczystości. Analizując symbolikę skala-

20 F. Jameson, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne 
fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 
2011, s. 14. 
21 Przypomnijmy dla jasności wywodu klasyczną definicję dystopii 
Lymana Towera Sargenta: „Dystopia lub utopia negatywna – jakaś 
nieistniejąca społeczność dokładnie opisana i normalnie umiejscowiona 
w czasie i przestrzeni, która w intencji autora miała być przez czytelnika 
postrzegana jako znacząco gorsza od społeczności, w której ten czytelnik 
żył”. L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, „Utopian 
Studies” 1994, nr 1, s. 9. 
22 K.M. Maj, Deconstructing Utopia, w: More after More. Essays 
Commemorating the Five-Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, 
red. K. Olkusz, M. Kłosiński, K.M. Maj, Kraków 2016, s. 81. 
23 Angielsko-polski słownik PWN Oxford, red. J. Linde-Usiekniewicz,  
P.G. Smith, Warszawa 2007, s. 455. 
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nia, Paul Ricœur zapisuje kluczowe dla nas spostrzeżenie dotyczące  
samego obrzędu oczyszczenia: 

Jeśli jednak symbolicznej struktury skalania nie oddaje ani refleksja, ani 
przedstawienie, to przynajmniej jest ona obecna w działaniu; można ją 
uchwycić w obrzędach oczyszczających i od aktu usuwającego przejść do 
usuniętej „rzeczy”. Dopiero obrzędy odsłaniają symbolikę skalania – tak 
jak obrzęd symbolicznie usuwa, tak skalanie symbolicznie zakaża.24

Słowa Ricœura pozwalają uchwycić interesujący rytuał związany 
z oczyszczeniem w BioShock Infinite. W jaki bowiem sposób Booker 
„pozbywa się długu”, w jaki sposób dostępuje „oczyszczenia”? W cen-
tralnym momencie poznawania biografii bohatera gracz zmuszony 
jest do odegrania sceny oddania przez Bookera Anny posłańcowi 
Comstocka – Robertowi Letuce. Ze względu na znaczenie dialogu 
przytaczam go również w oryginalnej, angielskiej wersji językowej: 

Booker DeWitt: A mam jakiś wybór?

Robert Letuce: Dług został spłacony. Pan Comstock odpuszcza ci twoje 
grzechy. 

[Booker DeWitt: (giving Anna to Robert) What choice do I have?

Robert Letuce: The debt is paid. Mister Comstock washes you of all 
your sins].25 

Oryginalna wersja językowa ponownie powtarza frazę mówiącą 
o  „zmyciu” grzechów, którą w  polskiej wersji uwydatnia kontekst 
zgodny z przekładem Pisma Świętego. Na szczególną uwagę zasługuje 
natomiast fakt, że w tym akcie, w którym bierze udział gracz, grzesznik 
oczyszczony zostaje de facto przez samego siebie. Przebaczenia udziela 
Bookerowi Comstock, a że są oni jedną i tą samą osobą, staje się jasne, że 
Comstock wykonuje akt językowy, usłyszany podczas własnego chrztu 
i przemieniający go w innego człowieka. Booker, który odrzucił chrzest, 
mówiąc: „Myślisz, że kąpiel w  rzece odmieni moją przeszłość?”26, 

24 P. Ricœur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 
2015, s. 44. 
25 BioShock Infinite [PC]…
26 Tamże. 
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zostaje w tym momencie oczyszczony przez swojego kredytodawcę 
nie za sprawą wody, ale za pomocą słów. Szokujące jest również to, że 
kapitalista zabiera jego córkę jako zapłatę nie tylko za jego dług, ale 
również za jego grzechy. 

Lazzarato pisze: „Gdy przychodzi do mówienia o długu, media, 
politycy i ekonomiści wysyłają jeden komunikat: »Ty to sprawiłeś«, 
»Jesteś winny«”27. Comstock zjawia się na scenie opowieści z chwilą, 
z którą akt chrztu oczyszcza go z „grzechu pierworodnego”, ale również 
ze wszystkich grzechów i win (być może dlatego jest on w prawie przeba-
czyć Bookerowi). W tej samej chwili Comstock zostawia za sobą swoją 
przeszłość i staje się dłużnikiem – jako chrześcijanin – jedynie wobec 
Boga. Co więcej, staje się on religijnym antreprenerem, człowiekiem, 
który pracuje nad sobą. Lazzarato odnosi się do tego kapitalistycznego 
fenomenu opisanego pod koniec XIX wieku przez Nietzschego jako do 
jednego z podstawowych mechanizmów neoliberalizmu: 

Dług jako relacja ekonomiczna, aby miał skutek, posiada w związku 
z tym specyfikę polegającą na wymaganiu etyczno-politycznej pracy 
kształtowania podmiotu. Zdaje się, że współczesny kapitalizm na 
własną rękę odkrył tę opisaną przez Nietzschego technikę polegającą 
na konstruowaniu osoby zdolnej do dawania obietnicy: praca idzie ręka 
w rękę z pracą nad sobą, z torturowaniem siebie, z działaniem skierowa-
nym na siebie. Dług zakłada pewien proces upodmiotowienia [subjecti-
vation], który naznacza jednocześnie „duszę” i „ciało”.28

Zachary Hale Comstock stanowi doskonały przykład takiego 
procesu upodmiotowienia. W niezliczonych obrazach i krótkich opo-
wieściach propagandowych rozmieszczonych w Columbii Comstock 
przedstawiony jest jako męczennik i klasyczny self-made man. Jest zara-
zem kapitalistą i dłużnikiem. Jednakże, jak powiedzieliśmy, Comstock –  
nawrócony kapitalista – jest bezpłodny, a co za tym idzie, pozbawiony 
– metaforycznie – własnej przyszłości. Jedynym sposobem na uzyskanie 
przyszłości jest kupienie jej od Bookera – człowieka zadłużonego, któ-
remu zostaje ona odebrana. Booker jako Comstock wchodzi z samym 
sobą w niekończący się związek kredytodawcy-kredytobiorcy, który prze-
kłada się na paradoksalną relację ekonomicznej władzy. Ponadto sym-
boliczny i performatywny akt oczyszczenia Bookera z długu i grzechów  

27 M. Lazzarato, The Making of an Indebted Man…, s. 31. 
28 Tamże, s. 42. 
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pokazuje, że ta relacja władzy wykracza poza ekonomię i staje się reli-
gijna oraz metafizyczna. Lazzarato tłumaczy, że: 

Kredyt czy dług wraz z ich stosunkiem kredytodawca–zadłużony 
stwarzają specyficzne relacje władzy, które pociągają za sobą specyficzne 
formy produkcji i kontroli podmiotowości – szczególną formę homo eco-
nomicus, „człowieka zadłużonego”. Związek kredytodawca–zadłużony 
obejmuje kapitał/pracę, służby państwa opiekuńczego/użytkowników 
oraz relacje biznes/konsument, w tym samym momencie dokonując 
między nimi cięcia ustanawiającego użytkowników, pracowników oraz 
konsumentów jako „dłużników”.29

Cała opowieść BioShock Infinite wynika właściwie z tego, że Com-
stock pragnie zrobić coś niemożliwego: próbuje odkupić swój dług, 
jednocześnie wykonując akt przebaczenia samemu sobie. Usiłuje zatem 
odzyskać za wszelką cenę przyszłość za pomocą kapitału.  Historia Bio-
Shock Infinite, z wplecionymi w nią elementami neoliberalnej filozofii, 
pokazuje nam jednak, że człowiek nie może retrospektywnie odkupić 
swoich długów ani zmyć z siebie grzechów przeszłości, a tym bardziej 
odzyskać odsprzedanej przyszłości: Anna staje się więźniem Com-
stocka i inwestycją – nie jest jego dzieckiem, jest jedynie narzędziem, 
biologicznym i biopolitycznym kapitałem, którego nie mógł wytworzyć 
jako bezpłodny mężczyzna. W jego wielkim planie służy ona jedynie 
przedłużeniu istnienia Columbii – jego biznesu. 

Z  drugiej strony Booker DeWitt podąża tym samym szlakiem 
w przeciwnym kierunku: spłacił dług, sprzedając córkę, ale chce ją 
odzyskać, co sprawia, że musi udać się w przyszłość, by walczyć z samym 
sobą – kredytodawcą i komornikiem własnej przyszłości. Udanie się 
w przyszłość oznacza jednak ponowne wejście w położenie dłużnika 
i grzesznika, co sprawia, że od początku gry bohatera określa ta sama 
fraza, która wyrażała jego umowę z Comstockiem: „Sprowadź dziew-
czynę i pozbądź się długu”30. Booker nie może zatem uciec od sytuacji 
człowieka zadłużonego, bo kiedy zabije Comstocka z przyszłości, nikt 
nie spłaci jego długów i nie przebaczy mu jego grzechów. 

Relacja władzy kredytodawca–dłużnik przedstawiona została 
w grze jako krąg (być może ten sam, o którym opowiada tematyczny  
chrześcijański hymn Will the Circle Be Unbroken umieszczony 

29 Tamże, s. 30. 
30 BioShock Infinite [PC]…



256 R O Z D Z I A Ł  I V   I N T E R P R E T A C J E

w BioShock Infinite31). Niemożliwe jest przełamanie tego zaklętego 
kręgu, ponieważ kredytodawca jest zarazem dłużnikiem. Gra podpo-
wiada zatem, że nie można spłacić długu czy odzyskać utraconej przy-
szłości. Jedynym wyjściem z okrutnego kręgu relacji neoliberalnych jest 
w BioShock Infinite śmierć protagonisty. Dlatego Booker w zakończe-
niu musi umrzeć podczas chrztu, jako grzesznik, zanim przekształci się 
w Comstocka, bo rytualne oczyszczenie z długów i z grzechów odbywa 
się jedynie za cenę przejścia na pozycję wiernego kredytodawcy, czyli 
całkowitej zmiany tożsamości społecznej, politycznej i ekonomicznej. 

