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G

ry cyfrowe mają juĪ prawie piĊüdziesiĊciopiĊcioletnią historiĊ. Początkowo,
jako eksperymentalne programy, zbyt drogie
i graÞcznie prymitywne, nie znajdowaáy wielu zastosowaĔ i nie mogáy traÞü do masowego
grona odbiorców. JuĪ jednak w poáowie lat 70.
XX wieku, wraz z rozwojem technologii, okazaáo siĊ, Īe posiadają cechy, które moĪna byáo
wykorzystaü w komunikowaniu z uĪytkownikami. MyĞlano o przekazywaniu im wiedzy
teoretycznej, praktycznej oraz o oddziaáywaniu
na nich w celu ksztaátowania i zmieniania ich
postaw. Charakterystyka gier cyfrowych zainteresowaáa komunikologów i medioznawców. Zastanawiano siĊ, do czego – poza dostarczaniem
rozrywki – moĪna je wykorzystaü, jaki posiadają potencjaá komunikacyjny i czy komunikacja
za ich poĞrednictwem, biorąc pod uwagĊ procesy wytwarzania znaczeĔ, moĪe byü efektywna.
Prezentowany artykuá jest gáosem w dyskusji,
w której są zadawane powyĪsze pytania oraz
teoretycznym opracowaniem poĞwiĊconym
uwarunkowaniom czyniącym z gier cyfrowych
wielofunkcyjne media o zastosowaniach innych
niĪ tylko dostarczanie rozrywki.

Gry cyfrowe w dyskursie popularnym
i naukowym
Kiedy w 1962 roku w Massachusetts Institute
of Technology powstaáo oprogramowanie ma-
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jące prezentowaü moĪliwoĞci obliczeniowe
komputera DEC-PDP11, dominującą pozycjĊ
w mediasferze zajmowaáa telewizja. To wtedy
poáączenie oscyloskopu, którego okrągáy, seledynowy ekran peániá funkcjĊ obecnie dobrze
znanego monitora komputerowego, z kontrolerami, które umoĪliwiaáy zmianĊ pozycji widocznych na jego powierzchni Ğwiecących punktów,
zasáuĪyáo na miano jednego z przeáomowych
wynalazków w dziejach medialnej ewolucji
ludzkoĞci. Program, który nazwano Spacewar,
zapoczątkowaá historiĊ gier cyfrowych2 i zainteresowaá naukowców, dziĊki czemu stopniowo
stawaáy siĊ one przedmiotem badaĔ w wielu
dziedzinach i dyscyplinach wiedzy. Zanim jednak grami cyfrowymi zainteresowali siĊ przedstawiciele Ğwiata nauki, wiele uwagi czemuĞ,
co początkowo byáo tylko nowinką technologiczną, poĞwiĊcili publicyĞci oraz politycy.
Podwójne, popularne i naukowe postrzeganie gier cyfrowych nie byáo przypadkiem. Wynikaáo odpowiednio z czynników zewnĊtrznych
(np. stereotypów i wyobraĪeĔ na temat gier)
i wewnĊtrznych (związanych z ówczesną technologią). Jedne i drugie ustanawiaáy odmienny
kontekst rozwaĪaĔ, a jak siĊ okazaáo w kolejnych latach po 1962 roku, takĪe analiz. Precyzyjnie wyraziá to Lars Konzack, wyjaĞniając, Īe
gry cyfrowe moĪna rozpatrywaü na siedmiu poziomach analizy, biorąc pod uwagĊ: 1) relacje

Ch. Gere, Digital culture, London 2008, ss. 103, 180–181.
CyfrowoĞü to nadrzĊdna cecha gier odnosząca siĊ do wáaĞciwoĞci kodu tworzonego przez programistĊ.
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pomiĊdzy sprzĊtem a oprogramowaniem niezbĊdnym do jego uruchomienia; 2) wáaĞciwoĞci
sztucznego jĊzyka programowania; 3) obsáugĊ urządzenia i programu przez uĪytkownika;
4) walory rozrywkowe; 5) znaczenia, które podczas obsáugi powstają w umyĞle uĪytkownika;
6) referencyjnoĞü oznaczającą sposób, w jaki
treĞü gier koresponduje z treĞciami przenoszonymi przez inne Ğrodki komunikowania; 7) spoáeczne efekty oddziaáywania gier cyfrowych
na jednostki i grupy3. ObecnoĞü czynników
zewnĊtrznych ujawniáa siĊ natomiast dopiero
wtedy, kiedy gry cyfrowe wyprowadzono z laboratoriów badawczych i zaczĊto je powszechnie uĪytkowaü. Początkowo byáo to moĪliwe
w centrach handlowych oraz w sieciach restauracji szybkiej obsáugi, czyli w miejscach, gdzie
moĪna byáo ustawiü duĪe, wrzutowe automaty.
NastĊpnie, dziĊki miniaturyzacji urządzeĔ, gry
traÞáy do powszechnego uĪytku i znalazáy siĊ
w domach tych, którzy dotychczas byli kinomanami, telewidzami i radiosáuchaczami. Dwa
wspomniane konteksty odbioru gier cyfrowych
sprawiáy, Īe dyskursowi popularnemu, w którym gry pojawiáy siĊ najpierw, zacząá towarzyszyü dyskurs naukowy.
PoniewaĪ technologiczna nowinka intrygowaáa publicystów, którzy pisali i mówili o niej
bardzo czĊsto, w popularnych rozmowach gry
zajmowaáy znacznie wiĊcej miejsca niĪ w naukowych debatach, a to, w jaki sposób siĊ o nich
wypowiadano, przyczyniáo siĊ do ich negatywnego postrzegania. Ze wzglĊdu na otoczkĊ me-
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dialną i to, jak promowano pierwsze gry oraz
jak eksponowano ich zawartoĞü4, spotkaá je los
podobny do kinematograÞi, którą na początku
XX wieku nazywano szkoáą dla kryminalistów5. Mówiąc i pisząc o grach cyfrowych, podkreĞlano, Īe są szkodliwe dla odbiorców maáoletnich, Īe ich demoralizują, wywoáują deÞcyty
uwagi, zakáócają procesy edukacyjne i deprawują. Opinie tego rodzaju pojawiaáy siĊ m.in.
jako komentarze do gier: Gotcha z 1973 roku,
Death race z 1976 roku czy Softporn adventures z 1979 roku. Oprogramowanie, któremu
przypisywano tak záy wpáyw na dzieci i nastolatków, byáo niezwykle prymitywne graÞcznie
i nie pozwalaáo obrazowaü ani przemocy, ani
pornograÞi w sposób choüby zbliĪony do realistycznego, np. w grze Gotcha jeden Ğwietlisty
punkt podąĪaá za innym. Nie przeszkodziáo to
jednak przeciwnikom gier cyfrowych twierdziü,
„Īe gry to Ğmieci, których produkcji winni siĊ
wstydziü wszyscy zaangaĪowani w nową gaáąĨ
przemysáu”6.
Negatywne opinie na temat gier cyfrowych,
mimo Īe niepotwierdzone empirycznie, okazaáy
siĊ w pewnym sensie cenne. Skáoniáy bowiem
badaczy do ich weryÞkacji, w ten sposób ponownie traÞając do instytutów naukowych. Tym
razem chciano sprawdziü, czy istotnie mają tak
szkodliwy wpáyw na odbiorców, jak dowodzili
tego publicyĞci i politycy. Ich punkt widzenia
zainteresowaá psychologów, socjologów i kulturoznawców. PodjĊte wówczas studia doprowadziáy do powstania nurtu badawczego znane-

