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KONTEKST LUDYCZNY 
W POLSKIEJ POEZJI CYBERNETYCZNEJ

Streszczenie: Poezja cybernetyczna jest nowym gatunkiem powstałym z połączenia literatury 
i cybernetyki. W wyniku integracji poezji z technologią wygenerowany zostaje obiekt tekstowo- 
-wizualno-dźwiękowy, który atakuje odbiorcę różnorodnością elementów, wywołując poczucie 
dezorientacji czy szoku. Prawidłowy odbiór cyberpoezji uwarunkowany jest kontekstem, do któ-
rego dany utwór się odnosi. W niniejszym tekście omówiony jest kontekst ludyczny, podkreślają-
cy aspekt gry i zachodzącą interakcję między użytkownikiem a obiektem. Odwołując się do kon-
kretnych utworów animacyjnych, wskażę, w jaki sposób odbywa się gra z cybertekstem, którego 
charakter ujawnia się wyłącznie poprzez aktywną działalność odbiorcy. Kontekst ludyczny zmu-
sza użytkownika do interakcji, ponieważ tylko wtedy odsłania się cybernetyczny aspekt poezji, 
a mianowicie sterowanie tekstem i generowanie znaczeń.
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Wyjaśnienie pojęcia „cyberpoezji”

Maryla Hopfinger stwierdza: „Literatura sieci wykorzystuje cyfrowe medium 
do własnych celów, do konstruowania nowej postaci utworów literackich, do kre-
owania nowych reguł literackiej praktyki i komunikacji”1. Powołanym nowym ga-
tunkiem literackim jest poezja cybernetyczna, wykorzystująca język oprogramowa-
nia i specyfikę elektroniki2, którą definiuje się poprzez dwa kryteria: techniczne 
i ideologiczne3.

Aspekt techniczny dotyczy budowy strukturalnej utworu i sposobu jego skon-
struowania. Ten wyznacznik wskazuje na powiązanie cyberpoezji z teorią cyberne-
tyki i cybertekstu.

Cybernetyka jest nauką o systemach sterowania, zapoczątkowaną przez ame-
rykańskiego matematyka Norberta Wienera. Na gruncie polskim cybernetykę defi-

1 M. Hopfinger, Zmiana miejsca?, [w:] Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie 
i sytuacja literatury, [red.] A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner, Warszawa 2008, s. 149.

2 Więcej: How To Write Cyberpoetry, http://www.slideshare.net/cyberpoetry/howto-write 
cyberpoetry-418610 (20. 11. 2010)

3 Zob. R. Bromboszcz, Wiersz cybernetyczny – spektra i alianse, http://perfokarta.net/teoria/
wiersz.cybernetyczny.-.spektra.i.alianse.html (20. 11. 2010)
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niowali Marian Mazur i Józef Kossecki. Pierwszy określił cybernetykę jako naukę 
o sterowaniu, „przy czym przez sterowanie rozumieć należy wywieranie pożądane-
go wpływu na określone zjawiska”4. Dziedzina ta zajmuje się badaniem wzajem-
nego oddziaływania organizmów żywych i maszyn, jest zatem nauką interdyscy-
plinarną, łączącą w sobie biologię i technikę. Cybernetyka wykazuje tendencje do 
„matematyzacji” wielu dziedzin nauki, co wynika z założenia, że pracę fizyczną 
i umysłową może zastąpić praca „intelektualno-maszynowa [...] która jest jakby 
syntezą możliwości ludzkiego intelektu i analityczno-informacyjnych «zdolności» 
maszyny”5. Życiem zaczynają kierować trzy działy: automatyzacja, cybernetyzacja 
i matematyzacja. Cybernetyka rozszerza swoje zastosowanie na wiele dziedzin wie-
dzy, wcześniej nie związanych ze zjawiskiem technizacji czy nawigacji. Wyróżnić 
można nauki społeczne, biologiczne i humanistyczne. Stąd Józef Kossecki wpro-
wadza wyrażenie „cybernetyka kultury”, definiujące wpływ badań sterowania na 
kulturę: „Cybernetyka kultury oznacza naukę o procesach sterowania społeczne-
go związanych z kulturą, a więc zarówno o wywieraniu pożądanego wpływu na 
samą kulturę, jak również o wywieraniu wpływu na postępowanie społeczeństwa za 
pośrednictwem kultury. Cybernetyka kultury jest oczywiście częścią cybernetyki 
społecznej”6. Przekształceniom istoty ludzkiej służy interakcja z komputerem (hu-
man-computer interaction). Wyrażenie, które wprowadził Lev Manovich – interfejs 
człowiekkomputer określa, w jaki sposób odbiorca nawiązuje kontakt z urządze-
niem. Z jednej strony to człowiek za pośrednictwem interfejsów oddziałuje na pra-
cę komputera, z drugiej jednak – to aparat manipuluje użytkownikiem, podsuwając 
komendy i implikując decyzje. W epoce post-biologicznej mamy zatem do czynie-
nia z dwoma zjawiskami: technizacją człowieka i uczłowieczeniem maszyny. Przed-
rostek „cyber” w terminie cyberpoezja odnosi się zatem do nauk cybernetycznych, 
których ślady widoczne są w: 1) podejmowanych tematach, takich jak technizacja 
świata, narodziny człowieka czy przeobrażania świata biologicznego pod wpływem 
elektroniki, 2) w zastosowanej estetyce zakłóceń, 3) w procesie twórczym utwo-
rów, a mianowicie w odwoływaniu się poetów do teorii sterowania i algorytmów. 
Wyrażenie: „Poezja to maszyna zrobiona ze słów”7 jest dowodem na konwergencję 
literatury i cybernetyki.

Aspektem cyberkultury i jednocześnie drugim źródłem pochodzenia nazwy 
gatunku cyberpoezji jest cybertekst, kierujący rozważania w stronę teorii Espena 
Aersetha.