2. Brak alternatyw
BioShock Infinite jest, jak już wspomniałem, opowieścią o człowieku 
zadłużonym. Samo to stwierdzenie nie daje jednak odpowiedzi na 
kwestie widoczne w grze z perspektywy krytycznej refleksji wobec 
neoliberalizmu. Podstawowym przedstawionym w grze problemem 
jest możliwość odzyskania długu, jakim jest przyszłość. W szokują-
cej analizie sytuacji ekonomicznej i społecznej w Europie po kryzysie 
w Grecji Franco „Bifo” Berardi stawia pytania o związek między pie-
niędzmi w bankach a przyszłością lub przeszłością ludzi zadłużonych. 
W podsumowaniu pisze: 

Kluczową tajemnicą, kluczową zagadką, kluczowym sekretem w erze 
kapitalizmu finansowego jest właśnie to: czy pieniądze złożone w banku 
są moim czasem przeszłym (czasem, który spędziłem w przeszłości), 
czy są to pieniądze, które zapewniają mi możliwość kupienia sobie 
przyszłości?32

31 Zob. „There are loved ones in the glory, / Whose dear forms you often 
miss; / When you close your earthly story, / Will you join them in their 
bliss? // [Refren] Will the circle be unbroken / By and by, by and by? / Is 
a better home awaiting / In the sky, in the sky? // In the joyous days of 
childhood, / Oft they told of wondrous love, / Pointed to the dying Saviour; 
/ Now they dwell with Him above. // [Refren] // You remember songs of 
heaven / Which you sang with childish voice, / Do you love the hymns they 
taught you, / Or are songs of earth your choice? // [Refren] // You can  
picture happy gath’rings / ‘Round the fireside long ago, / And you think 
of tearful partings, / When they left you here below. // [Refren] // One by 
one their seats were emptied, / And one by one they went away; / Now the 
family is parted, / Will it be complete one day? // [Refren]”. C. Draper, 
T. Baker, Will the Circle Be Unbroken, https://www.youtube.com/
watch?v=ANeHmk22a6Q (dostęp: 19.04.2018). 
32 F. „Bifo” Berardi, The Uprising on Poetry and Finance…, s. 84. 
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Myślę, że mówimy o jakiejś zagadce, ponieważ nikt nie zna przyszłości, 
nikt nie wie, co skrywa się w czasie przyszłym dłużników. Jedynym 
zatem sposobem rozwiązania tej zagadki jest użycie przemocy. Albo 
płacisz, albo wylatujesz. Albo oddajesz swój czas teraźniejszy jako 
zapłatę za czas przyszły, który zgromadziłeś w niemieckich bankach, 
albo staniesz się biedakiem. Aby zatem uniknąć wyrzucenia z Unii 
Europejskiej, Grecy, Portugalczycy i inni, muszą popaść w biedę. 
Recesja, zubożenie, nędza: oto w jaki sposób płacimy za naszą (wyobra-
żoną) przyszłość: długiem.33

Co się dzieje, gdy bohater BioShock Infinite, zadłużony jak tylko się 
da, dłużnik-grzesznik, prekariusz, próbuje odzyskać utraconą przy-
szłość? Jaką odpowiedź daje nam gra? Z jednej strony przedstawiona 
w niej opowieść jest intrygująca za sprawą napędzającej ją idei spłaty 
długu. Z drugiej strony zadłużony prekariusz – Booker DeWitt – 
udaje się do kapitalistycznego miasta nie w charakterze pracownika, 
ale naznaczonego przestępcy. Od samego początku gra stawia gracza 
w pozycji, w której kontroluje on bandytę, odmieńca, grzesznika, ofiarę 
przemocy. Nie jest przypadkiem, że bohater BioShock Infinite, nasz 
bohater, bohater naszych czasów, zostaje naznaczony jako wyrzutek 
społeczny z chwilą wejścia do kapitalistycznego raju, by odzyskać to, 
co nigdy nie powinno mu być zabrane. Ale gra działa przeciwko jakiej-
kolwiek walce z neoliberalizmem: przedstawia świat bez wspólnoty, 
bez sojusznika czy przyjaciela, poza postacią towarzyszącą Bookerowi 
– Anną DeWitt – jednostkową przyszłością, przepustką gwarantującą 
spłatę długów. Jako gracze nigdy nie otrzymujemy opcji, by dołączyć 
do Vox Populi, a przemierzając równoległe światy, dowiadujemy się, 
że takie działanie prowadzi donikąd. Matthew Murray w recenzji gry 
pisze nawet, że „[k]onflikt z klasą pracującą »Vox Populi« sprowa-
dza się do nader uproszczonego komunikatu »nie stańcie się tymi, 
których nienawidzicie«”34. Ten uproszczony przekaz ukazuje jedynie, 
jak temat ruchu robotniczego sprowadzony został do świetnie skon-
struowanej politycznej przestrogi przed walką z wyzyskiem. Ozna-
cza to, że BioShock Infinite stoi po stronie ideologii neoliberalnej, co 
sprawia, że przedstawiona w nim opowieść nie daje żadnego wyboru 
człowiekowi zadłużonemu, wykpiwając ideę stowarzyszania się i walki 

33 Tamże, s. 85. 
34 M. Murray, BioShock Infinite Review, „PCMag” 2013, http://www.
pcmag.com/article2/0,2817,2417083,00.asp (dostęp: 19.04.2018). 
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z mechanizmami kapitalizmu. Gra w mistrzowski sposób przesuwa 
winę z kapitalisty na dłużnika, pokazując ich jako dwie odmiany jed-
nego człowieka. Ta paradoksalna konkluzja opartej na podróży w czasie 
opowieści science fiction ukazuje, że neoliberalizm konstruuje więzie-
nie, nieunikniony związek kredytodawca–dłużnik, z którego jedyną 
drogą ucieczki jest śmierć. Budując opowieść o równoległych i alter-
natywnych światach, gra przekonuje nas, że Booker DeWitt i Zachary 
Hale Comstock to ta sama osoba i że popełnienie samobójstwa przed 
zmianą tożsamości jest jedynym sposobem uniknięcia złej przyszłości. 
Niemniej, wedle przedstawionej w grze historii, zabicie Comstocka, 
„uduszenie go w kołysce [smother him in the crib]”35, czyli podczas 
chrztu, ani nie zmyje długu, ani nie sprawi, że protagonista przestanie 
być prekariuszem. Co więcej, anulowanie aktu chrztu i uczynienie 
z niego zabójstwa Comstocka – religijnej alternatywy protagonisty, 
człowieka nieudolnie dążącego do stworzenia wspólnoty, pozostawia 
Bookera z chwilą własnej śmierci w sytuacji zadłużonego grzesznika. 
Problem długu zostaje zatem rozwiązany za sprawą śmierci protago-
nisty, co jest szokującym paradoksem, wobec tego, że walka toczy się 
o lepsze jutro i w imię alternatywy wobec religijnego, rasistowskiego 
i nacjonalistycznego ekstremizmu. 

W tym momencie dochodzimy do kolejnej kwestii, jaką podsuwa 
BioShock Infinite: dlaczego w grze każdy ruch wspólnotowy został 
przedstawiony jako kołyska ekstremizmu, fanatyzmu, rasizmu i roz-
lewu krwi? Dlaczego chrzest przedstawiony został jako najprostsza 
droga do Columbii, teokratycznej totalitarnej dystopii (każdy przybysz 
musi przejść chrzest, by wejść do miasta)? Dlaczego Vox Populi, jedyny 
ruch robotniczy w grze walczący o prawa społeczne i równouprawnie-
nie, nie różni się niczym od swoich oprawców? Adam Serwer w wywia-
dzie z Kenem Levine’em, jednym z twórców BioShock Infinite, pisze: 

Tutaj rządzący Założyciele – biali narodowi czciciele Ojców Założycieli 
Ameryki, pragnący zachować miasto jako neokonfederacki raj – zderza-
ją się z populistycznymi ekstremistami nazwanymi Vox Populi, którzy 
twierdzą, że reprezentują uciśnionych.36

35 BioShock Infinite [PC]… 
36 A. Serwer, BioShock Infinite: An American History Lesson Where You Get 
To Blow Shit Up Video Game Visionary Ken Levine on the Nerd Mainstream, 
Screen Violence, and Mining the Past for Narrative, „Mother Jones” 2013, 
http://www.motherjones.com/media/2013/05/irrational-games-bioshock-
infinite-creator-ken-levine-interview (dostęp: 19.04.2018). 
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Należy postawić pytanie, dlaczego ruch robotniczy przedstawiony 
został jako ruch populistycznych ekstremistów. Dlaczego walka 
o równość rasową i przywileje społeczne nosi znamię „populizmu”? 
Wydaje się, że jest to  jaskrawy przykład propagandy i nowomowy 
neoliberalnej37, która pragnie zdusić w zarodku wszelkie symptomy 
ruchu wspólnotowego. Odrzucenie i ośmieszenie ruchu rewolucyjnego 
Vox Populi służy retoryce politycznej, której ani Serwer, ani Levine 
nie biorą pod uwagę. W ten sposób, pod przykrywką przedstawiania 
Amerykanom mrocznej historii ich kraju, wysyła się antyrobotniczy 
przekaz, sprowadzający ruchy wspólnotowe i związkowe do poziomu 
ideowego Ku Klux Klanu. 

Odpowiedź na szereg postawionych pytań jest prosta: BioShock 
Infinite nie jest w stanie przedstawić alternatywy wobec neoliberali-
zmu i dlatego zniekształca zarówno wizerunek wspólnoty religijnej, 
jak i wspólnoty rewolucjonistów. Ponadto konstruowana w grze anty- 
wspólnotowa atmosfera promuje całkowity indywidualizm pro-
tagonisty, co czyni z niego nie tylko ofiarę, lecz i produkt ideologii 
kapitalistycznej. Paul Callagham jest jednym z niewielu krytycznie 
zorientowanych odbiorców BioShock Infinite, który wskazuje na zmianę 
w trendach, powodującą, że jest to gra bardziej mainstreamowa niż 
wcześniejsze z tej serii. Pisze on, że gra:

[w]ydaje się w mniejszym stopniu odpowiedzią na dominującą ideologię 
niż afirmacją tejże. W rezultacie sama gra, wraz z wartościami reprezen-
towanymi przez jej twórców, stała się soczewką skupiającą sposób, w jaki 
przemysł gier wideo traktuje grupy niedostatecznie reprezentowane, 
przemoc i skonkretyzowane problemy rasy. We wczesnych stadiach 
BioShock Infinite wyraźnie daje świadectwo podjętym tematom. Gracz 
dostaje wybór: ukarać lub uratować mieszaną parę w obliczu tłumu 
wyjącego na festynie. Towarzyszące obrazy, dialogi i dźwięki naładowa-
ne są rasizmem i w założeniu ma to być moment szoku. I jest szokujący, 
ale jego następstwem jest brutalne zabijanie przez gracza strażników 
i policji, gdy odkrywają oni jego prawdziwą tożsamość, co ograbia ten 
moment z jakiejkolwiek szansy namysłu czy konkretyzacji, redukując go 

37 Na temat pojęcia nowomowy neoliberalnej zob. A. Bihr, Nowomowa 
neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, przeł. A. Łukomska, 
Warszawa 2008, s. 14-20. Zainteresowanych odsyłam również do artykułu 
mojego autorstwa: M. Kłosiński, Poezja jako utopijna alternatywa 
dla nowomowy neoliberalnej, w: Ekonomiczne teorie literatury, red. 
M. Kłosiński, P. Tomczok, Katowice 2017, s. 117-127. 
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w efekcie do tego, co było przedmiotem krytyki – marginalnego pokazu 
na festynie.38

Odczytanie Callaghama rzuca wyzwanie niedojrzałej i płytkiej kry-
tyce rasizmu proponowanej w grze, która, zamiast problematyzować 
przemoc rasową, czyni z niej przygodny element przemocy samego 
protagonisty, tym samym odbierając jej jakąkolwiek moc pobudzania 
do refleksji. Ten paradoks umknął wielu recenzentom, którzy także 
krytykują przyjętą przez twórców strategię wybijania klina klinem jako 
rozpraszanie uwagi39. BioShock Infinite rozmija się zatem z refleksją na 
temat przemocy właśnie dlatego, że problematyzacja kwestii rasowych 
i klasowych zostaje szybko przysłonięta przez przemoc protagonisty 
w walce z hordami przeciwników. 