L. Konzack, Computer game criticism. A method for computer game analysis [w:] Proceedings of computer
games and digital cultures conference, red. F. Mäyrä, Tampere 2002, s. 91–98.
4
Przykáadowo tematykĊ gry Softporn adventures przedstawiano w reklamie telewizyjnej, eksponując sylwetki
póánagich kobiet znajdujące siĊ na opakowaniach tej gry; co ciekawe – sama gra takich obrazów nie zawieraáa.
5
P. Levinson, Telefon komórkowy. Jak zmieniá Ğwiat najbardziej mobilny ze Ğrodków komunikacji, táum. H. Jankowska, Warszawa 2006, s. 121.
6
R. DeMaria, Reset. Changing the way we look at video games, San Francisco 2007, s. 5. Tego rodzaju opinie
formuáowali w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. XX wieku senatorowie Joseph Lieberman, Herb Kohl
i Byron Dogan, a legitymizowaá je autorytetem medycznym chirurg Everett Koop, przekonując, Īe treĞü gier zawiera nakazy eliminowania, pozbawiania Īycia i niszczenia – wiĊc przyczynia siĊ do aberracji w zachowaniach
dzieci.

Gry cyfrowe jako przedmiot badaĔ w naukach o mediach
go pod nazwą active media7. Choü w toku badaĔ
koncentrowano siĊ na poszukiwaniu związków
pomiĊdzy zawartoĞcią gier i negatywnymi przejawami zachowaĔ ich uĪytkowników, w tym
agresywnych8, oraz dąĪono do sprawdzenia,
czy w analizowaniu gier posáugiwaü moĪna siĊ
np. teorią kultywacji9 oraz teorią spoáecznego
uczenia, poĞrednio zwrócono uwagĊ na gáówny,
jak siĊ póĨniej okazaáo, walor gier cyfrowych –
ich potencjaá komunikacyjny.
DziĊki nurtowi active media dostrzeĪono, Īe
informacje, które podczas obsáugiwania gier są
odbierane przez gracza, Ğwiadczą o zachodzącym
procesie komunikowania. Urządzenie i oprogramowanie emituje sygnaáy obrazowe i dĨwiĊkowe
w sposób odmienny od kina i telewizji, gdyĪ ten
dwuskáadnikowy system musi byü obsáugiwany
przez uĪytkownika za pomocą kontrolerów (interfejsów). DostrzeĪono zatem, Īe system gry jest
interaktywny funkcjonalnie10, a gracz wytwarza
znaczenia, manipulując obrazami obiektów widzianymi na wyĞwietlaczu (potem na monitorze).
Inicjowane procesy komunikowania zachodzące
w grze i w modelu komunikacyjnym, w którym
wystĊpuje gracz, odtąd moĪna byáo utoĪsamiaü
nie tylko z interakcją, lecz równieĪ z oddziaáywaniem i rozumieniem11. W takim ujĊciu system
gry awansowaá do rangi systemu semiotycznego, wytwarzającego znaczenia, co oznaczaáo, Īe
stawaá siĊ medium komunikowania. Na począt-
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kowym etapie ewolucji technologicznej byáo
to komunikowanie „jeden do jednego” (jeden
gracz odbieraá komunikaty nadawane przez system gry, czyli urządzenie i program). Kiedy gry
cyfrowe traÞáy do internetu, komunikacja zyskaáa nowy status. W wariancie sieciowym staáa
siĊ zwrotna i wielokierunkowa, typu „wielu do
wielu” (wielu graczy komunikowaáo siĊ nie tylko z systemem, ale i ze sobą wzajemnie).
Potencjaá komunikacyjny dostrzeĪony
w grach cyfrowych przyczyniá siĊ do poprawienia o nich opinii. DziĊki nowej wiedzy w dyskursie naukowym zaczĊto zadawaü pytania
o funkcje moĪliwe im do przypisania, o cele,
jakie moĪna by realizowaü, korzystając z nich,
wreszcie teĪ o rezultaty mogące wynikaü lub
juĪ wynikające z uczestniczenia w rozgrywce. Odpowiedzi na formuáowane pytania nie
byáy jednoznaczne. ZaleĪaáy od tego, co Paul
Levinson nazwaá technologią poboczną12, a ta
byáa udoskonalana: wzrastaáa moc obliczeniowa komputerów, do uĪytku zaczĊáy traÞaü
konsole wideo, gry stawaáy siĊ coraz wyrazistszymi i doskonalszymi graÞcznie wytworami.
Po stworzeniu i opracowaniu odmian internetowych dziĊki nim moĪliwe staáo siĊ równieĪ
nawiązywanie relacji spoáecznych. W nowej
formie gry przyczyniaáy siĊ do ustanawiania
piątego typu sieci tworzonej w trakcie komunikowania siĊ ludzi13 – sieci globalnej – i sprzy-