4 M. Mazur, Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa 1966, s. 12.
5 B. W. Biriukow, J. S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, Wrocław 1983, s. 323.
6 J. Kossecki, Cybernetyka kultury, Warszawa 1974, s. 14–15.
7 R. Bromboszcz, T. Misiak, Ł. Podgórni, Książka i co dalej 7, Poznań 2008, s. 3.
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Cybertekst jest, według Aersetha, „maszyną do wytwarzania wielotorowych 
wypowiedzeń”8. Szerzej definiuje pojęcie następująco: „Cybertekst zatem nie jest 
żadną «nową» czy «rewolucyjną» formą tekstu możliwą tylko dzięki wynalazkowi 
cyfrowego komputera. Nie stanowi on też radykalnego zerwania ze staromodną 
tekstualnością, choć łatwym byłoby go w ten właśnie sposób przedstawić. Cyber-
tekst to pewna perspektywa patrzenia na wszelkie formy tekstualności, to sposób 
na poszerzenie zakresu badań literackich dzięki wprowadzeniu w ich obszar zja-
wisk do tej pory uznawanych za egzystujące poza nim, na jego obrzeżach, lub na-
wet w opozycji do niego, z powodów czysto zewnętrznych”9. Badacz skupia uwagę 
na strukturze dzieła, na jego mechanicznej organizacji, twierdząc, że cybertekst 
jest paradygmatem służącym do analizy strategii tekstów dynamicznych. „Słowo 
«ergodyczny» zaczerpnięte jest z fizyki i składa się ze słów ergos – «praca» i hodos 
– «ścieżka, droga». Używam go do opisania takiego typu dyskursu, którego znaki 
wyłaniają się jako ścieżka wytworzona przez nietrywialny element dzieła. Fenomen 
ergodyzmu wytworzony jest przez pewne cybernetyczne systemy, przez maszynę 
(lub człowieka) będące operatorami mechanizmu sprzężenia zwrotnego danej in-
formacji, na skutek czego, za każdym razem, gdy mechanizm ten zostanie użyty po-
wstanie różna sekwencja semiotyczna”10. Celem czytelnika jest zatem odtworzenie 
mechanizmu organizacji tekstu i zbudowanie warstwy semantycznej.

Aerseth poświęca uwagę także stanowisku czytelnika, w którym wydziela 
dwie pozycje: użytkownika i operatora. „Użytkownik to osoba posiadająca ciało, 
istniejąca w czasie i wchodząca w relację z cybertekstem, natomiast operator jest 
zestawem funkcji, rolą zaprojektowaną w obrębie cybertekstu, którą użytkownik 
może przyjąć”11. Terminy „użytkownik” i „operator” są analogiczne do terminów 
„czytelnik” i „autor”, z tym że użytkownik może stać się także operatorem utworu, 
poprzez zbudowanie własnej strategii odbiorczej tekstu. Interaktywność, naczel-
na cecha cybertekstu, sprawia, że funkcja odbiorcy jest prymarna wobec statusu 
twórcy dzieła. Budowanie semantycznej sekwencji utworu jest niczym innym jak 
tworzeniem go na nowo. Odbiorca poprzez strukturalną reorganizację cybertek-
stu dokonuje jego znaczeniowej organizacji. Aerseth w definiowaniu odbiorcy do-
chodzi do radykalnych wniosków, konkludując, że czytelnik cybertekstu nie jest 
czytelnikiem. Istota czytelnika utworu literackiego tkwi w akcie interpretacyjnym, 
podczas gdy odbiorcy cybertekstu – w akcie interwencyjnym: „Cybertekst stawia 

8 E. J. Aerseth, Cybertekst: perspektywy literatury ergodycznej, „Techsty (online)”, nr 2, http://
www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html (20. 11. 2010).

9 Tamże.
10 M. Pisarskie, Ergodyczność, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/teoria/ergodyzm.

htm (dostęp 20. 11. 2010); więcej: M. Eskelinen, Teoria cybertekstu a badania literackie. 
Podręcznik użytkownika, http://www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/eskelinen_cybertekst.html 
(20.11.2010).

11 E. Branny, Dlaczego klikamy? Lektura a pragnienie, [w:] Tekst (w) sieci, t. 2, [red.] 
A. Gumkowska, Warszawa 2009, s. 155.
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swojego potencjalnego czytelnika w sytuacji zagrożenia: istnieje tu ryzyko odrzuce-
nia. Wysiłek i energia wymagane przez cybertekst od czytelnika podnoszą stawkę 
z poziomu interpretacji do poziomu interwencji. Próba rozpoznania jakiegoś cy-
bertekstu oznacza inwestowanie osobistej improwizacji, które może zakończyć się 
albo bliskim obcowaniem z dziełem, albo niepowodzeniem”12. Poezja cybernetycz-
na jest efektem rozwoju technologii komputerowej – korzysta z jej narzędzi i opiera 
się na jej założeniach. Odbiór takiej poezji, zarówno w wersji elektronicznej jak 
i analogowej, jest działaniem „czynnej interpretacji”, grą o znaczenie i o nadawanie 
formy skończonej.

Aspekt techniczny dotyczy zatem problemu budowy wiersza i wiąże się z na-
stępującymi zagadnieniami: nadawcą, traktującym utwór jak maszynę; estetyką za-
kłóceń; polipoezją oraz użytkownikiem, u którego odbiór nabiera charakteru gry.

Motyw nadawcy wiąże się z pojęciem maszyny w sposób dwojaki. Po pierwsze, 
konstruowanie wiersza odbywa się na zasadzie „kompozycji maszynowej”13, polega-
jącej na odwoływaniu się do teorii sterowania i algorytmów. Po drugie zaś, utwór ma 
naśladować maszynę, w szczególności w warstwie brzmieniowej. Stąd cyberpoezja 
bazuje na estetyce zakłóceń, jej celem jest odtworzenie trzeszczącego radia, odgło-
su niesprawnego silnika, zawirusowanego systemu oprogramowania czy danych ze 
zniszczonego dysku. Poezja cybernetyczna syci się awariami technicznymi i szuma-
mi dźwiękowymi. Tworzy nowy rodzaj piękna inspirowany zdobyczami cywilizacyj-
nymi. W wyniku negowania dotychczasowej estetyki powstaje antyutwór, opierają-
cy się na dystorsji i kakofonii: „Wówczas poezją cyfrową będzie każdy utwór, który 
w ten czy inny sposób rozbija ramy użyteczności interakcji między człowiekiem 
a komputerem. Funkcja poetycka, w przypadku polskich poetów cybernetycznych, 
zasadzana jest na przykład na kategorii usterkowości, gdzie wiersz jest wyrazem 
erozji kodu, staje się poezją przypadkowego szumu, zawieszenia się systemu”14.