Kolejnym problemem świata przedstawionego w BioShock Infinite 
jest całkowity brak alternatywnych rozwiązań opowieści Bookera, co 
zakrawa na paradoks w historii o mobilności pomiędzy alternatywnymi 
światami. Nie chodzi o brak możliwości prowadzenia rozgrywki czy 
ukończenia głównego wątku fabularnego, ale o to, że gra przedstawia 
opowieść o alternatywach społecznych, politycznych i ekonomicznych 
dla Bookera i utopijnego miasta Columbia, których nie pozwala gra-
czom wybrać. W rzeczywistości cała opowieść skupia się na tym, że 
protagonista przy pomocy córki, która posiada zdolność otwierania 
szczelin między paralelnymi światami, dąży do tego, by zredukować 
wszelkie alternatywy czy możliwości i uniknąć nieszczęśliwych wyda-
rzeń we wszystkich możliwych światach. Kwestia alternatywy zdaje się 
wyjątkowo ważna z perspektywy spojrzenia na BioShock Infinite jako 
grę wrzucającą gracza w utopijny świat miasta Columbia. Konieczne 
jest w tym miejscu odwołanie do politycznych implikacji utopijnej 
reprezentacji jako alternatywy wobec określonego systemu społecznego. 
Fredric Jameson pisze:

W grę wchodzi jednak nie tylko niezwyciężona powszechność kapitali-
zmu, niestrudzenie obracającego wniwecz wszelkie osiągnięcia socjalne 
dokonane od zarania ruchów socjalistycznych i komunistycznych, 

38 P. Callaghan, (Bio)shock to the Mainstream, „Metro Magazine”2013, 
nr 177, s. 98. 
39 E. Kain, „BioShock Infinite” and the Problem with Video 
Game Violence, „Forbes” 2013, https://www.forbes.com/sites/
erikkain/2013/04/05/bioshock-infinite-and-the-problem-with-video-
game-violence/#1e2dae7c71c2 (dostęp: 19.04.2018). 
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odrzucającego kwestie opieki społecznej i pomocy najbiedniejszym, 
ignorującego prawa do zakładania związków zawodowych oraz regu-
lacje przemysłowe i ekologiczne, dążącego do prywatyzacji emerytur 
i właściwie rozbrajającego wszystko, co stoi na drodze do ustanowienia 
światowego panowania wolnego rynku. Największe szkody wyrządza 
nie tyle sama obecność wroga, ile panująca powszechnie wiara – nie 
tylko w to, że ta tendencja jest nieodwracalna, ale też w to, że dawne 
alternatywy dla kapitalizmu okazały się niewydolne i nieziszczalne, 
zatem innego systemu społeczno-ekonomicznego po prostu nie da się 
wymyślić, a co dopiero zrealizować w praktyce. Utopiści zaś nie tylko 
wysuwają propozycje takich alternatywnych systemów – już sama lite-
racka forma utopii jest figurą namysłu nad radykalną różnicą, radykalną 
innością, nad systemową naturą społecznej totalności (social totality), 
i to do tego stopnia, że właściwie nie można sobie wyobrazić żadnej 
fundamentalnej zmiany w naszej rzeczywistości społecznej, która – na 
podobieństwo komety sypiącej miriadami iskier – najpierw nie strzą-
snęłaby z siebie utopijnych wizji.40

Ten długi cytat ze wstępu Jamesona do autorskiej książki o uto-
piach sugeruje dwojaką możliwość odczytania utopijnego impulsu oraz 
utopijnego programu w analizie BioShock Infinite. Pierwsza lektura 
dotyczy przedstawionej w grze totalitarnej władzy skonstruowanej 
na wyzysku rasowym i klasowym najbiedniejszych. Druga dostrzega 
w grze ambiwalentny projekt antyutopijny41, poddający krytyce Co-
lumbię jako utopię rasistowską i jednocześnie ośmieszający wszelkie 
projekty wspólnotowe o charakterze socjalistycznym czy religijnym. 
Pierwsze odczytanie skupia się na omówionych kwestiach, takich jak 
krytyka biopolityki oraz poruszająca wizja człowieka zadłużonego. 
Drugie traktuje BioShock Infinite jako symulakrum42 alternatywnych 
światów i wyborów, z czystym iluzoryzmem wyboru danego Bookerowi 
DeWitt i kontrolującemu go graczowi. Owo symulakrum alternatywy 
widoczne jest najlepiej w scenie, w której Booker oddaje swoją córkę 
Robertowi Letuce. Protagonista nie ma wyboru, gra została bowiem tak 

40 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. XII-XIII. 
41 „Antyutopia – jakaś nieistniejąca społeczność dokładnie opisana 
i normalnie umiejscowiona w czasie i przestrzeni, która w intencji autora 
miała być przez czytelnika postrzegana jako krytyka utopijności lub 
określonej formy utopii”. L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism…, s. 9. 
42 Tego pojęcia używam za Jeanem Baudrillardem. Por. J. Baudrillard, 
Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005, s. 9-38. 
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skonstruowana, że nie może on zmienić swej decyzji, ale musi odegrać 
napisaną dla niego scenę, inaczej opowieść stanie w miejscu. Gra przed-
stawia problem jasno: istnieją nieskończone wybory, lecz wszystkie 
sprowadzają się do jednego efektu końcowego, co powoduje, że de facto 
żadnej alternatywy nie ma. A Jameson powiedziałby zapewne, że skoro 
nie ma alternatywy, to rolą i zadaniem utopii jest takową stworzyć. Co 
natomiast daje nam utopia o braku alternatyw? Ostatecznym wyborem 
jest samobójstwo, poświęcenie Bookera DeWitt, jego śmierć. W tym 
sensie BioShock Infinite przedstawia antyutopijną utopię czy też dysto-
pię43. Jest to symulakrum utopii, które oferuje nieskończoność alterna-
tyw, prowadząc do jednego neoliberalnego wyniku – uświadomienia 
protagoniście i graczowi, że człowiek zadłużony jest winny za grzechy 
religijnego antreprenera. Kończąca grę scena topienia protagonisty 
poprzedzona została dialogiem wypowiadanym przez różne odmiany 
Anny z paralelnych światów:

Elizabeth: Zrezygnowałeś. 
Elizabeth: Jednak w innych oceanach stało się inaczej. 
Elizabeth: Przyjąłeś chrzest. 
Elizabeth: Narodziłeś się na nowo jako inny człowiek. 
Booker: [szepcze] Comstock. 
Elizabeth: To musi się skończyć. 
Elizabeth: Aby nigdy nie mogło się zacząć. 
Elizabeth: Nie tylko w tym świecie. 
Elizabeth: Ale we wszystkich, w których istniejemy. 
Booker: Uduś go w łóżeczku. 
Zespół Elizabeth: Uduś… uduś… uduś…
Elizabeth: Zanim wybór zostanie dokonany. 
Elizabeth: Zanim się odrodzisz. 

43 Do podobnego wniosku dochodzą również autorzy jednej z najbardziej 
wnikliwych analiz BioShock Infinite jako krytycznej dystopii podszytej 
ideologią neoliberalną. Zob. Ó. Pérez-Latorre, M. Oliva, Video Games, 
Dystopia, and Neoliberalism: The Case of BioShock Infinite, „Games and 
Culture” 2017, s. 9-11. Autorzy wykorzystują w tym badaniu retorykę 
proceduralną, aby pokazać, że „[…] wbrew Buinickiemu wierzymy, że 
BioShock Infinite nie jest antyutopią, ale raczej krytyczną dystopią, nie 
tylko ze względu na narracyjnie otwarte zakończenie, ale również biorąc 
pod uwagę ludyczny design gry”. Tamże, s. 9. Głównym argumentem 
za tą tezą jest fakt, że rozgrywka w BioShock Infinite nastawiona jest na 
zwycięstwo, a nie frustrację zasadami i logiką gry. Trudno zgodzić się na 
takie uproszczenie, które całkowicie zamazuje rozumienie pojęć antyutopii 
i dystopii przyjmowane w niniejszej książce za Sargentem. 
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Kaznodzieja Witting: Jakie chcesz przyjąć imię, mój synu?
Elizabeth (z prawej strony): To Zachary Comstock. 
Elizabeth (z lewej strony): To Booker DeWitt. 
Booker: Nie… Jestem nimi oboma
(Zostaje utopiony przez zespół Elizabeth).44

Ostateczny dialog jest nie tylko ponury, ale zaznacza istotny mo-
ment antyutopijny w BioShock Infinite: negację wszelkich alternatyw. 
Booker zostaje utopiony po to, aby nie dokonał się żaden wybór, aby 
zanegować przyszłość, zdusić w kołysce alternatywę. Zakończenie 
wyznacza również dramatyczny zwrot w lekturze gry. Symulakrum 
nieskończonych wyborów i możliwości rozsypuje się z chwilą, w któ-
rej symboliczny akt chrztu, oczyszczenia z nieczystości, zamienia się 
w zabójstwo: „uduszenie w łóżeczku”45. Wybór słów ma w tej scenie 
ogromne znaczenie, bo zwrot „zdusić w kołysce”, w oryginale „smother 
in the crib”46,  wskazuje na to, że mamy do czynienia z noworodkiem 
(nie tylko w odniesieniu do chrztu). Kołyska symbolizuje tutaj samą 
możliwość odrodzenia się, zmiany, podstawową dla myślenia utopij-
nego. W rezultacie tego czynu nigdy nie powstanie również latające 
miasto Columbia, nie zrodzi się żadna utopia. 