Terminy angielskojĊzyczne, jeĞli nie posiadają odpowiedników w jĊzyku polskim, podajĊ w wersji oryginalnej.
S.E. Nielsen, J.H. Smith, S.P. Tosca, Understanding video games. The essential introduction, New York
2008, ss. 227, 228.
9
TeoriĊ kultywacji George’a Gerbnera stosowano w odniesieniu do telewizji, dowodząc, Īe przekazy telewizyjne rzutują na ksztaátowanie wyobraĪeĔ o Ğwiecie.
10
R.W. KluszczyĔski, Sztuka interaktywna. Od dzieáa-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa
2010, s. 162. Inne warianty to interaktywnoĞü poznawcza, eksplicytna oraz metainteraktywnoĞü (tamĪe).
11
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy radia, telewizji i Internetu, Warszawa
2004, s. 42.
12
Technologia poboczna to technologia, dziĊki której gáówny wynalazek moĪe byü szybciej rozwijany i upowszechniany. Zob. P. Levinson, MiĊkkie ostrze. Naturalna historia i przyszáoĞü rewolucji informacyjnej, táum. H. Jankowska, Warszawa 1999, s. 115.
13
Poprzednie typy sieci to: 1) sieü plemion, 2) sieü metropolitalna, 3) Sieü Starego ĝwiata, 4) sieü kosmopolityczna. Zob. J. van Dijk, Spoáeczne aspekty nowych mediów. Analiza spoáeczeĔstwa sieci, táum. J. Konieczny,
Warszawa 2010, s. 39–40.
8
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jaáy powstawaniu ponadnarodowych wspólnot
graczy. Dowiedziono tego w latach 1993–1994,
gdy uĪytkownicy wieloosobowej gry sieciowej
MediaMoo stworzyli spoáecznoĞü ponadtysiąca
graczy z 29 krajów14. W związku z kolejnymi
etapami ewolucji technologicznej w rozwaĪaniach o grach cyfrowych nie dominowaáy juĪ
tylko opinie i stereotypy. W debatach naukowych ugruntowywaáo siĊ przekonanie, Īe potencjaá komunikacyjny i cechy gier czynią z nich
media komunikowania. Oznaczaáo to kolejną
zmianĊ, poniewaĪ grami cyfrowymi zainteresowali siĊ komunikolodzy oraz medioznawcy.
Niedoceniane dotąd formy medialne uczyniono
przedmiotem analiz w naukach o mediach, dowodząc, Īe problematyka badaĔ prowadzonych
nad nimi jest wielowątkowa i wykracza juĪ
poza wstĊpne stadium negocjowania znaczeĔ
i teoretyzowania. DziĊki opracowaniu Clarka
C. Abta pod tytuáem Serious games, opublikowanego w Stanach Zjednoczonych w 1970
roku, oraz znając XIX-wieczne przykáady posáugiwania siĊ grami planszowymi w celach innych niĪ rozrywkowe15, przypuszczano juĪ, Īe
gry cyfrowe-media moĪna takĪe eksploatowaü
w sposób podobny do eksploatowania mediów
masowych. Stosownych przykáadów dostarczono, gdy tzw. powaĪne gry (ang. serious games)
zaczĊto wáączaü do kampanii informacyjnych
realizowanych w takich podmiotach, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (sekretariat
o nazwie International Strategy for Disaster
Reduction), Komisja Europejska, British Red
Cross, United States Environmental Protection
Agency, World Wide Fund for Nature. Zainte-
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resowanie grami w tak znaczących instytucjach
nie umknĊáo uwadze w korporacjach o stricte
rynkowym charakterze, co zaowocowaáo obecnoĞcią gier cyfrowych w strategiach komunikacji z potencjalnymi i obecnymi klientami np.
Chevron Corporation czy Allianz.

Badania nad grami-mediami
a stadia rozwojowe tych gier
Problematyka analiz, w toku których poĞwiĊcano uwagĊ grom cyfrowym, byáa uzaleĪniona od
stadiów rozwojowych tych gier – na początku
lat 70. ubiegáego wieku nie wiedziano nawet,
czy te gry mogą sáuĪyü do czegoĞ innego niĪ
prosta rozrywka. Status omawianych gier odzwierciedla teoria rozwoju badaĔ nad Ğrodkami
masowego komunikowania. Wedáug jej autorów
„zapotrzebowanie kaĪdego medium na badania
rosáo wedáug podobnego wzoru”16: w pierwszej
fazie rozwaĪaĔ interesowano siĊ, czym są gry,
jak dziaáają, jakiej techniki uĪywają ich twórcy,
w czym są podobne do tego, czym czáowiek juĪ
dysponuje, a czym siĊ róĪnią. Pytano równieĪ,
jakie elementy Īycia czáowieka mogą zmieniü17.
Nie mając wystarczających przykáadów i danych, krytykowano „technologiczną gąsienicĊ”
zanim stanie siĊ „motylem”, popeániając tzw.
báąd Ellula18. Pomijano tym samym ich medialny potencjaá oraz zalety. Danych niezbĊdnych
do pierwszych analiz, a nastĊpnie takĪe do pogáĊbionych badaĔ, jako pierwsi zaczĊli dostarczaü twórcy gier cyfrowych. To ich aktywnoĞü,
zaleĪna od pobocznej technologii, wyznaczyáa
gáówne kierunki rozwojowe w badaniach nowego typu mediów.