Poezja cybernetyczna jest połączeniem poezji z technologią, w wyniku cze-
go powstaje tworzywo tekstowo-wizualno-dźwiękowe. Wiersz, który jest „cyberne-
tycznym miksem” atakuje odbiorcę różnorodnością elementów, naciera na zmysł 
wzroku i słuchu, wywołując poczucie szoku czy transu. Korzystanie z określonego 
materiału stanowi jednocześnie o odmianie poezji cybernetycznej: animacja – sięga 
zarówno po słowo, jak obraz i dźwięk; grafika – po słowo i obraz; poezja wizualna 
– za pomocą słowa tworzy obraz; poezja tradycyjna – korzysta ze słowa, poprzez 
które oddać może także estetykę poezji fonetycznej. Cyberpoezja jest zatem twór-
czością sprzęgającą trzy znaki semiotyczne, za pomocą których potrafi wygenero-
wać przeróżne odmiany. Wytwarza tekst nie tylko cyfrowy, lecz także analogowy. 

12 E. J. Aerseth, Cybertekst: perspektywy literatury ergodycznej, „Techsty (online)” nr 2, http://
www.techsty.art.pl/magazyn2/artykuly/aarseth_cybertekst.html (20. 11. 2010).

13 Poezja cybernetyczna – samookreślenie, http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html 
(20. 11. 2010).

14 M. Pisarski, Poezja elektroniczna, http://www.techsty.art.pl/hipertekst/hiperpoezja.htm 
(20. 11. 2010).
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Poezja cybernetyczna nie jest zatem ściśle związana ze środowiskiem komputero-
wym, jest obiektem, który można przenieść w inne media, korzystając wówczas 
z odmiennych procedur i używając danego materiału, zależnego od docelowej sfery.

Problem odbiorcy wiąże się z kwestią ludyczną cyberpoezji. Poezja cyber-
netyczna charakteryzowana jest jako gra z językiem: „Nie są to więc przypadki 
tradycyjnie pojmowanej «gry językowej», a raczej forma rozgrywki – sterowalnego 
performance, który odbywa się na ekranie komputera; jest to gra o język i szeroko ro-
zumiane znaczenie, które czytelnik, a właściwie użytkownik, dokonując serii wybo-
rów i podejmując (nie)określone akcje m o ż e «wygrać» – wytopić z nakładających 
się na siebie warstw: dźwiękowej, wizualnej i literackiej. Doświadczenie synestezji 
to kolejna forma jego potencjalnego «zwycięstwa»”15. Czytelnik czy użytkownik 
utworu staje się więc graczem, który musi odnaleźć algorytm sensu.

Aspekt ideologiczny opisu cyberpoezji odsyła z kolei do postulowanych warto-
ści, ujawniających się w poruszanych tematach. Kryteria ideologiczne związane są 
z krytyką stechnologizowanej współczesności: sterowania ludzkiego życia poprzez 
urządzenia elektroniczne, automatyzacji, inwigilacji społeczeństwa i cyborgizacji 
człowieka. Doktryna wiąże się także ze zniwelowaniem podziałów na obecne kate-
gorie: „artysta”, „naukowiec”, „osoby trzecie”: „Istnieje wiele powodów, by przestać 
w ich rozróżnienie wierzyć. Znosimy różnice i głosimy świat po zagładzie jądrowej. 
Odwrócenie ról zmysłów. Percypowanie słuchem”16. Przeformułowanie doświad-
czeń dokonuje się także na polu dotychczasowych rozróżnień na twórcę i odbiorcę 
utworu. Poezja cybernetyczna głosi wyeliminowanie granicy pomiędzy uczestnika-
mi komunikacji literackiej. W wyniku interakcji z dziełem czytelnik staje się jedno-
cześnie autorem, generując własną warstwę strukturalną i semiotyczną.

Rozwój polskiej poezji cybernetycznej

Za „wodza polskiej poezji cybernetycznej” uważa się Romana Bromboszcza, 
który zdefiniował nowy gatunek poetycki i spopularyzował jego ideę. Historia cy-
berpoezji rozpoczyna się od roku 2005, kiedy powstała grupa Perfokarta, która 
tworzy nie tylko projekty cybernetyczne, lecz także teorię gatunku. Za cel stawia 
sobie: „tworzenie oraz rozwój «słownika» i «teorii», ponadto, popularyzację badań, 
eksperymentów i twórczości poprzez środki masowego przekazu, Internet i czaso-
pisma literackie”17. Grupę założyli Roman Bromboszcz i Tomasz Misiak w Insty-
tucie Filozofii UAM, miała być ona połączeniem sił filozofów i poetów. To właśnie 

15 Ł. Podgórni, Poezja cybernetyczna w kontekście ludologii, http://perfokarta.net/teoria/
poezja.cybernetyczna.w.kontekscie.ludologii.html (20. 11. 2010).

16 Poezja cybernetyczna – samookreślenie, http://perfokarta.net/root/samookreslenie.html 
(20. 11. 2010).

17 http://perfokarta.net/personel/personel.html (20. 11. 2010).
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ich uznaje się za prekursorów owej poezji. Działalność niekomercyjną rozpoczęli 
już w 2003 roku, zakładając funkcjonującą do dziś grupę KALeKA i „realizującą 
jednorazowe zdarzenia z udziałem muzyki elektronicznej, animacji komputerowej 
i szeroko rozumianej poezji”18. Wydają także pismo o tym samym tytule, prezentu-
jące twórczość eksperymentalną i teksty teoretyczne.

Perfokartę w 2007 roku zasilił Łukasz Podgórni, który obok Romana Brom-
boszcza jest innym przedstawicielem poezji cybernetycznej. Współpraca z Podgór-
nim rozpoczęła się od wspólnego występu w Diunie w Warszawie. Od tego mo-
mentu do grupy dołączył także Szczepan Kopyt, a od 2008 roku – Tomasz Pułka. 
W 2010 roku zespół poszerzył się jeszcze o dwóch członków: Piotra Płucienniczaka 
i Dominika Popławskiego.

Od 2009 roku Perfokarta stałą się platformą łączącą trzy projekty: KALeKę 
(Roman Bromboszcz i Tomasz Misiak), Dom Szkocki (blog Piotra Płuciennicza-
ka) oraz Cichy Nabiau (blog Tomasza Pułki, Piotra Płucienniczaka, Łukasza Pod-
górniego i Romana Bromboszcza).