Podsumowując, BioShock Infinite stwarza antyutopijną wizję ra-
sistowskiej utopii, ale jednocześnie proponuje rozwiązanie historii 
Bookera/Comstocka, które polega na porzuceniu myślenia utopijnego 
i poszukiwania alternatyw w imię ostatecznej spłaty długów. Ten szo-
kujący zabieg jest interesujący zarówno z perspektywy czytelnika utopii 
oraz jako interesujący materiał dla zorientowanej socjoekonomicznie 
krytyki ideologii neoliberalnej w reprezentacjach wirtualnych światów. 
BioShock Infinite zaliczyć można zatem do kategorii tekstów, które Tom 
Moylan charakteryzuje jako antykrytyczne dystopie:

[…] współczesne dystopijne przykłady, które są antykrytyczne, można 
zidentyfikować jako teksty łatwiej dające się usytuować w obozie nihili-
stycznych lub zrezygnowanych ekspresji, które zdają się rzucać wyzwane 
aktualnej sytuacji społecznej, ale finalnie reprodukują ją poprzez ideolo-
giczne zaszczepienie widzów oraz czytelników przeciwko formom złości 

44 BioShock Infinite [PC]…
45 Tamże. 
46 Tamże. 
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lub działania, zamykając ich w tej samej rzeczywistości społecznej, którą 
z rozrzewnieniem eksponują.47

Refleksja Moylana obnaża różnicę pomiędzy krytycznym wymia-
rem dystopii przedstawionej w Dishonored oraz tej z BioShock Infinite. 
O ile pierwsza gra pozostawia nas z poczuciem wściekłości, afektyw-
nym i ekokrytycznym buntem, o tyle ta druga wydaje się w swoim 
zakończeniu nihilistyczna i obnaża rezygnację wobec reprodukowanej 
ideologii. 

Badanie reprezentacji robotników w grach wideo ściśle związane 
jest z  przekonaniem, że zawiera się w  nich namysł nad kondycją 
ludzką, relacjami społecznymi, ekonomią czy etyką. Analiza tego, jak 
są przedstawiani w grach wideo robotnicy, uzupełnia prowadzoną 
od lat krytykę funkcjonowania przemysłu gier wideo, ponieważ pyta 
z jednej strony o to, co gry mówią na temat rzeczywistości, a z drugiej 
strony o to, jaka ideologia motywuje ten obraz. Istotne dla namysłu 
nad robotnikami w grach jest przyjęcie hermeneutyki utopijnej jako 
podstawowej metodologii. Teoria studiów nad utopiami łączy bowiem 
refleksję nad reprezentacją ze stawianiem pytań o jej relację z naszymi 
przekonaniami na temat rzeczywistości, stosunków społecznych, po-
lityki, władzy, ekonomii oraz tego, jakie są dobre i złe uwarunkowania 
szczęśliwego życia ludzkiego. 

47 T. Moylan, Scraps of the Untainted Sky. Science Fiction, Utopia, 
Dystopia, Oxford 2000, s. 195-196. 
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Najnowsza część serii gier SimCity1, opublikowana w 2013 roku, stanowi 
pierwszą wieloosobową wersję tego znanego na całym świecie symulatora 
budowy wielkiego miasta i zarządzania nim. Ten gatunek dostarcza gra-
czom dwóch rzeczy. Po pierwsze, zaawansowanej wirtualnej symulacji 
ekonomii zarządzającej światem gry i miastem. Po drugie, możliwości 
planowania, konstruowania, usuwania oraz kontrolowania określonych 
elementów wirtualnego miasta (od typów dróg, transportu miejskiego, 
terenu pod handel, mieszkania lub przemysł po system podatkowy etc.). 

Analiza i interpretacja SimCity 5 dotyczyć będzie postrzegania tej 
gry jako narzędzia do tworzenia wirtualnych utopii, a pytania stawiane 
poniżej ściśle wiążą się z retoryką reklamy dodatku do gry o nazwie 
Miasta przyszłości2, która przedstawia ją właśnie w takim świetle: 

Jaki rodzaj przyszłości stworzysz dla swojego miasta? Zbudujesz 
utopijne społeczeństwo oparte na czystych technologiach, pozwo-
lisz gigantycznej korporacji podsycać nienasycony konsumpcjonizm 
Simów czy też wzniesiesz się w niebiosa w olbrzymich, wielostrefowych 
Megawieżach?3

Odblokuj dwie nowe specjalizacje miast, które umożliwią stworzenie 
głodnej zasobów megakorporacji wykorzystującej nisko płatną siłę 
roboczą albo miejskiej utopii, która opracowuje czyste technologie i jest 
kontrolowana przez bogaczy.4

1 SimCity 5, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, Polska 2013 [PC]. 
2 SimCity 5: Cities of Tomorrow, prod. Maxis, wyd. Electronic Arts, 
Polska 2013 [PC]. 
3 Tekst zmieszczony był na oficjalnej stronie producenta gry. Obecnie 
źródło nie jest już dostępne. Por. http://www.simcity.com/pl_PL/game/
info/cities-of-tomorrow (dostęp: 6.10.2017). 
4 Tamże. 
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Stawiając krytyczne pytania o status wirtualnego miasta i jego uto-
pijnych roszczeń, sięgnijmy do refleksji Jacques’a Derridy z artykułu 
Pokolenia jednego miasta5. Interpretacja dotyczyć będzie zarówno repre-
zentacji w grze SimCity 5, jak i jej mechaniki, służących za ideologiczne 
i dystopijne narzędzia przedstawiające świat, w którym jedyny możliwy 
projekt utopijny jest projektem neoliberalnym. 

1. SimCity – utopia neoliberalna
W materiałach reklamowych twórcy SimCity 5 wskazują na utopijny 
charakter futurystycznych miast, jakie mogą tworzyć gracze. Przypo-
mnijmy omówioną w poprzednim rozdziale klasyczną definicję utopii 
Lymana Towera Sargenta:

Utopia – jakaś nieistniejąca społeczność dokładnie opisana i normalnie 
umiejscowiona w czasie i przestrzeni. 

Eutopia lub utopia pozytywna – jakaś nieistniejąca społeczność do-
kładnie opisana i normalnie umiejscowiona w czasie i przestrzeni, która 
w intencji autora miała być przez czytelnika postrzegana jako znacząco 
lepsza od społeczności, w której ten czytelnik żył.6

Kilka cech społeczności Simów (mieszkańców każdego SimCity) 
pasuje do tej definicji. Po pierwsze, SimCity 5 stanowi symulację nie-
istniejącej społeczności, ulokowanej mniej więcej w końcu XX i na 
początku XXI wieku lub, w wypadku Miast przyszłości, w niedalekiej, 
lecz niedoprecyzowanej przyszłości. Po drugie, główną, akcentowaną 
w reklamach cechą gry jest duży poziom detali, złożoności i skompliko-
wania symulowanego życia wirtualnego miasta, jakie projektuje gracz 
i którym zarządza. Na przykład gra symuluje ruch uliczny, ekonomię, 
atmosferę społeczną i podziały klasowe, poziom zatrudnienia etc. Trze-
cim i prawdopodobnie najważniejszym aspektem utopijności SimCity 5 
jest założenie, że gracz musi rozwiązywać kolejne społeczno-ekono-
miczne problemy swojego miasta, aby było ono idealne, perfekcyjne 
czy po prostu lepsze od innych na świecie7. Co więcej, gracz postawiony 

5 J. Derrida, Pokolenia jednego miasta, przeł. W. Szydłowska, „Lettre 
Internationale: Po Polsku” 1993/1994, nr 1, s. 13-16. 
6 L.T. Sargent, The Three Faces of Utopianism Revisited, „Utopian Studies” 
1994, nr 1, s. 9. 
7 W tym miejscu trudno zgodzić się z tezą Simona Egenfeldta-Nielsena, 
Jonasa Heide Smitha i Susany Pajares Toski, którzy twierdzą, że w grze 
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jest w pozycji odpowiedzialnego burmistrza-inwestora, bo jego miasto 
istnieje tak długo, jak posiada on w ogólnym rozrachunku pieniądze, 
aby je utrzymać, co oznacza, że na dłuższą metę nie może on lekceważyć 
bezrobocia, braku terenów rekreacyjnych, służby zdrowia czy poziomu 
przestępczości, bo Simowie z jego miasta spakują się i wyjadą. Ten 
model symulacji promuje zatem graczy-burmistrzów, którzy starają się 
zaspokajać potrzeby obywateli w celu utrzymania stałych wpływów 
finansowych do miejskiego skarbca. 

Podsumowując, SimCity 5 to gra oferująca zestaw narzędzi oraz 
wyraźnie określająca warunki, jakie powinny zostać spełnione, aby 
stworzyć miasto utopijne, w którym wszyscy są szczęśliwi, mają pracę, 
są pod ochroną policji, nikt nie choruje. Efektem tych działań jest zysk 
i możliwość dalszego rozwoju miasta. Jednocześnie SimCity 5 może 
posłużyć do stworzenia dystopii czy – zawężając – kakotopii8, w któ-
rej miasto tonie w śmieciach, opanowane jest przez zorganizowaną 
przestępczość, choroby i pożary, a jego mieszkańcy są wyzyskiwani 
w brudnym przemyśle. Wszystkie dystopijne miasta kończą rozgrywkę 
dosyć szybko, ponieważ pogrążają gracza-burmistrza w niewypłacal-
ności i długu. 

SimCity 5 sprawdza zatem graczy na kilku poziomach, takich jak za-
radność ekonomiczna, odpowiedzialność społeczna, planowanie, kre-
atywność. Gra bardzo wyraźnie przedstawia również leżący u podstaw 
symulacji utopijnego miasta aksjomat, że dobre decyzje generują zyski. 
SimCity 5 promuje więc myślenie o mieście w ogóle, jak o nastawionym 
na zysk biznesie, czyli jak o formie neoliberalnej utopii9. Można, rzecz 
jasna, twierdzić, że myślenie o mieście jak o przedsiębiorstwie jest 

SimCity gracz kontroluje rozwój miasta bez jasnego celu. Por. S. Egenfeldt- 
-Nielsen, J.H. Smith, S.P. Tosca, Understanding Video Games. The Essential 
Introduction, New York – London 2009, s. 28. 
8 Kakotopia oznacza najgorszą możliwą formę rządów. Pojęcie kakotopii 
opisuje Krzysztof M. Maj jako pierwotne w stosunku do pojęcia dystopii, 
bo użyte już w 1715 roku. Por. K.M. Maj, Eutopie i dytsopie. Typologia 
narracji utopijnych z perspektywy fiolozoficznoliterackiej, „Ruch Literacki” 
2014, nr 2, s. 162. Gregory Claeys w monumentalnej monografii 
poświęconej historii dystopii pisał, że pojęcie to, w rozumieniu Jeremy’ego 
Benthama, oznacza miejsce złe. Badacz zauważa jednak, że nigdy nie 
weszło ono do szerszego zastosowania, i zalicza je do „dziwnych kuzynów 
dystopii”. G. Claeys, Dystopia: A Natural History. A Study of Modern 
Despotism, Its Antecedents, and Its Literary Diffractions, Oxford 2017,  
s. 5, 273. 
9 Out of the Mainstream. Water Rights, Politics and Identity, red. R. Bolens, 
D. Getches, A. Guevara-Gil, London 2010, s. 27-52. 
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naturalne, nie mogę się jednak z taką tezą zgodzić. W książce Neolibe-
ralizm . Historia katastrofy David Harvey pisze: 

Możemy zatem interpretować neoliberalizację albo jako utopijne 
przedsięwzięcie nastawione na realizację pewnej teoretycznej koncep-
cji reorganizacji światowego kapitalizmu, albo jako przedsięwzięcie 
polityczne, obliczone na odbudowę warunków sprzyjających akumulacji 
kapitału i restauracji władzy elit ekonomicznych. Będę argumentować, 
że w praktyce dominował ten drugi cel.10

Według Harveya neoliberalizm można uznać zarówno za projekt 
polityczny, jak i utopijny. Myślę, że oba ujęcia są powiązane i nie 
sposób ich po prostu od siebie oddzielić. Utopijny projekt w grze 
SimCity 5 można interpretować jako model reprodukowania ideologii 
politycznej. Oznacza to, że analizowana w tym rozdziale neoliberalna 
wizja przybiera kształt podwójnej spirali, w której projekt utopijny 
odzwierciedla projekt polityczny, co sprawia, że można mówić o jed-
nym utopijnym programie neoliberalnym11 oraz jego totalitarnej 
realizacji12. 