A. Bruckman, M. Resnick, The MediaMOO project. Constructionism and professional community, „Convergence” Vol. 1 (1995), nr 1, s. 3.
15
W USA w 1830 roku i w póĨniejszych dziesiĊcioleciach w sprzedaĪy byáy dostĊpne gry planszowe: Mansion
of happiness (1830); The checkered game of life (1860); The Landlord’s game (1898); Game of the little volunteer
(1898). Zob. D. Parlett, The Oxford history of board games, New York 1999.
16
R.D. Wimmer, J.R. Dominick, Mass media. Metody badaĔ, táum. T. Karáowicz, Kraków 2008, s. 11.
17
TamĪe.
18
„Báąd Elulla” to krytyka wynalazku, zanim zostaną poznane i opisane jego zastosowania. Zob. P. Levinson,
MiĊkkie ostrze…, dz. cyt., s. 173.

Gry cyfrowe jako przedmiot badaĔ w naukach o mediach
Początkowo, o czym juĪ wspominano, gry
cyfrowe byáy zbyt prymitywne, Īeby transmitowane przez nie znaki wizualne i dĨwiĊkowe
moĪna byáo odnosiü do rzeczywistoĞci pozamedialnej, korzystając z prawdopodobieĔstwa bądĨ
choüby podobieĔstwa odwzorowania. Urządzenia sáuĪące do odtwarzania oprogramowania
byáy za to przedmiotami o duĪej powierzchni,
którą moĪna byáo zadrukowaü – i to w kolorze.
NajwczeĞniej zaczĊli z tego korzystaü dysponenci produktów i usáug, umieszczając na obudowach automatów, konsol i powierzchniach
kontrolerów logotypy marek lub kolorując
dostĊpne powierzchnie tak, aby siĊ kojarzyáy
z tymi markami. W tym znaczeniu gry cyfrowe
zaczĊto eksploatowaü w sposób przywodzący
na myĞl product placement19. Nowe zastosowanie okreĞlono mianem advergame20, korzystając
z niego m.in. do wzmocnienia rozpoznawalnoĞci marki CocaCola. W tym celu przygotowano
specjalne kontrolery do serii gier sportowych
pod tytuáem Coke Pong21.
PostĊpy w odwzorowaniu graÞcznym obiektów widocznych na wyĞwietlaczach i ekranach
skáaniaáy do rozwijania koncepcji advergame. Aby to jednak byáo moĪliwe, gry cyfrowe
musiaáy transmitowaü obrazy jeszcze bardziej
przypominające rzeczywiste, czyli byü reprezentacjami rzeczywistoĞci, a nie jej ekwiwalencjami (symbolicznymi przedstawieniami)22.
Staáo siĊ to okoáo 1976 roku. Wówczas w grze
cyfrowej pod tytuáem Datsun 280 Zzap, kojarzo-
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nej z symulatorem jazdy samochodem, pojawiáa siĊ pierwsza reklama pojazdu wymienionej
marki. Ten kierunek rozwojowy gier zaczĊto
okreĞlaü mianem advertainment23. Stopniowo
okazywaáo siĊ, Īe gry nie muszą byü kojarzone wyáącznie z rozrywką. Znane juĪ przypadki
eksploatowania ich w komunikowaniu reklamowym podwaĪaáy wyznaczniki deÞnicyjne,
jakie w odniesieniu do rozrywki i do zabawy
opisaá Johan Huizinga24. Najbardziej kwestionowana byáa bezproduktywnoĞü. JeĞli gry
i zabawy, zgodnie z deÞnicją, nie powinny
wytwarzaü dóbr ani bogactw i prowadziü do
sytuacji identycznej z sytuacją wyjĞciową, to
gry cyfrowe w opisanych zastosowaniach wymykaáy siĊ temu ustaleniu. Byáo ono podwaĪane równieĪ w kolejnych stadiach rozwojowych
gier cyfrowych.
Pod koniec lat 70. XX wieku urządzenia do
odtwarzania gier masowo traÞaáy do zwykáych
uĪytkowników. Musiaáy byü atrakcyjne, gdyĪ to
gwarantowaáo producentom maksymalizowanie
dochodów. Podáączane do telewizorów konsole
zaczĊto wyposaĪaü w dodatkowe przystawki.
Pozwalaáy one symulowaü samodzielny trening
sportowy lub prowadzony pod okiem trenera,
üwiczenia aerobowe, jazdĊ na rowerze, uprawianie sportów, takich jak tenis czy piáka noĪna. Wychodząc od zamiaru tworzenia alternatywy dla biernego spĊdzania czasu przed telewizorem, zapoczątkowano nurt znany pod nazwą
exergames 25, który nastĊpnie ewoluowaá,