Perfokarta oprócz działalności praktycznej upowszechnia wiedzę teoretyczną, 
zawartą nie tylko w tekstach naukowych, lecz także w manifestach. W 2006 roku 
w „Ricie Baum” opublikowany został Manifest 1. 1, autorstwa Romana Brombosz-
cza, Marka Horka, Szczepana Kopyta, Tomasza Misiaka i Łukasza Podgórniego. 
Proklamacja zawierała tezy dotyczące: projektowania poezji, kategorii natchnienia, 
cybernetyki oraz poru szanej tematyki. Sposób pojmowania cyberpoezji zawarty 
został we fragmencie: „Ujmijmy pisanie /odczytywanie jako proces komunikacyjny, 
w którym pisarz/czytelnik komunikuje się z samym sobą, a dopiero później z inny-
mi. Zamiast widzieć w wierszu ciało – zobaczymy w nim automat. Zamiast zgadzać 
się na język spróbujmy się z nim nie zgadzać. Zamiast opisywać – zmieniać”19. Po 
raz pierwszy pojawia się termin automat, którego funkcja na stałe przypisana zo-
stanie cyberpoezji. Motyw maszyny pojawiać się będzie w założeniach budowania 
strukturalnego wiersza oraz procesu odczytywania. Negowanie dotychczasowego 
języka przyjmie postać anestetyzacji, a zamiast mimesis rządzić będzie symulacja. 
Wykorzystywana estetyka usterek odsyła odbiorcę do właściwości urządzeń techno-
logicznych, szczególnie tych opartych na bitach informacyjnych. Matematyk Wil-
helm Leibniz dokonał przełomu w myśleniu polegającym na «zredukowaniu teorii 
rzeczy do teorii znaków»20. Pokazał, że za pomocą dwóch cyfr zero-jedynkowych 
można wszystko przedstawić matematycznie. Twórcy cyberpoezji odwołują się do 
zagadnień algorytmicznych – słowo stanie się znakiem liczbowym, za którym kryje 
się rozwiązanie obliczeniowe. W percepcji nowego gatunku niezbędne są zatem 

18 http://kaleka.net/ (20. 11. 2010).
19 Manifest 1. 1 + wiersze, „Rita Baum” 2006, nr 10.
20 Zob. Ł. Mierzejewski, Byt sztuki w bicie informacji. Analogowe spojrzenie na cyfrową sztukę, 

[w:] Estetyka wirtualności, [red.] M. Ostrowicki, Kraków 2005, s. 224.
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kluczowe pojęcia z dziedziny informatyki i komunikacji, takie jak: system, informa-
cja, kod, sygnał, szum, sprzężenie zwrotne.

W 2010 roku Roman Bromboszcz zamieścił na stronie Perfokarty „Mani-
fest 2. 0” zatytułowany „System dedukcyjny poezji cybernetycznej”21. „Manifest 2. 0” 
jest demonstracją samoświadomości i podsumowaniem założeń, którymi ma się 
kierować cyberpoezja, jest logicznym uporządkowaniem teorii nowego gatunku li-
terackiego. Manifest ten skupia się na kilku kategoriach, literalnie odwołujących 
się do pracy Johna R. Pierce’a: symbolu, sygnału i szumu. Cyberpoezja została 
skonkretyzowana jako doświadczenie wymienionych elementów, tworzących owe 
„uniwersum empiryczne”. Ważnymi kwestiami są rozróżnienie oraz zdefiniowanie 
szumu i informacji, jako składowych komunikacji, które szerzej zostały omówione 
przez Bromboszcza w „Estetyce zakłóceń”22. W manifeście pojawiło się także za-
gadnienie sztuki z pogranicza reklamy, designu i polityki. Odbiorca cyberpoezji do-
świadcza dzieła poliesetycznego – odwołującego się do odrębnych odmian gatun-
kowych. Interpretacja została określona jako „operacja symboliczna” – zabieg na 
odmiennych materiałach, odwołujących się do różnych estetyk. Autor zwrócił rów-
nież uwagę na korzenie twórczości eksperymentalnej, które tkwią głęboko w sztuce 
awangardowej. Ponowoczesność została zatem określona jako „powtarzanie umar-
łych” i „przepisywanie ducha”. Poezja cybernetyczna jest doskonałym przykładem 
na nieoderwalność od dawnych działalności artystycznych. „Manifest 2. 0” kończy 
podsumowujące, i jak udanie sformułowane, zdanie: „Sieć, labirynt, baza danych to 
najbardziej udane ortografie”. Puenta zawiera w sobie to co niezbędne w analizie 
cyberpoezji, całość może zostać zamknięta w terminie „baza danych”, odsyłającym 
do teorii algorytmów i sterowania.

Odmiany cyberpoezji

W poezji cybernetycznej wyróżnić można dwa podziały, klasyfikowane ze 
względu na pierwotne środowisko wystąpienia oraz ze względu na zastosowany 
materiał.

Pierwsze kryterium wiąże się z wydzieleniem poezji cybernetycznej cyfrowej 
(występującej wyłącznie w sieci, natomiast w wypadku publikacji drukowanej zatra-
ciłaby niektóre właściwości, jak na przykład dźwięk) i analogowej (funkcjonującej 
w komunikacji realnej). Roman Bromboszcz wyjaśnia, na czym polega cyberpoezja 
analogowa, wywołująca wiele kontrowersji ze względu na niemożliwość współwy-
stępowania elementów, które w istocie decydują o jej jakości: „Cyberpoezja ana-
logowa różni się od innego rodzaju poezji tym, że posługuje się zaskakującym do-

21 System dedukcyjny poezji cybernetycznej. Manifest 2.0, http://perfokarta.net/root/sd.html 
(20. 11. 2010).

22 R. Bromboszcz, Estetyka zakłóceń, Poznań 2010.
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borem słów. Należy pamiętać o zjawiskach takich jak algorytm i zakłócenie, które 
dają efekt uniezwyklenia, dezautomatyzacji. Celowi jakim jest zaskoczenie dobo-
rem słów służyć ma też strumień świadomości. Posługuję się pisaniem automatycz-
nym, w oparciu o zadane procedury. Nie są to sztywne reguły, ważny jest czynnik 
wyboru, selekcji, ale nie jest też tak, że jest to jedyna technika. Problem z interpre-
tacją poezji cybernetycznej polega na tym, że chodzi w niej o parę nakładających 
się strategii”23.

Drugi wyznacznik odwołuje się do teorii polipoezji. Wskazać tu należy na ani-
mację, grafikę, poezję wizualną i tradycyjną.