2. SimCity – koniec miasta
W Pokoleniach jednego miasta Jacques Derrida pisze, że: „[…] miasto 
jest pamięcią i obietnicą, które nie zbiegają się nigdy całokształtem 
tego, co w danej chwili jest widoczne i zbudowane, nadające się do 
przedstawienia i zamieszkania […]”13. 

Miasta, twierdzi Derrida, nie stanowią już skończonych jednostek 
topologicznych – polis rozumianych jako rzeczy pospolite. Dlatego 
powinniśmy zaakceptować fakt, że żadne miasto nie będzie nigdy 
skończone czy kompletne jako miasto-państwo. 

Miasto musi pozostać otwarte na to, o czym samo wie, że nie wie: 
na to, czym będzie; przestrzeganie tej nie-wiedzy wpisać trzeba jako 
stały motyw wiedzy i architektonicznych, urbanistycznych projektów. 

10 D. Harvey, Neoliberalizm. Historia katastrofy, przeł. J.P. Listwan, 
Warszawa 2008, s. 29. 
11 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. 2-5. 
12 F. „Bifo” Berardi, The Uprising on Poetry and Finance…, s. 95. 
13 J. Derrida, Pokolenia jednego miasta…, s. 14. 
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W przeciwnym razie cóż można by zrobić, jeśli nie wdrożyć planu, 
zsumować, nasycić, pozszywać rany, zaczadzić?14

W artykule o polityczności architektury Francesca Vitale15 zwraca 
szczególną uwagę na omówiony przez Derridę „aksjomat niezupełno-
ści”, który pozwala wspólnocie ambiwalentnie otworzyć się na innego, 
wyznaczonego po to, aby ta wspólnota mogła utwierdzić własną toż-
samość16. Pisząc o architekturze miasta, Derrida od samego początku 
traktuje ją jako element systemu etycznego. Właśnie od owego „ak-
sjomatu niezupełności” warto rozpocząć analizę i interpretację gry 
SimCity 5, pytając, jakie cele ideologiczne i etyczne reprezentuje symu-
lacją utopijnego, neoliberalnego miasta. W SimCity 2013 gra służy kon-
struowaniu miast-państw, co oznacza, że niemożliwe jest zbudowanie 
miasta w państwie. Jest to istotne, bo okazuje się, że planowane miasta 
funkcjonują w globalnej próżni, poza granicami kraju o określonym 
systemie ekonomicznym i społecznym, który ustanawiałby nadrzędne 
reguły dotyczące etyki relacji społecznych. Miasto w SimCity 2013 jest 
i musi pozostać całkowicie samowystarczalne finansowo w tym sensie, 
że ma ono produkować i wydawać pieniądze w obrębie własnych granic 
i poza nimi – na rynku globalnym. Oznacza to, że osadzona w re-
aliach neoliberalnych gra o konstruowaniu idealnego miasta zakłada 
strukturalnie model polis podporządkowanego interesom finansowym 
burmistrza i funkcjonującego jak przedsiębiorstwo. Taki obraz miasta 
zupełnie odbiega od diagnozy stawianej przez Derridę, który pisze:

Pytania w rodzaju: „czym jest miasto?” i „czym jest stolica?” mają dziś 
dodatkowo melancholijny albo eschatologiczny charakter, jako że, 
moim zdaniem – i to by była niewypowiedziana hipoteza tego tek-
stu – aglomeracja miejska, metropolia, polis, państwo-miasto nie są 
już silnymi, doprowadzonymi do końca jednostkami topologicznymi, 
jednostkami zamieszkania, działania, komunikacji, strategii, handlu, 
jednym słowem społeczności i polityki ludzkiej, polityki, która powin-
na zmienić nazwę, odkąd miasto jako polis czy akropolis nie oddaje już 
znaczenia res publica.17 

14 Tamże. 
15 F. Vitale, Jacques Derrida and the Politics of Architecture, „Serbian 
Architecture Journal” 2010, nr 3, http://saj.rs/jacques-derrida-and-the-
politics-of-architecture/ (dostęp: 19.04.2018). 
16 Tamże, s. 224. 
17 J. Derrida, Pokolenia jednego miasta…, s. 14. 
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Zatem przyjmując model miasta-państwa, SimCity 5 zakłada nie 
tylko futurystyczny i neoliberalny sen o mieście-przedsiębiorstwie, 
utopii kapitału, ale zdradza również tęsknotę za kompletną i ukoń-
czoną jednostką topologiczną podporządkowaną jednej polityce. Jed-
nak planowane w grze miasta pozbawione są tego etycznego rdzenia, 
jaki Derrida przyznaje antycznym miastom-państwom, wskazując na 
znaczenie słowa „res publica”. SimCity 5 przedstawia miasto-państwo 
nie jako republikę, ale jako korporację w znaczeniu podanym w Collins  
Cobuild English Language Dictionary, a więc „duży biznes lub firma lub 
grupa firm, które wszystkie kontrolowane są i zarządzane razem jako 
jedna organizacja”18. W tak rozumianej korporacji gracz otrzymuje 
nieograniczone przywileje, jak możliwość tworzenia lub niszczenia – 
wedle woli – terenów mieszkalnych, produkcyjnych czy komercyjnych, 
niezależnie od tego, czy są one w danym momencie rozgrywki zasie-
dlone przez mieszkańców miasta. Również działy usług publicznych, 
jak policja, straż pożarna, szpitale czy szkoły, mogą zostać wyłączone 
lub zniszczone bez większych przeszkód, ponieważ formalnie stanowią 
one własność gracza-burmistrza. Te pozostawione graczowi możliwości 
oddają, w oczywisty sposób, myślenie o mieście jako przedsiębiorstwie: 
jeśli miasto nie zarabia wystarczająco na podatkach lub eksporcie, gracz 
może, dosłownie, wyłączyć szkołę lub posterunek policji, aby zmniej-
szyć koszt utrzymania swojego biznesu. Brak zysków? – kasujemy 
uniwersytet. Brak pieniędzy na kasyno? – wyłączmy na kilka miesięcy 
szpital. Najważniejsze budynki oraz usługi społeczne, bez których nie 
wyobrażamy sobie funkcjonowania współczesnych przestrzeni miej-
skich, stanowią w grze drogie, generujące straty i niepewne finansowo 
instytucje: transport publiczny, szkoły, stacje policji oraz straży pożar-
nej, szpitale i uniwersytety. SimCity 5 przedstawia je, z punktu widzenia 
ekonomii, jako zło konieczne, generujące finansowe utrapienia. Z tej 
projektowanej na gracza perspektywy wydatki publiczne stanowią 
przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wszystkie wymienione pro-
blemy wiążą się z faktem, że SimCity 5 jako gra w budowanie dobrze 

18 Collins Cobuild English Language Dictionary, London 1994. Pozwalam 
sobie przytoczyć definicję w języku angielskim ze względu na to, że 
precyzyjnie oddaje ona myślenie o mieście przyjęte w grze SimCity. 
Dla porównania definicja terminu „korporacja” w Słowniku języka 
polskiego brzmi: „korporacja 1. «zrzeszenie osób mające na celu realizację 
określonych zadań» 2. «spółka kapitałowa oparta na kapitale złożonym 
z udziałów»”. Słownik języka polskiegoPWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/
korporacja;2564728.html (dostęp: 18.04.2018). 
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prosperującego czy utopijnego miasta za podstawę swojej mechaniki 
i narracji o mieście przyjmuje ideę zysku. 

Ta  zasada mechaniki symulatora miasta całkowicie rozmija się 
z Derridiańskim „aksjomatem niezupełności”, a zatem z myśleniem 
etycznym o architekturze miasta jako świadectwie historii lub prze-
mian społecznych. SimCity 5 promuje miasta, które są stabilnymi, ge-
nerującymi zyski przedsiębiorstwami, co sprawia, że wszelkie zmiany 
w ich strukturze i kształcie są konieczne jedynie do pewnego poziomu. 
Przekroczenie go powoduje, że miasto nie może już więcej zarobić na 
swoje utrzymanie. Oczywiście gra nie kończy się utworzeniem utopii, 
ale dobrze prosperujące finansowo miasta przestają potrzebować gra-
czy, co pokazuje, że perfekcyjne neoliberalne miasto pozostaje w stanie 
bezruchu, staje się samowystarczającą maszyną zarabiającą pieniądze19. 
Dlatego najlepiej zarabiające w grze miasta zakładają dominację ol-
brzymich korporacji zarządzających turystyką, hazardem, produkcją 
i handlem zasobami naturalnymi lub – w Miastach przyszłości – posze-
rzaniem wpływów OMEGI, idealnej substancji przypominającej Ubik 
z powieści Philipa K. Dicka20. Korporacje są kluczowe dla rozwoju 
każdego miasta, ponieważ stawiając ich franczyzy, gracz odblokowuje 
dostęp do dodatkowych budynków, generujących olbrzymie zyski. 
Wynika z tego, że w SimCity 5 miasto zostało na poziomie mechaniki 
rozgrywki i  jej reguł skonstruowane tak, by sukces odnieść mogły 
jedynie ośrodki neoliberalne, a rozgrywka wedle reguł prowadziła 
do stworzenia całkowicie rozplanowanego miasta-państwa-przedsię - 
biorstwa. Oznacza to, że jako projekt zapraszający do tworzenia uto-
pijnych miast, SimCity 5 odrzuca „aksjomat niezupełności”, a także 
dokonuje perwersji modelu miasta-państwa i republiki w kierunku 
scentralizowanej tyranii kapitału.