Product placement to eksponowanie logotypów i nazw marek produktów w widocznymi miejscach i na
widocznych produktach, pokazywanych np. w Þlmie.
20
Advergame to eksponowanie logotypów i nazw marek produktów w widocznych miejscach na opakowaniu,
gry, na jej obudowie, a takĪe w grze, pod warunkiem, Īe w tym ostatnim przypadku nazwa nie bĊdzie siĊ przemieszczaü. Termin powstaá z poáączenia sáów advertisement (reklama) i game (gra).
21
R. Mileham, Powering up. Are computer games changing our lives?, West Sussex 2008, s. 268.
22
A. Mencwel, Ekwiwalencja zamiast rzeczywistoĞci, „Przegląd Kulturoznawczy” 2006, nr 1 (1), s. 12.
23
L. Michalczyk, Advergaming jako internetowe Ĩródáo strategii marketingowych, „Marketing i Rynek” 2011,
nr 12, s. 22. Ten z kolei termin powstaá z poáączenia sáów advertisement (reklama) i entertainment (rozrywka, zabawa).
24
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako Ĩródáo kultury, táum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1967,
s. 17–28. Zob. teĪ R. Callois, ĩywioá i áad, táum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973, s. 295–467.
25
Zob. M.A. Liebert, News from the Þeld, „Games for Health Journal” Vol. 1 (2012), nr 1, s. 5. Nazwa tego
nurtu pochodzi od sáów exercise (üwiczenie) i games (gry).
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zmieniając siĊ w nurt rehabilitainment26. W peáni w warunkach domowych z nowych zastosowaĔ korzystano dopiero w latach 80. XX wieku,
gdy do dystrybucji traÞáy gry Dance aerobics,
Video jogger czy Yourself! Fitness. W nurcie rehabilitainment z gier korzystano w warunkach
szpitalnych. „W 1988 roku badano pacjentów
z ciĊĪkimi poparzeniami koĔczyn górnych, których rehabilitowano, wykorzystując zestawy
wiĊkszych i mniejszych rĊcznych kontrolerów
gier wideo. Terapeuci dostrzegli, Īe kontakt
z grą spowodowaá nie tylko obniĪenie poziomu lĊku przed posáugiwaniem siĊ poparzonymi
i wciąĪ niesprawnymi koĔczynami, przyczyniá
siĊ takĪe do redukcji odczuwanego bólu. Pacjenci gracze pozytywnie reagowali na nową
formĊ terapii, obserwując rezultaty sprzĊĪenia
zwrotnego na ekranach monitorów”27.
W nastĊpnych latach znajdowano dla gier
cyfrowych nowe zastosowania. Okazaáo siĊ,
Īe mogą one byü w coraz mniejszym stopniu
powiązane z dostarczaniem rozrywki, a coraz
bardziej z wywieraniem wpáywu na uĪytkowników. Podejmowane w tym zakresie inicjatywy
twórców gier pozwalają ten wpáyw uznawaü
za negatywny bądĨ pozytywny, w zaleĪnoĞci
od wyznawanego Ğwiatopoglądu. Negatywny
ujawniá siĊ wtedy, gdy gry zaangaĪowano do
walki ideologicznej i politycznej, co spowodowaáo powstanie nurtu znanego pod nazwą islamogaming. Eksploatowanie gier polega w nim
na wykorzystywaniu zróĪnicowanych mechanizmów kulturowych w technikach zarządzania
populacjami oraz ich poglądami. W inicjaty-
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wach tego rodzaju przodowaá koncern Afkar
Media. „Przedstawiciele Afkar Media wierzą,
Īe gry mogą staü siĊ niezwykle istotnym instrumentem w procesie transformacji wyobraĪeĔ
o konßikcie izraelsko-palestyĔskim. Jak czytamy na stronie internetowej poĞwiĊconej jednej
z gier: »kiedy Īyjesz na Bliskim Wschodzie, nie
moĪesz dystansowaü siĊ od tego, co siĊ na nim
dzieje. Dlatego wierzymy, Īe produkując oprogramowanie, bierzemy odpowiedzialnoĞü za
przekazywanie wiedzy o losach naszego regionu nastolatkom, którzy zdobywają informacje
o Ğwiecie z Þlmów i gier komputerowych«”28.
Oprócz negatywnych przejawów wywierania wpáywu na uĪytkowników znano takĪe pozytywne. Jedną z pierwszych gier tego rodzaju
byáa gra z początku lat 70. pod tytuáem Save the
whales przeznaczona na komputer ATARI VCS
(póĨniej takĪe konsolĊ ATARI 2600), która byáa
poĞwiĊcona aktywnoĞci czáonków Green Peace
na rzecz ratowania wielorybów odáawianych dla
zysku. W latach 80. i 90. powstawaáy takĪe inne
gry, w których funkcja dostarczania rozrywki
byáa coraz bardziej ograniczana. W zaleĪnoĞci
od tematyki oraz celu, który musiaá zrealizowaü
gracz, badacze podzielili je na social games, activist games, games for change i social impact
games29. Po 2000 roku tworzenie gier cyfrowych
staáo siĊ prostsze dziĊki áatwo dostĊpnym programom, tzw. edytorom. Wtedy wáasną aplikacjĊ mógá opracowaü juĪ kaĪdy uĪytkownik, nie
znając Īadnego jĊzyka programowania. Przyczyniáo siĊ to do powstania odmian gier informacyjnych, infograÞcznych i dokumentalnych

Termin powstaá z poáączenia sáów rehabilitation (rehabilitacja) i entertainment (rozrywka, zabawa). NajwczeĞniejsze artykuáy o grach cyfrowych w terapiach medycznych datowane są na 1983 i 1984 rok. W 1983 roku
w dwumiesiĊczniku „Gerontologist” Shulamith Weisman opublikowaá studium pod tytuáem Computer games for
the frail elderly. Rok póĨniej w kwartalniku „Activities, Adaptation and Aging” Francis A. McGuire zamieĞciá
opracowanie Improving the quality of life for residents of long term care facilities through video games.
27
R. Mileham, Powering up. Are computer games…, dz. cyt., s. 17 [táumaczenie cytatów angielskojĊzycznych,
jeĞli nie podano inaczej, moje – M.B.].
28
H. Campbell, Islamogaming: digital dignity via alternative storytellers [w:] Halos and avatars. Playing
video games with God, red. C. Detweiler, Louisville 2010, s. 69.
29
M. Flanagan, Critical play. Radical game design, Massachusetts 2009, s. 223–247.