Poezja animacyjna

Odmianą poezji cybernetycznej jest animacja komputerowa, ściśle związana 
ze środowiskiem, w którym powstaje i funkcjonuje. Animacja jest sztuką kreowania 
ruchomych obrazów, w związku z czym funkcjonuje wyłącznie w komputerze – ta 
forma cyberpoezji jest w pełni digitalna, nie może występować na równych prawach 
z drukowaną. Animacja opiera się na iluzji ruchu – komputer wyświetla obraz, po 
czym szybko wprowadza następny z nieznacznymi zmianami – szczególnie w poło-
żeniu przestrzennym. „Animacja stanowi najbardziej dynamiczną formę ekspresji 
dostępną twórczym ludziom. Jest ona interdyscyplinarną sztuką czerpiącą z rysun-
ku, rzeźby, modelarstwa, performensu, tańca, technologii komputerowej, socjolo-
gii”24. Cechuje się zatem wielopłaszczyznowością i wielotworzywowością.

Animacja składa się z tekstu, obrazu, ruchu i dźwięku, w efekcie powodując, 
że nie mamy już do czynienia z tradycyjnym przekazem poetyckim, lecz obiektem 
generowanym komputerowo. Utwór cybernetyczny jest zatem zaprogramowany na 
pewne działanie – celem artysty jest skonstruowanie obiektu, który będzie wyma-
gał interakcji. W wypadku poezji cybernetycznej nie można mówić o jakiejkolwiek 
wolności odbiorcy – jest on zniewolony przez program.

Utwór zbudowany z wielu składników staje się interfejsem, czyli obiektem 
umożliwiającym „wejście” poprzez wykorzystanie urządzeń, jak na przykład mysz-
ki komputerowej czy klawiatury. Obiekt nastawiony jest na działanie interaktywne, 
w związku z czym można wskazać na charakterystyczną dychotomię: „W przeci-
wieństwie do projektowania, w sztuce związek między treścią i formą (lub w przy-
padku nowych mediów między treścią a interfejsem) jest umotywowany, znaczy to, 
że wybór konkretnego interfejsu zależy od treści dzieła tak bardzo, że nie można 
mówić o dwu różnych poziomach. Treść i interfejs stapiają się w jedno tak, że nie 

23 U. Pawlicka, Poddaję się dryfowi, wywiad z Romanem Bromboszczem, http://niedoczytania.
pl/?p=8907 (20. 11. 2010).

24 P. Wells, Animacja, Warszawa 2009, s. 6–7.
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można ich rozpatrywać osobno”25. Słowa i obrazy tworzą wspólny, dynamiczny 
przekaz – którego nie można rozłożyć na składniki.

Poezja tradycyjna nobilitowała język, podkreślała jego wyższość nad innymi 
znakami komunikacyjnymi. Kultura audiowizualna udowodniła, że obraz również 
może przenosić treść, doprowadziła zatem do współegzystencji słowa i obrazu. Cy-
berutwory wprowadziły model poezji dynamicznej, przeobraziły kulturę werbalną 
w audiowizualną. Cyberpoezja jest „obrazami z kamery”26 – obraz jest nie tylko 
przedmiotem, ale także podmiotem dzieła – jest „aktorem kompozycji”. To poezja, 
która doprowadziła do zbliżenia statusu słowa i obrazu, sięgając po doświadcze-
nia symbolizmu, nadała znaczenia znakom – wizualnym i dźwiękowym. Dzięki 
temu poezja animacyjna jest wzajemnym dopełnieniem składników, które wspólnie 
wzmacniają znaczenie: „Zarówno słowo, jak obraz pełnią zarazem funkcje znacze-
niowe i funkcje przedstawiające. Różnica tkwi w materiale i w samym sposobie 
percepcji, raz wzrokowej, raz słuchowej. Związek między słowem a obrazem w mo-
delu dynamicznym jest na ogół bardzo silny, czasami integralny a w każdym razie 
zmierza ku integracji”27. Odbiór animacji polega nie na czytaniu, lecz na obser-
wowaniu, kontemplacji i wyławianiu tego, co jest wspólne wszystkim budulcom. 
Symultaniczna percepcja wymaga zaangażowania, skupienia i cierpliwości. Obok 
czynności aktywnych, pojawia się zatem element statyczny – wyłącznie obserwacja. 
Odbiór poezji animacyjnej jest swoistą grą z dziełem: „pełne znaczenia powsta-
ją w swoistej grze napięć między poszczególnymi składnikami oraz między nimi 
a ową nową audiowizualną całością”28.

Cyberpoezja zainaugurowała nową dynamiczną ikonografię – zastąpiła trady-
cyjną poezję przedmiotem animacyjnym. W przeciwieństwie do poezji konkretnej 
i wizualnej, która wytwarza obraz ze słów – wprowadza grafikę, ruch i dźwięk, które 
są niezależne od języka. Wyraz ożył, nie jest już wyłącznie pisany, ale także mówio-
ny – ma swoją barwę, siłę, rytm i melodię – już nie tylko nazywa, lecz także pokazu-
je. Słowa przeobrażają się w obraz i to z nim identyfikują swoje znaczenie. W ani-
macji wyróżnić można stosowane przez twórców stylizacje poetyką wideoklipu, 
filmu, poezji wizualnej i sztuki optycznej. Techniki ujawniają się w postaci animacji 
przybierającej formę filmiku, dynamicznego wiersza konkretnego oraz obrazu op 
art. Struktura determinuje stopień zaangażowania i kierunek interpretacji, wskazu-
je bowiem na kontekst analizy dzieła.

Utwór cybernetyczny określić można zatem jako interfejs – definiowany przez 
Manovicha jako „urządzenie wejścia i wyjścia” oraz „sposób manipulowania dany-
mi, gramatyka sensownych działań, które użytkownik może na nich wykonać”29. 

25 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 144.
26 J.P. Fargier, Anioł obrazu cyfrowego. Czy Mallarmé wymyślił wideo?, [w:] Pejzaże 

audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer, [oprac.] A. Gwóźdź, Kraków 1997, s. 326.
27 M. Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku: o roli słowa i obrazu, Warszawa 1993, s. 69.
28 Tamże.
29 L. Manovich, dz. cyt., s. 147.
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Animacja proponuje trzy sposoby wejścia: poprzez kliknięcie myszką na wskazany 
obiekt, za pomocą ruchu myszką bądź poprzez działanie klawiatury. Aktywność 
cyberpezji cyfrowej jest różna: od utworów wymagających interakcji odbiorcy po 
takie, które angażują wyłącznie wzrok. Stopień oddziaływania na animację również 
jest odmienny: jedne wymagają wyłącznie „wejścia”, czyli aktywowania utworu, 
drugie natomiast domagają się stałej interwencji odbiorcy, ponieważ tylko dzię-
ki jego postępowaniu przekaz nabiera struktury i sensu. Rezultatem działania jest 
wzmożenie ruchu, zmiana natężenia dźwięku bądź pojawianie się słów, których 
wcześniej nie było.