19 Oswald Devish wskazał na ten fakt, analizując grę SimCity 4: „Z chwilą 
poznania zasad gry staje się ona przewidywalna. W tym miejscu gracz nie 
może już lepiej grać, co powoduje, że zabawa traci swój cel”. O. Devish, 
Should Planners Start Playing Computer Games? Arguments from SimCity 
and Second Life, „Planning Theory & Practice” 2008, nr 2, s. 215, http://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14649350802042231 (dostęp: 
19.04.2018). 
20 Zob. P.K. Dick, Ubik, przeł. M. Ronikier, Poznań 1997, s. 104-120. Nie 
można wykluczyć, że OMEGA w dodatku SimCity: Miasta przyszłości 
stanowi bezpośrednie odwołanie do Ubika, co byłoby intrygującym 
intertekstem. Gra nie wskazuje jednak na dalsze podobieństwa pomiędzy 
obiema substancjami poza ich zmitologizowanymi i symulakrycznymi 
właściwościami. 
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3. SimCity – pamięć, proroctwo, odpowiedzialność21

Przywołując Derridiańską triadę pamięci, proroctwa i odpowiedzial-
ności w odniesieniu do gry polegającej na konstruowaniu wirtualnych 
i symulowanych miast, przeciwstawiam się publikacjom, których 
autorzy od dłuższego czasu podejmują problem wykorzystania gier 
z serii SimCity w kształceniu planowania miejskiego. Takie pomysły 
pojawiają się już w tekstach z późnych lat 90., począwszy od artykułu 
Teaching and Learning with SimCity 200022, przez takie publikacje, 
jak: A City Is Not a Toy . How SimCity Plays with Urbanism23, Simu-
lating Planning SimCity as a Pedagogical Tool 24, Should Planners 
Start Playing Computer Games? Arguments from SimCity and Second 
Life25, Toying with the City? Using the Computer Game SimCity™ 4 
in Planning Education26 i wiele innych27 (podane źródła zostały wy-
brane z wyszukiwarki Google Scholar na podstawie liczby cytowań). 
Pośród innych propozycji znajdujemy rezultat badań empirycznych 
Elisabet Nilsson: Simulated Real Worlds: Science Students Creating 
Sustainable Cities in the Urban Simulation Computer Game Sim-
City 428, z których wynika, że SimCity 4 jest interesującym narzę-
dziem edukacyjnym:

21 Tytuł tego podrozdziału odsyła do oryginalnego tytułu tekstu Derridy. 
Por. J. Derrida, Générations d’une ville: mémoire, prophétie, responsabilité, 
w: Prague. Avenir d’une ville historique capitale, red. A. Novotná Galard, 
P. Kratochvíl, Paris 1992, s. 39-55. 
22 P. Adams, Teaching and Learning with SimCity 2000, „Journal of 
Geography” 1998, nr 2, s. 47-55. 
23 D. Lobo, A City Is Not a Toy. How SimCity Plays with Urbanism,  
„Cities Programme: Architecture and Engineering Discussion Paper  
Series” 2005, Discussion Paper 5, http://www.deaquellamanera.com/ 
files/Lobo_CityToy05LSE.pdf (dostęp: 19.04.2018). 
24 J. Gaber, Simulating Planning SimCity as a Pedagogical Tool, „Journal 
of Planning Education and Research” 2007, nr 2, s. 113-121. 
25 D. Oswald, Should Planners Start Playing Computer Games…
26 J. Minnery, G. Searle, Toying with the City? Using the Computer  
Game SimCity™ 4 in Planning Education, „Planning Practice and Research” 
2014, nr 9, s. 41-55. 
27 Por. S. Egenfeldt-Nielsen, J.H. Smith, S.P. Tosca, Understanding  
Video Games..., s. 210-211. Autorzy klasyfikują SimCity  
jako grę komercyjną o dużym potencjale edutainmentowym. 
28 E. Nilsson, Simulated Real Worlds: Science Students Creating 
Sustainable Cities in the Urban Simulation Computer Game SimCity 4, 
s. 1-8, http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/7375/ 
isaga_elisabet_nilsson.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 
30.07.2017). 
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Zastanawiając się nad swoimi miastami, studenci stosowali (właściwie 
lub nie) pojęcia naukowe oraz omawiali pojawiające się w grze zjawiska 
naukowe. Zaobserwowano również procesy rozumowania i wyważa-
nia, np. kiedy planowano strefy miejskie lub wybierano źródła energii. 
Decydując o tym, którą elektrownię zainstalować, studenci zastana-
wiali się nad związkiem pomiędzy kosztami, ilością generowanej mocy 
a szkodliwością dla środowiska. Doświadczyli konsekwencji swoich 
działań oraz tego, jak wpłynęły one na rozwój miasta, np. na migrację 
obywateli, poziom zanieczyszczenia, problemy podatkowe i budżetowe, 
czynniki, które niniejsze opracowanie określa jako symulowane proble-
my świata rzeczywistego.29

Seria gier SimCity jest, w tej i innych pracach, postrzegana jako war-
tościowe narzędzie edukacyjne, ale, co ważniejsze, jest w tych ujęciach 
oceniana pod kątem adekwatnego symulowania problemów świata rze-
czywistego. Elisabet Nilsson pokazuje zatem, że poprzez symulację gra 
uczy nas odpowiedzialności i prorokowania (w znaczeniu Derridiań-
skim), że może być ona użyta do przedstawiania relacji przyczynowo-
-skutkowych związanych z podejmowaniem decyzji urbanistycznych. 
Co więcej, badanie empiryczne wykazało wyraźnie, że SimCity 4 
w ramach reguł gry i zastosowanych w niej mechanik reprodukuje 
zachodnie (amerykańskie i europejskie) wartości. Warto zauważyć, że 
studenci dostali zadanie skonstruowania idealnego miasta przyszłości, 
co dodatkowo wzmacnia znaczenie problematyki utopii w analizie 
SimCity 5 jako właśnie konstruktora utopii. Sama formuła zadania 
dla studentów uświadamia nam również, jak istotne jest analizowanie 
gier w perspektywie impulsu oraz programu utopijnego30, obecnego 
zarówno w materiałach reklamowych gier, jak i na poziomie ich narracji 
czy mechaniki oraz w programach nauczania, które je wykorzystują. 
Nilsson podsumowuje pracę studentów ważkim spostrzeżeniem, że 
większość z nich w swym dążeniu do futuryzacji konstruowanych 
miast odczuwała zbyt dużą restrykcyjność zasad gry. Okazuje się 
zatem, na prawach paradoksu, że profetyczne narzędzie symulacyjne 
oferuje przyszłość przykrojoną do mechanik rządzących wytwarzaną 
przez nie symulacją. W serii gier SimCity przyszłość nie jest możliwa 
do wygenerowania, ponieważ stanowią one zamknięte i skończone 
modele symulacyjne, które nie zakładają możliwości wykroczenia 

29 Tamże. 
30 F. Jameson, Archeologie przyszłości…, s. 2. 
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poza swoje reguły i mechaniki w stronę tego, co nieznane. W tej serii 
przyszłość została sprowadzona do roli artefaktu estetycznego bez 
nieznanej możliwości, którą stanowiłaby np. rewolucja znosząca sys-
tem bankowy,  dotychczasowy model finansowania miasta czy w ogóle 
neoliberalną wizję globalnej ekonomii. Ponieważ symulacja zawsze jest 
auto referencyjna, nie może wykroczyć poza tę postać przyszłości, którą 
z góry określiła jako możliwość konkretną i skończoną. Przyszłość 
w serii SimCity jest tedy z góry znana i zawsze jednakowa, wiadoma.  

Podsumowując, SimCity 5 stanowi przykład całej franczyzy, która 
oferuje odpowiedzialność planowania bez elementu wielkiej niewia-
domej czy, jak nazywa to Derrida, „aksjomatu niezupełności”. Tak 
rozumiana odpowiedzialność zamienia się w poszukiwanie jednej, 
właściwej, perfekcyjnej i logicznej drogi do osiągnięcia sukcesu, na 
którą kieruje analiza czynników i zasad systemu. W ten sposób gra 
SimCity 5 zakłada planowanie miasta jako czegoś skończonego, kodu-
jąc jednocześnie przyszłość jako skończoność, a z odpowiedzialności 
czyniąc idealne dostosowanie środków i celów do wymogów systemu, 
co Nilsson nazywa „metastretegią”31.

Inny problem związany z triadą pamięci, przepowiedni i odpo-
wiedzialności w myśleniu Derridy o mieście jako projekcie etycznym 
dotyczy tego, w jaki sposób gra SimCity 5 przedstawia wszelkie monu-
menty, artefakty czy elementy dziedzictwa kulturowego jako narzędzia 
do zarabiania pieniędzy. Na przykład budowle typu wieża Eiffla czy 
teatr Globe można postawić w każdym mieście, ale nie mają tam one 
funkcji estetycznej czy symbolicznej per se. Budynki te stanowią część 
większego systemu finansowego, który liczy, jak wiele osób je odwie-
dziło, i porównuje generowane przychody turystyczne z wydatkami na 
ich utrzymanie. Jeśli wieża Eiffla rujnuje budżet miejski, to można ją 
śmiało wyłączyć lub zburzyć. W tym miejscu dotykamy zasadniczego 
problemu pamięci. Pisząc o Pradze, Derrida wskazuje, że miasto nie 
jest monolitem, że zawsze było, jest i będzie częścią pewnego procesu: 

To miasto jest jakby osobą prawną albo bohaterem literackim, to per-
sona fikcji teatralnej – dramatycznej, tragicznej albo komediowej, 
ze wszystkim, co persona znaczyć może jako maska, za która tożsa-
mość aktora lub podmiotu osobowego pozostać może tajemnicza, jak 
w dzień balu maskowego, w święto, podczas operacji lub opery rewo-
lucyjnej. Z czym można by utożsamić podmiot, tożsamy sam w sobie 

31 E. Nilsson, Simulated Real Worlds…, s. 5. 
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na przestrzeni nieciągłej historii, który przemierzał epoki architektury 
gotyckiej, barokowej, zburzenie getta, ustanowienie Czechosłowacji, 
protektorat niemiecki, potem radziecki, Wiosnę Praską, normalizację 
i następnie ostatnią rewolucję w toku?32

Czy możemy opowiedzieć w podobny sposób o mieście w grze 
SimCity 5? Niestety, jedynym niezmiernie interesującym aspektem 
jest historia ekonomii symulowanego miasta, ponieważ to właśnie eko-
nomia stała się wyłącznym językiem, w którym można napisać historię 
tego wirtualnego świata – zawartą w różnych wykresach i formułach 
matematycznych ukazujących wzrost kapitału miejskiego. Oczywiście 
możliwe jest skrupulatne opisanie każdego stadium rozwoju miasta 
(od miasteczka po metropolię), włącznie z rozwojem poszczególnych 
domostw w wyznaczonych przez gracza strefach, ale większość z tych 
danych zawiera czysto statystyczne, techniczne informacje. Status 
wieży Eiffla zmienia się zatem, bo monument przestaje być częścią 
tożsamości historycznego miasta-persony, a zamienia się w to, co Ro-
land Barthes nazwał mitem33 lub znakiem mody34. Mit rozumiemy jako 
konotację, która zamienia znak pierwszego systemu semiologicznego 
w znaczące drugiego, dodając do nowo powstałej struktury własne 
oznaczane. Natomiast znak mody to przedmiot, który stracił swoją 
czystą funkcjonalność lub denotację i przekształcił się w znak-przed-
miot o płytkim znaczeniu i funkcji określanej przez retorykę nowej 
komunikacji społecznej. W grze SimCity 5 wieża Eiffla opisana została 
następująco: 