Gry cyfrowe jako przedmiot badaĔ w naukach o mediach
(wszystkie te gry nazywano dziennikarstwem
epoki cyfrowej)30. Z gier cyfrowych zaczĊto teĪ
korzystaü w kampaniach wyborczych, zachĊcając do gáosowania na okreĞlonego kandydata
lub teĪ do niego zniechĊcając31. Tak powstaáy
gry polityczne, czĊsto bĊdące metaforami rzeczywistoĞci najnowszej.
ObecnoĞü tylu odmian gier cyfrowych, wymienionych wczeĞniej tylko skrótowo, wymagaáa podjĊcia staraĔ zmierzających do stworzenia
spójnej typologii, w rezultacie czego pojawiáa
siĊ propozycja, aby rozpatrywaü je na gruncie
teoretycznym, który nazwano critical play. ZakwaliÞkowanie do niego danej gry oznaczaáo,
Īe musi ona posiadaü okreĞlone funkcje. Gonzalo Frasca, jeden z najbardziej znanych badaczy
nurtu critical play, uznaá, Īe tymi funkcjami,
a jednoczeĞnie wyróĪnikami są: 1) inicjowanie
dyskusji na tematy dominujące w ĞwiadomoĞci
spoáecznej w danym miejscu; 2) tzw. efekty
prawdziwoĞci, czyli rezultaty aktywizowania
gracza dostrzegalne po zakoĔczeniu gry. Programy speániające te podstawowe kryteria, nawiązując do wspomnianej juĪ publikacji Abta
z 1970 roku, zaczĊto nazywaü serious games,
czyli powaĪnymi grami. Oddziaáywanie za ich
poĞrednictwem na gracza, czyniące z procesu
komunikowania interakcjĊ pomagającą w rozumieniu fenomenów, zjawisk i procesów zachodzących w Ğwiecie rzeczywistym, oznaczaáo, Īe
są one utoĪsamiane z mediami i muszą posiadaü
cechy mediów czyniące z nich formy komunikacji efektywnej i wytwarzającej znaczenia.
RozwaĪaniom o ich niezbĊdnych cechach towarzyszyáy równieĪ te o problemach dotyczących terminologii i jĊzyka potrzebnego do opisu nowych procesów. W analizach gier-mediów
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musiaáy siĊ pojawiü terminy z kilku dyskursów
specjalistycznych: nauki o komunikowaniu,
medioznawstwa, psychologii spoáecznej oraz
takiej odmiany debaty, która opisywaáa procesy
zachodzące w ich audiowizualnej, zatem wirtualnej przestrzeni. Jednym z takich terminów
jest komunikatywnoĞü gry-medium.

Gáówne czynniki decydujące
o komunikatywnoĞci gry cyfrowej
UĪytkowanie gry cyfrowej to zawsze uczestniczenie w sytuacji komunikacyjnej. Zasadniczo
tworzą ją trzy gáówne komponenty: zawartoĞü
gry, zespóá reguá opisujących co, w jaki sposób
i jakimi Ğrodkami moĪna osiągnąü w toku interakcji (te reguáy okreĞla siĊ mianem mechaniki
gry)32 oraz gracz. Adresowanie komunikatów do
gracza, np. z intencją informowania go, utrwalania jego poglądów, ich zmiany lub dąĪenia do
przekazania mu wiedzy innej niĪ teoretyczna,
jest w nurcie critical play najwaĪniejszym celem
twórców gier cyfrowych. OsiągniĊcie tego celu
zaleĪy od zawartoĞci gry oraz od reguá komunikacji z odbiorcą. Zdaniem Davida Michaela
i Sande Chen „wszystkie gry, od najprostszych
i najbardziej prymitywnych do najbardziej záoĪonych, takĪe w sensie narracyjnym, trójwymiarowych odmian projektowanych z myĞlą
o rozgrywce jedno- i wieloosobowej, mają coĞ
do powiedzenia”33. W tym sensie kaĪda gra posiada potencjaá komunikacyjny. ZawartoĞü gry
oraz reguáy komunikacji wpáywają na ten potencjaá, wzmacniając go lub osáabiając.
DąĪenie do unikniĊcia wahaĔ potencjaáu
komunikacyjnego i utrzymania go na wysokim, dodatnim poziomie oznacza koniecznoĞü
dbania o to, aby gry cyfrowe byáy zrozumiaáe

I. Bogost, S. Ferrari, B. Schweizer, Gry informacyjne. Dziennikarstwo epoki cyfrowej, táum. J. Gilewicz,
Kraków 2012.
31
Gonzalo Frasca oraz Ian Bogost stworzyli w 2003 roku grĊ komputerową The Howard Dean for Iowa game,
mającą zdynamizowaü kampaniĊ Howarda Deana ubiegającego siĊ o urząd gubernatora stanu Iowa.
32
J. Schell, The art of game design. A book of lenses, New York 2008, s. 136–152.
33
D. Michael, S. Chen, Serious games. Games that educate, train and inform, Mason 2006, s. 23.
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dla uĪytkownika. Osiąga siĊ to wówczas, gdy
komunikatywna jest ich zawartoĞü. Z kolei rozumienie caáej gry zaleĪy od tego, czy traÞa ona
w kompetencje kulturowe odbiorcy34. JeĞli tak,
to mówi siĊ o niej, Īe jest intertekstowa. JeĞli
nie – jest zbyt trudna w odbiorze i niekomunikatywna. TreĞü powinna takĪe speániaü oczekiwania odbiorcy. JeĞli je speánia, jest akceptabilna. JeĞli natomiast ta cecha nie wystĊpuje, treĞü
uchodzi za niekomunikatywną. Zdaniem Debry
Lieberman gry akceptabilne mogą oddziaáywaü
na odbiorcĊ ponadczasowo i wielofunkcyjnie
pod warunkiem, Īe treĞü bĊdzie istotna i dostosowana do okolicznoĞci. Badaczka uwaĪa, Īe
warunki zostaną speánione, gdy tematykĊ poáączy siĊ z dostrzeganym w otoczeniu gracza
ponadjednostkowym problemem35, niemoĪliwym do rozwiązania bez zdobycia lub rozwiniĊcia odpowiednich kompetencji. Dodatkowo,
aby zawartoĞü gier byáa komunikatywna, warto
skorzystaü z ustaleĔ poczynionych w obszarze
komunikowania reklamowego. Thomas J. Russel i W. Ronald Lane przekonują, Īe komunikat
oddziaáuje na odbiorcĊ, jeĞli w naturalny sposób koresponduje z uwarunkowaniami zaleĪnymi od instynktów i zmysáów36. Komunikatywna
zawartoĞü gry cyfrowej powinna áączyü siĊ nie
tylko z celem, jaki gracz moĪe osiągnąü, lecz
takĪe oddziaáywaü na instynkty, np. samozachowawczy, związany z odczuwaniem strachu
i potrzebą bezpieczeĔstwa.
Wszystkie znane lub nawet przyszáe cele
stawiane przed uĪytkownikami gier moĪna
uporządkowaü, odpowiadając na pytanie, czy
skutkiem sytuacji komunikacyjnej ma byü prze-
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kazanie wiedzy teoretycznej (tzw. heurystyk
ogólnych), czy praktycznej (tzw. reguá algorytmicznych37). W pierwszym przypadku chodzi
o model „wiem, Īe”. W drugim przypadku bierze siĊ pod uwagĊ model „wiem, jak”. W rozwaĪaniach dotyczących celu gry trzeba jeszcze
uwzglĊdniü to, czy problem obrazowany w zawartoĞci programu jest rozwiązywalny. To bardzo waĪne, poniewaĪ problem rozwiązywalny
w Ğwiecie realnym musi taki pozostaü w grze.
Dotyczy to takĪe sytuacji nierozwiązywalnej38.
Pomieszanie porządków oznaczaáoby, Īe gra
cyfrowa jest niekomunikatywna ze wzglĊdu na
brak logicznego związku przyczynowo-skutkowego, co okreĞla siĊ jako brak koherencji39.
Pojawianie siĊ w projekcie gry cyfrowej
wątku koherencji koncentruje uwagĊ na kolejnym komponencie sytuacji komunikacyjnej, jakim jest wspomniana juĪ mechanika. DąĪąc do
stworzenia komunikatywnego przekazu, trzeba
odpowiednio wybraü wariant sytuacyjny. JeĞli
cele projektowane z myĞlą o graczu są moĪliwe
do realizacji, wówczas naleĪy wybraü wariant
„zawsze wygrasz” (you always win). W drugim
przypadku wybrany moĪe byü tylko wariant
„nigdy nie wygrasz” (you never win). JeĞli gra
ma przygotowywaü do okreĞlonego zachowania, np. w sytuacji katastrofy naturalnej, wówczas naleĪy mieü pewnoĞü, Īe Īywioáowi moĪna
siĊ przeciwstawiü i zneutralizowaü zagroĪenie,
przy okazji trenując okreĞlone procedury postĊpowania.
Teoria znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistych projektach, gdy pod uwagĊ zostaną
wziĊte gry cyfrowe gromadzone w trzech por-