Wskazać można także na warianty współwystępowania znaków: obraz, słowo 
i dźwięk – w obiektach synestezyjnych, w których jest równorzędność składników; 
obraz i dźwięk – w animacjach geometrycznych; nadrzędność obrazu nad słowem; 
nadrzędność słowa – w przypadku, gdy to znaki językowe układem wytwarzają ob-
raz; słowo i dźwięk – foniczność danej litery konotuje muzykę; przewaga dźwięku. 
Poezja cybernetyczna wskazuje zatem na intensyfikację wszystkich składników 
dzieła dynamicznego, ale ich rozłożenie jest różne. Utwór może funkcjonować bez 
warstwy językowej – dowodzi to prymatu obrazu oraz nobilitacji jego znaczenia.

Zabawa w tworzenie przekazów

Poezję animacyjną należy interpretować w odniesieniu do różnych kontekstów, 
które wyznaczają kierunek analizy. Najobszerniejszym odsyłaczem do zrozumienia 
cyberpoezji jest ludyczność, wskazująca na aspekt zabawy. Gra z cyberutworem 
polega na generowaniu struktury i wyławianiu znaczenia. Odbiór w tym wypadku 
jest formą rozrywki i przyjemności, niepozbawionej jednak kwestii semantycznej, 
gdyż, jak stwierdza Johan Huizinga, „Każda zabawa coś oznacza”30. Cechy zabawy 
wskazane przez badacza można odnieść także do cyberpoezji: gra jest działaniem 
swobodnym i nienarzuconym, może zostać przerwana lub zaniechana w każdym 
momencie, może zaabsorbować całkowicie użytkownika, rozgrywa się w określonej 
czasoprzestrzeni, ma cel i sens, ma własne reguły wyznaczone przez twórcę.

Istotną właściwością cyberpoezji jako gry jest napięcie, które rodzi poczucie 
niepewności co do wygranej. Z tym wiąże się kwestia konkretyzacji zabawy, ma-
jącej swój początek i zakończenie – ta cecha nie występuje w poezji animacyjnej. 
Użytkownik aktywując utwór odnosi wrażenie, że on już trwa i że obserwuje go od 
połowy, wskutek czego trudno mu wyznaczyć ramy kompozycyjne. Animacja jest 
zatem recentrowana, co wywołuje poczucie zagubienia i wątpliwości. Ponadto ob-
razy cybernetyczne często nie ujawniają końca – każde działanie generuje kolejne, 
odbiorca nie wie, czy gra zostanie „rozegrana”. Zabawa z cyberpoezją jest zatem 
niebezpieczna i nieprzewidywalna. Charakter gry sprawia, że poezję cybernetycz-

30 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985, s. 12.
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ną analizuje się także pod kątem ludologii. Łukasz Podgórni wskazuje nie tyle na 
aspekt gry, ile na rozgrywkę31, która polega na uprzednim nawiązaniu kontaktu 
z utworem, czyli odkryciem źródła interfejsu, a następnie włączaniu się w grę o „ję-
zyk i szeroko rozumiane znaczenie”, tym samym podejmując wyzwanie rozgrywki: 
„satysfakcja «gracza» w dużej mierze zależy od jego własnej inwencji, dociekliwości 
i wysiłku, który włoży w stwarzanie dzieła”32 – użytkownik może „wygrać”, od-
krywając w wielowarstwowości aspekt semantyczny bądź „przegrać”, świadomie 
przerywając odbiór lub go odrzucając.

Ludyczność w poezji animacyjnej przyjmuje postać zabawy w tworzenie prze-
kazów. Artysta zaprasza odbiorcę do gry w konstruowanie własnych tekstów. Przy-
kładem jest „Whirpool from Liverpool” Łukasza Podgórniego.

Rys. 1. Ł. Podgórni, Whirpool from Liverpool

Oferuje się w nim grę na klawiaturze – pod jej przyciskami kryją się wyraże-
nia językowe i dźwięki. Wygrana nie jest łatwa, trzeba bowiem zmierzyć się nie 
tylko z brakiem semantycznego związku między słowami, lecz także z kakofonicz-
ną muzyką, która trzeszczy niczym zepsute radio czy uszkodzony silnik. Najeż-
dżając myszką na klawisze sprawia się, że dźwięki płynnie przechodzą w kolejne, 
wywołując miks szumów i słów. Gubiony po drodze fragment poezji przetwarzany 
jest w następny, który ponownie zostaje zniekształcany przez harmider kolejnych 
dźwięków. Artysta zastosował szum semantyczny – użytkownik „pisząc na klawia-
turze” łączy dane litery, pod którymi kryją się wyrażenia – w ten sposób kreuje 
tekst literacki. Za przykład może posłużyć słowo „start”, z którego wygenerowany 
zostaje następujący przekaz:

Jest serce
Jest fosa
%^%^!
Mrowiska

31 Zob. Ł. Podgórni, Poezja cybernetyczna w kontekście ludologii, http://perfokarta.net/teoria/
poezja.cybernetyczna.w.kontekscie.ludologii.html (2. 12. 2010).

32 Tamże.
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Jest fosa
Warstwa znaczeniowa opiera się na poetyce absurdu. Kompozycja maszynowa, 

sięgająca po zasadę przypadku i selekcji, konstruuje wyłącznie tekst eksperymental-
ny, pozbawiony sensu i referencyjności. Liczy się akt tworzenia, a nie wytwarzania. 
„Whirpool from Liverpool” nie oferuje czytelnikowi nic poza rozrywką – o ile moż-
na to w ogóle nazwać rozrywką, gdyż oprócz bólu głowy, narastającej halucynacji 
i otępienia niczego nie dostarcza. Powstaje swoisty antyutwór. Ale właśnie o to 
chodzi w poezji cybernetycznej, aby kreować tekst-dźwięk-obraz literacki poprzez 
negowanie dotychczasowej estetyki.

Na podobnej zasadzie działa „Artykulator” Romana Bromboszcza, który rów-
nież proponuje użytkownikowi kreowanie własnego tekstu przy równoczesnym 
komponowaniu muzyki.