Daj miastu dużą porcję francuskiej elegancji! Wysoka na ponad 300 m 
wieża Eiffla jest otwarta 24 godziny na dobę i służy również jako sklep. 
W strefach mieszkaniowych i komercyjnych wokół wieży Eiffla wyrosną 
domy i sklepy średniej gęstości dla zamożnych we francuskim stylu.35

Opis wieży Eiffla w  grze ukazuje mitologizację oraz refunk-
cjonalizację monumentu wedle przyjętej przez twórców retoryki. 
W pierwszej kolejności mit wykorzystuje znak: „wieża Eiffla równa się 
francuski styl”, zamienia go w znaczące oraz uzupełnia oznaczanym 

32 J. Derrida, Pokolenia jednego miasta…, s. 14. 
33 Por. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2008,  
s. 239-260. 
34 Por. tenże, System mody, przeł. M. Falski, Kraków 2005, s. 217-223. 
35 SimCity 5 [PC]…
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z innego porządku: „sklep czynny przez dwadzieścia cztery godziny, 
zamożność, handel”. Wieża Eiffla nie jest już zatem symbolem Francji, 
została przekształcona w mit oznaczający francuską klasę wyższą, 
ekonomię, turystykę i porządek społeczny, nie wspominając już o nie-
kończącym się konsumpcjonizmie. Po wtóre, gra zamienia wieżę 
Eiffla w modowy znak-przedmiot i na nowo ją funkcjonalizuje. Z tej 
perspektywy wieża Eiffla w SimCity 5 jest: znakiem statusu – zdo-
być ją można jedynie poprzez zakup dodatku Deluxe Downloadable 
Content, za który gracz musi zapłacić; przedmiotem w grze o nowej 
funkcji, wpisanej w jej mechanikę, ponieważ wieża podnosi cenę 
terenu, generuje zyski oraz przekształca otoczenie architektonicznie, 
ekonomicznie i społecznie; oraz ideologicznym znakiem-przedmio-
tem ugruntowującym przekonanie, że kultura i historia służą ekono-
mii, a poza nią są zbędne. 

Derridiańska teza dotycząca pamięci miasta traci w tym wypadku 
istotność, co pokazuje, że SimCity 5 przekształca przedmioty histo-
ryczne oraz przedmioty i miejsca pamięci w funkcjonalne przedmioty 
mody lub mitologiczne nośniki ideologii. W tym sensie symulacja 
miasta przynosi kres miastu rozumianemu jako żywa jednostka, jako 
persona. 

4. SimCity – miasto śmierci
Rozważając etykę planowania miasta, Derrida pisze: 

Katastrofą dla planu miasta jest chęć wyczerpującego rozwiązania 
wszystkich problemów za życia jednego pokolenia, niedania czasu ani 
przestrzeni pokoleniom przyszłym, niezostawienia im tego w spadku, 
ponieważ akurat „tym, którzy wiedzą”, architektom i urbanistom, wyda-
je się, że wiedzą z góry, czym ma być jutro i zastępują etyczno-polityczną 
odpowiedzialność swoim techniczno-naukowym programowaniem.36

Myślenie o jutrze i przyszłych pokoleniach jest wyjątkowo pro-
blematyczne w odniesieniu do SimCity 5, ponieważ gra nie zakłada 
w swojej mechanice żadnych różnic demograficznych (poza współ-
czynnikiem imigracji i emigracji). Rezultatem takiego uproszczenia 
w, dokładnej skądinąd i szczegółowej, symulacji ekonomii i systemu 
społecznego miasta jest paradoksalna sytuacja, w której obywatele 

36 J. Derrida, Pokolenia jednego miasta…, s. 15. 
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wraz z  rodzinami zawsze przybywają spoza miasta. Nikt nigdy 
nie narodził się i nie narodzi w SimCity 5, może jedynie do tego 
miasta migrować. Aglomeracja przestaje być nawet mechanizmem 
bio politycznym, nie „produkuje” ona bowiem życia w ramach swojej 
ekonomicznie zorientowanej mechaniki, będzie natomiast prowadzić 
na śmierć obywateli, jeśli będzie źle zarządzana. Społeczność Simów 
nawiedzają bowiem pożary, choroby, katastrofy naturalne i meta-
fizyczne (atak potwora przypominającego Godzillę), które wynikają 
z niedoinwestowania przez gracza edukacji, służby zdrowia, służby 
bezpieczeństwa czy czystych technologii. Edukacja służy, oczywiście, 
szczytnym celom: zmniejsza ryzyko podpaleń i sprawia, że obywatele 
częściej korzystają z recyklingu śmieci, który potrafi przynosić bardzo 
duże zyski. 

Najbardziej fascynujące w SimCity 5 jest wyobrażenie o strukturach 
edukacyjnych. Uniwersytet – bardzo drogi w utrzymaniu – posiada 
pięć możliwych do zakupienia wydziałów, odpowiedzialnych za: biz-
nes, inżynierię, prawo, medycynę oraz naukę. Humanistyki, historii, 
języków ani nauk społecznych nie przewidziano, bo też główną i jedyną 
funkcją uniwersytetu w SimCity 5 jest odblokowywanie patentów 
na elektrownie, zapobieganie pożarom, walka z przestępczością czy 
ulepszenia dla przemysłu. W skrócie edukacja w perfekcyjnym społe-
czeństwie migrantów służy jedynie temu, by wyrabiać patenty i prze-
ciwdziałać podpalaniu przez ludzi własnych mieszkań czy zaśmiecaniu 
ulic37. Pozycja przyznana uniwersytetowi w SimCity 5 jaskrawo uwi-
dacznia się w świetle refleksji Derridy nad kwestią przyszłych pokoleń 
i jego rozważań na temat pamięci i historii. Wykluczenie humanistyki 
z uniwersytetu perfekcyjnie harmonizuje z faktem, że społeczność 
przedstawiona w grze nie jest zainteresowana poznawaniem własnej 
tożsamości, nie odczuwa potrzeby pisania własnej historii, nie ma pro-
blemów egzystencjalnych (zawsze może się przecież przeprowadzić), nie 
widzi potrzeby zmiany zasad, na jakich funkcjonuje, nie wspominając 
już o tym, że nie zna ona śmierci naturalnej (w grze nie ma możliwo-
ści zbudowania instytucji pogrzebowych, mimo że są w niej obiekty 
sakralne). SimCity 5 całkowicie usuwa i omija kwestię rzeczywistego 
cyklu życia i  śmierci, zastępując ją utopijną wizją wiecznego życia 
w wiecznej ekonomii wzrostu, i właśnie dlatego jest tak skutecznym 

37 Co jest zarazem zabawne i tragiczne, bo symulacja problemów 
świata rzeczywistego pozbawiona została zarówno w mechanice, jak 
i w reprezentacji kluczowych instytucji życia publicznego! 
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narzędziem projektowania neoliberalnej ideologii zysku i akumulacji. 
Jean Baudrillard przeprowadził krytykę tej wizji w książce Wymiana 
symboliczna i śmierć, w której pisał:

Czym innym jest nasza kultura, jeśli nie takim ogromnym wysiłkiem, 
mającym na celu oddzielenie życia od śmierci, zażegnanie ambiwalencji 
śmierci, służące reprodukcji życia jako wartości, a czasu – jako ogólnego 
ekwiwalentu. Zniesienie śmierci jest naszym fantazmatem rozwidlają-
cym się we wszystkich możliwych kierunkach, fantazmatem życia po-
śmiertnego i nieśmiertelności w przypadku religii, prawdy w przypadku 
nauki, produktywności i akumulacji w przypadku ekonomii.38

Teza Baudrillarda pomaga zrozumieć, czemu SimCity 5 w ramach 
jednego projektu kulturowego wyklucza zarówno „naturalną” śmierć, 
jak i humanistykę, z jakiego powodu miasto w grze jest, w sensie Der-
ridiańskim, nieetyczne. Władza idealnego planowania miasta oraz 
zarządzania jego wiecznymi mieszkańcami opiera się na eliminacji 
śmierci, zarówno obywateli, jak i gracza-burmistrza, którego upadek 
czy koniec może być spowodowany jedynie niewypłacalnością. Miasto 
w SimCity 5 zostało tak zaprojektowane, żeby nigdy nie potrzebowało 
przyszłych pokoleń, dziedzictwa czy pamięci, wciela bowiem myślenie 
o wszechmocy władzy ugruntowanej ekonomicznie oraz wizję miasta 
jako projektu skończonego, w którym zażegnano wszelkie problemy, 
miasta jako pozbawionego śmierci i umierania, dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa, czyli neoliberalnej utopii. 

Ale ta  wizja przedstawia w  gruncie rzeczy nekropolię, martwe 
miasto lub miasto umarłych, bo bez przyszłych pokoleń, bez pamięci 
i dziedzictwa, miasto zamienia się w karykaturę, maszynę, w której 
obywatele służą jedynie jako paliwo dla ekonomii. Miasto wiecznej 
akumulacji staje się miastem żywych trupów, co dobitnie pokazuje fakt, 
że w SimCity 5 nikt się nie rodzi i nikt nie umiera ze starości. Dlatego 
neoliberalna wizja utopijnego miasta daje się odczytywać w kategoriach 
antyutopijnego ostrzeżenia, że wykluczając własną śmierć i konstytu-
ując się jako projekt zamknięty i skończony, miasto odrzuca przyszłość 
i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i wieści swój rychły koniec. 

38 J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, przeł. S. Królak, 
Warszawa 2007, s. 187. 
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Zakończenie

Po jednej z konferencji naukowych rozmawiałem z kilkoma uczest-
nikami o tym, w jaki sposób właściwie prowadzimy nasze badania. 
Z tej dyskusji wyciągnąć można było trzy wnioski. Po pierwsze, nie 
ma jednego i ujednoliconego schematu badania gry wideo. Po drugie, 
aby mówić o grach, niekoniecznie trzeba w nie grać. Po trzecie, mimo 
ulotności gier doświadczenie grania poddaje się narracji i staje się zro-
zumiałe, nawet jeśli rozmówca nie grał w daną grę. Prezentowane w tej 
książce podejście hermeneutyczne wiąże się ściśle z tym, co z grami 
robiłem, a co nie znalazło się w tekście głównym ze względu na to, że 
nie uznawałem tego wcześniej za istotne. Pokonferencyjna rozmowa 
uzmysłowiła mi, że moja praktyka badania gier może stanowić przed-
miot zainteresowania i warto przedstawić ją w ramach podsumowania 
niniejszej książki. Do tego celu wybrałem trzy gry, których interpreta-
cje przedstawiłem w rozdziale czwartym: SimCity 5, Dishonored oraz 
BioShock Infinite. 