S.J. Rittel, Kultura w dyskursie obywatelskim, Kielce 2004, s. 180.
D. Lieberman, Designing serious games form learning and health [w:] Serious games. Mechanisms and
effects, red. U. Ritterfeld, M. Cody, P. Vorderer, New York 2009, s. 119.
36
T.J. Russel, W.R. Lane, Reklama wedáug Ottona Kleppnera, táum. Biuro TáumaczeĔ „The Mission”, Warszawa 2000, s. 500.
37
J. Such, M. SzczeĞniak, FilozoÞa nauki, PoznaĔ 1997, s. 30.
38
Przykáadowo w grze The end kaĪde dziaáanie gracza prowadzi do Ğmierci postaci.
39
S.J. Rittel, Kultura w dyskursie…, dz. cyt., s. 180.
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Gry cyfrowe jako przedmiot badaĔ w naukach o mediach
talach tematycznych najwaĪniejszych w nurcie
critical play. W portalu Ecogamer.org moĪna
odnaleĨü gry Ğrodowiskowe (environmental
games). Ich dysponenci – fundacje, stowarzyszenia, producenci energii elektrycznej – dąĪą
do przekazania graczowi wiedzy o przyczynach
zmian klimatycznych, wskazując na procesy
naturalne i na te, których sprawcą jest czáowiek. Twórcy nie poprzestają tylko na wiedzy
teoretycznej. W ich grach znajdują siĊ zarówno
scenariusze obrazujące rozsądne gospodarowanie zasobami, ale teĪ i takie, które mają ukazaü
wzorce zachowaĔ w sytuacji zagroĪenia Īycia.
Wzorce te są kodowane w ĞwiadomoĞci gracza
podczas wykonywania poszczególnych zadaĔ.
DziĊki grom Eco mission i Enviro boarder
gracze dowiadują siĊ o pozytywnych efektach
rezygnacji z transportu samochodowego na
rzecz komunikacji publicznej, czy takich, które
wynikają z segregacji odpadów komunalnych.
W grach: Climate change, Clim’way, Electrocity, Energyville, Windfall zarządzają symulacjami miast i regionów, dbając o zrównowaĪone
zuĪycie energii elektrycznej, wody, o niską emisjĊ dwutlenku wĊgla, ale teĪ poznają procedury
pozwalające przygotowaü lokalną spoáecznoĞü
do klĊski huraganu lub powodzi. Gdy wirtualne
kataklizmy nawiedzą wirtualne miejsca, gracze
dowiadują siĊ, jakie ukonkretnione zachowanie
jest gwarantem zachowania zdrowia i Īycia.
Ukazywanie tego, jak zachowaü siĊ w obliczu zagroĪenia naturalnego nie jest jedynym
celem dysponentów gier cyfrowych. W portalu
Molleindustria.org są gromadzone innego typu
gry. Ich twórcy takĪe przestrzegają przed zagroĪeniami. Wynikają one z procesów kulturowych,
spoáecznych, politycznych, ekonomicznych.
Przez Phone story, Tuboßex czy Tamatipico
gracz jest informowany o przyczynach, przejawach i konsekwencjach wyzysku pracowników,
a przystĊpując do interakcji z grą, moĪe wziąü
udziaá w symulacji. Wcielając siĊ w wyzyskiwanego pracownika, dostrzega wówczas, Īe
Īadne z wykonanych poleceĔ nie chroni przed
ostatecznym wyrzuceniem z pracy i w konse-
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kwencji – z ubóstwem. Obrazowanie wymienionych procesów odbywa siĊ takĪe w perspektywie ponadjednostkowej. Wówczas gracz jest
adresatem informacji o zasadach i przebiegu
podziaáu dóbr w spoáeczeĔstwie. PrzystĊpując
do obsáugi gier takich, jak Oligarchy oraz The
freeculture game zdobĊdzie nową wiedzĊ. Gry
gromadzone w portalu Molleindutria.org mają
postaü przestróg, gdyĪ zakodowana w nich wizja rzeczywistoĞci jest zawsze najgorszą z moĪliwych. W tym ujĊciu gracz ma szansĊ zapoznaü
siĊ z negatywnymi konsekwencjami wymienionych uprzednio procesów.
Perspektywa teoretyczna, w której odbiorca
gier interesuje siĊ procesami waĪnymi dla jednostek, grup, spoáecznoĞci i spoáeczeĔstw znajduje równieĪ odzwierciedlenie w grach cyfrowych zebranych w portalu Gamesforchange.org.
Jego twórcy porządkują gry w 14 kategoriach: civics, conßicts, economics, education,
environment, family, Þtness, gender, health,
human rights, learning, newsgames, poverty,
recycling. Mimo Īe kaĪda z nazw kategorii pozwala zetknąü siĊ z grą zawierającą okreĞlone
informacje lub pozwalającą odegraü okreĞlony scenariusz, na szczególną uwagĊ w portalu
Gamesforchange.org zasáugują gry powstające
w organizacji non-proÞt iCivics. Gry adresowane pierwotnie do amerykaĔskiego odbiorcy (Do
I have a right, Counties work, Bill of rights edition) symulują procedury i wynikające z nich
niezbĊdne zachowanie przed amerykaĔskimi
sądami, innymi instytucjami paĔstwowymi oraz
publicznymi. Konkretna gra pozwala poznaü
okreĞlony system i obowiązujące w nim procedury. DziĊki temu obywatel zobowiązany do
obrony swoich dóbr nie jest bez szans, choüby
w konfrontacji z systemem paĔstwowym.
Poprawnie wybrany, waĪny dla gracza
problem oraz cel sytuacji komunikacyjnej nie
czynią jeszcze z gry w peáni komunikatywnego
wytworu. WaĪnym aspektem w komunikacji są
kompetencje. UĪytkując grĊ, moĪna zdobywaü
lub doskonaliü kompetencje mentalne, Þzykalne i spoáeczne. Pierwsze wyraĨnie korespondu-
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ją z wariantem „wiem, Īe”. Drugie z wariantem
„wiem, jak”. Trzecie natomiast są efektywnie
modelowane dopiero wówczas, gdy gra cyfrowa ma postaü sieciową i uczestniczy w niej
wielu graczy zobowiązanych do celowego nawiązywania relacji. Efekty wynikające z uĪytkowania powaĪnych gier są uznawane przez
przywoáanych wczeĞniej badaczy zajmujących
siĊ nurtem critical play za ich najwiĊkszą wartoĞü. JeĞli efekty prawdziwoĞci przyczyniają
siĊ do utrwalenia wiedzy oraz umiejĊtnoĞci do
korzystania z ich w realnym Ğwiecie, wówczas
gry cyfrowe zyskują nowy walor. Stają siĊ najdoskonalszymi i najbardziej efektywnymi odmianami mediów, tzw. mediami transgresyjnymi, których teoretycznym opisem i praktyczną
analizą zajĊli siĊ w publikacji pod tytuáem Pervasive games Markus Montola, Jaakko Stenros
i Annika Waern40.