Rys. 2. R. Bromboszcz, Artykulator

Tytuł podkreśla warstwę melodyjną – artykulacja oznacza bowiem wydobywa-
nie i kształtowanie dźwięku. „Artykulator” jest zatem narzędziem umożliwiającym 
odtwarzanie odgłosów mowy – towarzysząca muzyka przypomina dźwięki zabaw 
logopedycznych. Twórca prezentuje utwory generowane komputerowo, zaprogra-
mowane na pewne działanie i otwarte na poczynania odbiorcy, który jeśli tylko ze-
chce, może z warstwy dźwiękowej, wizualnej i literackiej sporządzić własne dzieło 
artystyczne. Odbiór przypomina grę na organach przy równoczesnym wytwarzaniu 
słów. Można zatem posłuchać, jak brzmi słowo „jelitko”, a następnie ułożyć przy-
kładowo wyraz „kolej”, który wygeneruje już inny dźwięk i zestaw barw.

Cyberpoezja opiera się na aspekcie nieprzewidywalności – nigdy nie wiadomo, 
jaki uzyskamy efekt twórczy, stąd rozrywka ta może wciągać, ale również po pew-
nym czasie nudzić swym zaprogramowaniem.

Układankami słownymi są „Wariacje na Kwadrat Magiczny”, w którym propo-
nuje się tworzenie własnych haseł w kwadratowym diagramie.
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Rys. 3. R. Bromboszcz, Wariacje na Kwadrat Magiczny

Odbiorca za pomocą komputerowej myszki klika na poszczególny znak, który 
stopniowo odsłania dane litery alfabetu, po pewnym czasie program zatrzymuje się 
na losowo wybranej literze, która z innymi – uzyskanymi w podobny sposób – utwo-
rzy słowo. Animacja ta jest realizacją kompozycji maszynowej, opiera się bowiem 
na przypadkowości. Uwidacznia się tu aspekt algorytmizacji cyberutworu, który 
z góry jest zaprogramowany. Użytkownikowi proponuje się rozrywkę podobną do 
układanki kostki Rubika czy do uzupełnienia krzyżówki panoramicznej. Nadzieja na 
ułożenie znaczących słów nie zostanie spełniona, gdyż odbiorca nie ma wpływu na 
wygenerowaną literę – obietnica wykreowania całych wyrażeń okazuje się wyłącznie 
iluzją. „Wariacje na Kwadrat Magiczny” wciągają, lecz po pewnym czasie irytują 
ograniczonym polem interakcji i niemożnością wpłynięcia na przebieg działania.

Rys. 4. R. Bromboszcz, To Tem
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„To tem” także proponuje indywidualne tworzenie słów z rozsypanych liter T, 
O, M, E. Każdy ze znaków pełni funkcję interfejsu – odbiorca może kliknąć na nie-
go i obserwować efekt: T – pomnożone pojawia się w innym miejscu; M – porusza 
się wzdłuż własnej osi, wskutek czego uzyskuje się literę W. Litery T, O i E można 
przesunąć za pomocą myszki, w ten sposób samemu układać słowa w przestrzeni. 
W konsekwencji pojawić się mogą takie ciągi liter jak: „weto” czy „tom”. Zauważyć 
należy integralność warstwy strukturalnej i semantycznej z tytułem. Litery z tytułu 
nie tylko biorą udział w animacji, lecz także nasuwają konotacje związane z więzią 
mistyczną. „Totem” oznacza bowiem przedmiot kultu, określający więź przodków 
– animacja podkreśla tym samym zależność między danymi literami a znaczeniem 
ich łączenia.

Czystą zabawę proponuje także „Tantek_01”, w którym Bromboszcz zaanga-
żował nie tylko wzrok, lecz także dotyk za pośrednictwem komputerowego urzą-
dzenia.

Rys. 5. R. Bromboszcz, Tantek_01

Użytkownik ma szansę „namalować” na czarnym ekranie obraz z białych kwa-
dracików. Inwencja może być dowolna, wystarczy pobudzić wyobraźnię i wykre-
ować swoje własne abstrakcyjne dzieło plastyczne. Jeśli najedzie się ponownie na 
ten sam kwadracik, zmienia on barwę – z białego staje się zielonym, następnie nie-
bieskim, żółtym, a potem ponownie czarnym. „Malowanie” przybiera zatem także 
formę „zamazywania” – w efekcie zabawa nie ma końca.

Motyw rozrywki pojawia się także w projekcie „De revolutionibus”. Mamy tu 
nawiązanie do tekstu Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”, będącego 
wykładem heliocentrycznej budowy świata. Na ekranie komputera pojawiają się 
niebieskie okręgi, imitujące planety w kosmosie. Po nakierowaniu na nie myszą 
generują dźwięki o różnym zabarwieniu i tonacji, w całości tworząc muzykę pa-
tetycznego niepokoju – bez wątpienia melodia kojarzy się z końcem średniowie-
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cza i z nastrojem, który zapewne towarzyszył rewolucyjnemu odkryciu Kopernika. 
Aktywuje się także dźwięk odtwarzający efekt zderzania – znany z innej animacji 
Bromboszcza „Rotatora”.

Rys. 6. R. Bromboszcz, De revolutionibus

Odbiorca może poruszać planetami, wystarczy kliknąć na nie przyciskiem my-
szy, przesunąć w dowolne miejsce, a następnie opuścić je klawiszem spacji. W efek-
cie planetom poruszającym się po orbicie można wyznaczyć nowy bieg – nie mniej 
przewrotny niż odkrycie Kopernika. Każdy użytkownik stać się może astronomem, 
jeśli tylko zechce włączyć się do gry w układ planetarny. Fragmenty tekstu badacza 
umieszczone zostały w narożach wędrujących planet – dynamicznie migające litery 
zmieniają się, co utrudnia odczytanie wyrażeń. Częściowa rekonstrukcja liter: m, e, 
n, t, d, r, u, m, e, o, v, e, b, u, i, n, h – insynuuje, że odtworzyć można tytuł łaciński 
i polski. Ponownie w eksperymentach Bromboszcza pojawia się aspekt lingwistycz-
ny – proces budowania słów z autonomicznie rozproszonych liter33.