Analiza SimCity 5 polegała na wielogodzinnym konstruowaniu 
w grze wirtualnych miast, na bardzo szczegółowym i dokładnym ba-
daniu tego, jak określone instytucje użytku publicznego, dane typy 
terenu oraz modele gospodarcze wpływają na rozwój rozgrywki i moż-
liwość prowadzenia jej ad infinitum, to znaczy w taki sposób, aby nie 
zakończyła się ona porażką. Pytania stawiane grze oraz namysł nad nią 
konstruowane były zatem na podstawie eksperymentowania z wyzna-
czanymi w obrębie jej reguł granicami i dotyczyły sensu i prawdy, jakie 
SimCity 5 oferuje podczas klasycznej hermeneutyki rekonstrukcyjnej. 
Wielogodzinne badania mechaniki ściśle wiązały się z lekturą dyskursu 
reklamowego obecnego zarówno na stronie internetowej producenta, 
jak i w samym interfejsie gry. W ten sposób hermeneutyka rekonstruk-
cyjna, zawierzająca projektowi gry i konstruowanej o niej i w niej reto-
ryce, powoli przechodziła w hermeneutykę podejrzeń, która polegała na 
zapisywaniu wątpliwości na temat strukturalnych cech rozgrywki oraz 



280 Z A K O Ń C Z E N I E

kluczowych elementów reprezentacji i dyskursu wirtualnego świata. 
Z jednej strony, hermeneutyka rekonstrukcji prowadziła interpretację 
w stronę porównania myślenia o mieście przedstawianego w SimCity 5 
z refleksją na temat miasta Jacques’a Derridy. Z drugiej strony, herme-
neutyka podejrzeń kreśliła problemy związane z ukrytym i jawnym 
przekazem ideologicznym obecnym w grze pod postacią reguł, dys-
kursu i przedstawień. 

Interpretacja Dishonored wiązała się z przyjęciem innej postawy 
badawczej, która polegała na stawianiu pytań o reprezentację określonej 
wizji dystopijnego państwa oraz na analizie znaczenia i sensu przed-
miotu – mistycznego serca – jako wyjątkowo interesującej mechaniki 
wzbogacającej rozgrywkę. Hermeneutyka widoczna jest w tym wy-
padku nie tylko w badaniu metaforyki serca oraz rekonstrukcji zwią-
zanych z nim znaczeń, ale również w analizie specyficznego dyskursu 
biopolitycznego, który stanowi integralną część reprezentacji relacji 
społecznych, mechanizmów politycznych oraz wyzysku ekonomicz-
nego w wirtualnym świecie Dishonored. Aby przeprowadzić badanie, 
konieczne było nie tylko ukończenie gry na wszystkie możliwe sposoby, 
ale również dokładne spisanie wszelkich kwestii, które pojawiają się 
podczas kolejnych użyć przedmiotu – serca w grze. W ramach bada-
nia wielokrotnie korzystałem zatem z fanowskich i profesjonalnych 
nagrań rozgrywki, jak również wczytywałem konkretne zapisy w grze, 
aby z uporem upewnić się, że usłyszałem i spisałem wszystkie kwestie 
dialogowe, które wypowiada serce na temat określonych postaci. W ten 
sposób hermeneutyka rekonstrukcji rządziła również moim sposobem 
grania, to znaczy czyniła z grania badanie. 

Zupełnie innej strategii lekturowej używałem natomiast podczas 
analizy i interpretacji gry BioShock Infinite. Hermeneutykę napędzała 
w tym wypadku szczegółowa rekonstrukcja postaci Bookera DeWitta 
z fragmentów i strzępów wiedzy rozrzuconych w wirtualnym świecie 
gry oraz za pomocą stosownej Wikii i  internetowych zapisów roz-
grywki, w których szukałem informacji, które mogły umknąć mojej 
uwagi. Podstawowym założeniem takiego działania było przyjęcie 
teorii intertekstualności oraz transmedialności jako conditio sine qua 
non pełnej rekonstrukcji hermeneutycznej. Skutkiem przyjętej metody 
okazała się również zorientowana na kategorię długu hermeneutyka 
podejrzeń, która stanęła u podstaw pytań o reprezentacje relacji spo-
łecznych w utopijnym mieście Columbia. Stawką obu hermeneutyk jest 
refleksja nad przedstawieniem człowieka zadłużonego jako protago-
nisty w grze, której kontekst kulturowy i filozoficzny problematyzuje 
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pojęcie długu – kluczową kategorię opisującą współczesne przemiany 
społeczne, ekonomiczne i polityczne. Praca hermeneutyczna polegała 
w wypadku tej analizy na dokładnym składaniu w całość fragmenta-
rycznego, fraktalnego i rozproszonego obrazu protagonisty po to, aby 
utworzyć możliwie najbardziej spójną tożsamość narracyjną, która 
posłużyła za dalszy przedmiot refleksji krytycznej. 

We wszystkich trzech analizach istotne jest połączenie herme-
neutyki oraz teorii utopijnej, również silnie zakorzenionej w tradycji 
zorientowanej krytycznie i  analitycznie interpretacji. W  badaniu 
wymienionych gier hermeneutyka jest metodą literaturoznawczo- 
-filozoficzną, służy bowiem stawianiu pytań o znaczenia, sensy i prawdę 
jako zasadnicze problemy mechaniki, reprezentacji czy egzystencji, a nie 
o technologiczny charakter medium, jakim jest gra wideo. Właściwym 
przedmiotem hermeneutyki cyfrowej musiałby być sam kod gry, jego 
struktury, uporządkowanie, dopisane do niego glossy, relacje pomię-
dzy równaniami matematycznymi czy elementy architektury gry, ale 
twórcy rzadko dają badaczowi dostęp do tych aspektów programu, 
a warunki użytkowania gier zapisane w licencji zabraniają ingerencji 
na tym poziomie ich złożoności. Przedstawione w książce analizy ściśle 
wiążą się zatem z hermeneutyką, która rozumie granie jako badanie, 
a to oznacza, że nastawiona jest ona na eksperymentowanie i dokładną 
analizę zakładanych w grze możliwości, postaci, przedmiotów, wybo-
rów, działań etc., właśnie w perspektywie znaczeń, sensów i prawdy. 
Stawką tego projektu badawczego jest odczytywanie w grach sposo-
bów przepracowywania i reprezentowania problemów społecznych, 
politycznych i ekonomicznych. Stąd analizy SimCity 5, Dishonored 
oraz BioShock Infinite wpisują się w tradycję dekonstruowania, krytyki 
i prowadzenia refleksji nad tym, co gry, jako teksty kultury, mówią nam 
o marzeniach społecznych, jakie wizje egzystencjalne proponują, jak 
przepracowują problemy naszej współczesności i jak ją współtworzą. 





Abstract

Abstract

Hermeneutyka gier wideo . Interpretacja, immersja, utopia  [Herme-
neutics of Video Games. Interpretation, Immersion, Utopia] is a book 
situated at the juncture of three discourses: philosophy and theory of 
literature, game studies and utopian studies. They have been applied 
to pose a number of questions concerning the method of analysis and 
interpretation of video games. The basic methodology in the book is 
Paul Ricœur’s philosophical hermeneutics, and the individual theme 
chapters are to expand reading in the spirit of hermeneutics onto the 
issue of fiction in games, being-in-the-virtual-world, immersion and 
emersion, narrative identity, magic circle, utopia, ideology and social, 
political and economic critique. The first three chapters: Hermeneu-
tics of Video Games, The Issue of Immersion and In the Magic Circle of 
Utopia are of theoretical nature, while chapter four, Interpretations, 
represents the possible application of hermeneutics of video games in 
meeting with the research subject. 

Chapter One, Hermeneutics of Video Games, is an outline of the 
research project presented in the book. Its first part, Toward Her-
meneutics of Video Games, provides a proposal of literary research of 
games with the application of Paul Ricœur’s philosophy and a critique 
of phenomenological and hermeneutic works available in the area  
of game studies. The second part, Living in Virtual Worlds, is devoted 
to considerations of Heidegger’s theory of living and being in the world, 
which are intimately connected with the concept of narrative identity 
and with the issue of being oneself as another, drawn from the writ-
ings of Ricœur. Thus, the presented research position results from the 
adoption of existential ontology perspective in deliberations on video 
games. Third part of Chapter One deals with the issue of space, focusing 
on hermeneutic analysis of relations between the map and territory in 
video games. 
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Chapter Two, The Issue of Immersion, broaches such topics as the 
relation between immersion and trompe l’œil illusion, or the dialectics 
of immersion and emersion. Considerations on this dialectics lead 
to asking questions about Kant’s category of productive imagination 
within the meaning of the concept of immersion, as well as to reflec-
tions about the theatrological perspective in research of this concept. 
Through research paths traced by such classics of game studies as Janet 
Murray or Gonzalo Frasca, Chapter Two moves toward outlining 
two theatrological positions. On the one hand, it presents the posi-
tion that accentuates emersion, constructed on the basis of Augusto 
Boal’s theatre of the oppressed theory. On the other hand, Chapter 
Two summarizes the analysis of immersion within the context of Esa 
Kirkkopelto’s drama project, indicating the weakening of agency of the 
player in order to open up to Another. 

Chapter Three, In the Magic Circle of Utopia, introduces the issue 
of various theories of utopia into the existing hermeneutic reflection.  
The point of departure for the deliberations in this part of the book  
is the concept of Johan Huizinga’s magic circle, already problematized 
in the field of game studies a number of times. The chapter starts by out-
lining the critical positions adopted by researchers toward this concept, 
and by attempting to deconstruct it in order to rethink its usefulness in 
game studies as a metaphor opening up the debate about their utopian 
status. The following parts of the chapter present various theories of 
utopia that may be applied in the analysis and interpretation of games, 
and they pose research questions concerning political, economic and 
social problems arising from the application of the critical discourse of 
utopian studies. 

Chapter Four, Interpretations, complements the theoretical consid-
erations with three thematically connected critical analyses. Its first 
part explores representations of blue collar workers in three selected 
video games, focusing on the presentation, analysis and interpretation 
of their image within the perspective of modern-day socioeconomic 
transformations. The second part of the chapter concerns BioShock 
Infinite game and proposes a hermeneutic reading of the protagonist as 
an indebted man within the context of contemporary ideological and 
social critique anchored in the discourse of utopian studies. The third 
part is entirely devoted to the analysis of SimCity 5, with a purpose of 
laying bare the economic mechanisms and representations of social 
institutions in combination with a deconstruction of the utopian neo-
liberal ideology inscribed in the game. 
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