ZakoĔczenie
Pojawieniu siĊ gier w mediasferze towarzyszyáo przekonanie, Īe nie znajdą one powszechnego zastosowania, poza doraĨnymi celami
polegającymi na prezentacji zalet komputerów
traÞających do jednostek badawczych. DziĊki
pomysáom Nolana Bushnella Spacewar, pierwsze tego typu oprogramowanie, po niezbĊdnych
zmianach staáo siĊ komercyjną grą cyfrową
i zyskaáo ogromną popularnoĞü wĞród uĪytkowników wrzutowych automatów do gier. Nieznany dotąd wytwór intrygowaá publicystów, polityków i badaczy. Początkowo byá zbyt prymi-
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tywny, aby wykorzystaü go do innych celów niĪ
dostarczanie nieskomplikowanej, zazwyczaj
zrĊcznoĞciowej rozrywki. PostĊp technologiczny oraz cechy gier, w tym ich audiowizualna
postaü, a w szczególnoĞci interaktywnoĞü, zainspirowaáy do eksperymentów podmioty zainteresowane komunikacją reklamową, polityczną,
propagowaniem kampanii spoáecznych, zastosowaniami klinicznymi. Od planów udaáo siĊ
przejĞü do realnych zastosowaĔ, w których gry
cyfrowe zaczĊto traktowaü jak media komunikowania, wielofunkcyjne i bardzo angaĪujące
uwagĊ graczy.
Choü w początkowych stadiach rozwojowych gry cyfrowe byáy przedmiotem rozwaĪaĔ
prawie wyáącznie w dyskursie popularnym,
w którym wypowiadano siĊ o nich negatywnie, to dziĊki pomysáowoĞci twórców coraz to
ciekawszymi grami zainteresowali siĊ komunikolodzy i przedstawiciele nauk o mediach. Gry
cyfrowe odnalazáy staáe miejsce w dyskursie
naukowym. Analizy konkretnych przykáadów
zastosowaĔ gier dowiodáy, Īe po odpowiednim
zaprojektowaniu sytuacji komunikacyjnej mogą
one stymulowaü graczy do okreĞlonych reakcji,
a nawet zachowaĔ. Mogą byü eksploatowane
w przekazywaniu wiedzy teoretycznej, praktycznej, a nawet staü siĊ jednym z istotnych narzĊdzi w tzw. kulturze transparencji, pomagając
eliminowaü „kulturowe, spoáeczne, obyczajowe
i Þzyczne bariery, które tradycyjnie zakreĞlaáy
pole percepcji i zakres zjawisk, których mogliĞmy doĞwiadczyü”41.

M. Montola, J. Stenros, A. Waern, Pervasive games. Experiences on the boundary life and play, Burlington
2009, s. 271.
41
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, PoznaĔ 2005, s. 166.
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