Ludyczność w poezji cybernetycznej inicjuje w utworze aspekt gry. Skoro zaba-
wa nie jest narzucana, a ma być przyjemnością – utwory w tym wypadku nie są wy-
magające, wystarczy intuicja i cierpliwość, aby je odpowiednio odczytać. Animacje 

33 Więcej: U. Pawlicka, I ty możesz zostać Kopernikiem, http://www.ha.art.pl/felietony/1610-
urszulapawlicka-ity-mozeszzostac-kopernikiem.html (2. 04. 2011).
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są dowodem na nadrzędność odbiorcy, gdyż nie mogą one istnieć i funkcjonować 
bez interakcji. Działanie użytkownika powoduje, że zaczynają się ujawniać – bez 
aktywności tracą swoją wartość. Interpretacja opierająca się na ludyczności nie 
musi być pozbawiona odmiennych konotacji, aczkolwiek taka animacja może ist-
nieć i być zrozumiała bez odwołań do innych sytuacji.

Odbiorca utworu interaktywnego

Odbiorca poezji animacyjnej przybiera jedną z dwóch postaci: albo jest użyt-
kownikiem, albo widzem. Charakter zależny jest wyłącznie od twórcy, który może 
zaprogramować swój przekaz tak, że interakcja jest niezbędna w procesie odbior-
czym, albo zaprezentuje obraz nieaktywny, uprawniający tylko do oglądania. Cybe-
rartysta prezentuje się jako didżej literackich bitów: przygarnia do siebie zagubione 
litery i dźwięki po to, by je zmiksować, zmontować i w efekcie uzyskać utwór mul-
titaskingowy. Mimo iż tekst cybernetyczny może pozostawić odbiorcom możliwość 
własnych uformowań, to jednak wiersz jest zakodowany na pewne działanie – re-
konfiguracja dokonuje się tylko w ograniczonym zakresie. Użytkownik ma zatem do 
czynienia z obrazami cyfrowymi, które są wynikiem tego, co Paul Virilio definiuje 
jako „logistykę percepcji procesu komputerowego i produkcji (modelowanie, binar-
na kalkulacja)”34. Obiekty digitalne są rezultatem algorytmizacji, widz dostrzega 
nie tyle tekst obrazowy, ile informację zaprogramowaną na występowanie pod po-
stacią wielu składników. Matematyzacja doprowadziła do tego, że odbiorca poezji 
ma do czynienia z nową jakością, z pewną mutacją tożsamości języka i obrazu: „We 
wszystkich swych parametrach (forma, kolor, przemieszczanie, transformacja...) ob-
raz końcowy jest integralnie wykalkulowanym rezultatem matematyczno-logicznych 
operacji oderwanych od modeli dyskursywnych i generowanych na ekranie przez 
konwersje interfejsów, które umożliwiają «konkretyzację» wizualizacji matematycz-
nych operacji. A zatem obraz syntezowany jest obrazemwydarzeniem, obrazem, któ-
ry pochodzi znikąd i może być widziany na ekranie nie jako projekcja czy odkrycie 
[...], ale jako ulotne złudzenie”35. Celem użytkownika jest włączenie się w propono-
waną zabawę i próba odkrycia zakodowanego znaczenia w animacji.

Użytkownik może przybrać postać gracza implikowanego, czyli takiego, który 
postępuje zgodnie z regułami bądź wywrotowego – gotowego na odrzucenie za-
sad i poszukiwanie własnej drogi odbiorczej36. Użytkownik poezji cybernetycznej 
początkowo jest podmiotem implikowanym – nawiguje po utworze zgodnie z kon-
wencją analogiczną do literatury tradycyjnej, dopiero gdy zaadoptuje się w nowej 

34 A. Renaud, Obraz cyfrowy albo technologiczna katastrofa obrazów, [w:] Pejzaże audiowizualne. 
Telewizja, wideo, komputer, [oprac.] A. Gwóźdź, Kraków 1997, s. 336.

35 Tamże, s. 337.
36 Zob. E. Aarseth, Walczyłem przeciw prawu: wywrotowa gra i gracz implikowany, „Kultura 

i Historia” 2008, nr 13, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/884 (2. 12. 2010).
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odmianie – gotowy jest na eksperymentowanie z dziełem, wówczas dopiero rozpo-
czyna się gra z cyberutworem. Łukasz Podgórni wskazuje wręcz na zatarcie różnicy 
pomiędzy dwoma typami użytkownika cyberpoezji, opisując tym samym idealnego 
odbiorcę jako „podmiot wyzwolony lub zmagający się z usiłującym zdominować 
go «właściwym» podmiotem gry (tekstu); odbiorca wyzbyty automatyzmów, który 
efekty działania wykrytych przez siebie usterek i błędów potrafi zastosować w sferze 
interpretacji (wytapianie sensów), interakcji (interfejs) oraz doświadczania satys-
fakcji estetycznej. Napięcie między graniem a «byciem granym» powinno utrzymy-
wać się na równym poziomie; gracz wpływa na kształt dzieła, które niepostrzeże-
nie przemienia gracza, ucząc go alternatywnych protokołów komunikacji czy też 
odsyłając do znaczeń mieszczących się poza rejestrami oczywistości”37. Odbiorcą 
perfekcyjnym jest osoba otwarta, intuicyjna, gotowa zaangażować się w utwór wy-
magający ciężkiej pracy. Wyzwaniem jest wygrać z szumami, zakłócającymi prze-
kaz – zwyciężyć nie oznacza awarię „usunąć”, lecz ją transkodować. Każdy szum 
niesie znaczenie, które implikuje interpretację całego dzieła. Animacja prezentuje 
i jednocześnie ma treść – forma splata się ze znaczeniem.
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The Ludic Aspect in Polish Cyber Poetry

Summary: Cyber poetry is the exemplification of an art genre whose existence is due to the fu-
sion of literature and cybernetics. Where poetry meets with technology, images, sounds and 
words merge into a single work of art whose three constituents assail the consumer in a literal 
typhoon of impulses that leave him stunned and baffled, as he is confronted with the essence 
of audiovisual culture. The adequate reception/absorption of cyber poetry is dependent on the 
respective essential conditions it refers to as a genuine work of art. The game is the most essen-
tial context in the interpretation of cyber poetry, as it emphasizes the aspects of a game and the 
interaction between consumer/user and the object. Referring to a selection of actual animated 
works of cyber art the author demonstrates how to operate with a cybertext, whose character 
discloses itself solely through usertext-interaction. The ludic character compels the user to inter-
action, only through the latter’s leading part the composition reveals its cybernetic aspect, which 
lies in the piloting of the text itself and the evocation of connotations and underlying sense.

Key words:  cyber poetry, cybertext, animation, noise, interface, interaction, control, algorithm, 
ludic character, game, Perfokarta.


