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1 1 .20  -  1 1 .35  

PANEL  I  
 
PAUL INA  CHORZEWSKA ,  UW :  
CYFROWE  I N TERFEJSY  I  POEZJA  
 
HONORATA  SROKA ,  UW :  
TEOR IA  KONSTRUOWANA
PRAKTYKĄ .
EKSPERYMENTALNOŚĆ
GEORGES ’A  PERECA  
 

MARC IN  DEMIAN IUK ,  UW :  
EKSPERYMENT  MIGOWY  -  CZY
MOŻNA  MÓWIĆ  O
EKSPERYMENTACH
TRANSMED IALNYCH  POEZJ I
M IGOWEJ ?  
 
PRZERWA  



PANEL  I I  
 
SON IA  NOWACKA ,  UWR :  

TRADYCJE
AWANGARDOWE  A
KATEGOR IA
NOWATORSTWA  W  POEZJ I
POLSK IE J  PO  1 9 89  
 
SAB INA  SOS IN ,  UJ :  

DEZ INTEGRACJA  FORMY
“PRZEŁOŻONEJ  W
NORMIE ”  B .S .  JOHNSONA
JAKO  METAFORA
POSTĘPUJĄCEJ  DEMENCJ I
S TARCZEJ  
 
PRZEMYSŁAW  KON IUSZY ,

UJ :  

ZESPÓŁ  STRATEG I I
EKSPERYMENTALNYCH
JAKO  PODSTAWA  I D IOMU
ZENONA  FAJFERA  I
KATARZYNY  BAZARN IK .
OD  L I BERATURY  DO
EMANACJ I ,  OD  (O )ZNAK
P I SMA  DO  APOTEOZY
F IGURATYWNOŚC I  
 
PRZERWA  
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12 .55  -  14 .00  

14 .00 -    14 .45  

 

 

 

 

 

14 .45  -  15 .00  

WYKŁAD  SPECJALNY :  
 
DR  KATARZYNA  SZYMAŃSKA ,

UN IWERSYTET  W  OKSFORDZ IE  
L I TERACK IE  PRZEKŁADY
EKSPERYMENTALNE   
 
PRZERWA  



PANEL  I I I  
 
MICHAŁ  CZAJKOWSK I ,

UW :  
KOMIKSY  PARAGRAFOWE
JAKO  PRÓBA
ZDYNAMIZOWAN IA
NARRACJ I
ROZGAŁĘZ IONEJ  (NA
PRZYKŁADZ IE  ŁEZ
BOG IN I  NUWY  JURD ICA
MANURO )  
 
AGATA  WASZK IEWICZ ,

UMCS :  
EKSPERYMENT
FORMALNY  W  GRACH
WIDEO :
AUTOREFLEKSYJNOŚĆ  I
CZWARTA  ŚC IANA  
                            
ELŻB IETA  N IEWIADOMA ,

UW :  

THE  EXPER IMENTAL
WORKS  OF  STU
CAMPBELL :  USE  OF  NEW
MED IA  AND  WEB  2 .0  I N
CREAT ING  L I TERATURE  
 
PRZERWA  

 

 

15 .00  -  16 .20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 .20  -  16 .35  



PANEL  I V  
 
ALEKSANDRA  ZBUCKA ,

UJ :  
EKSPERYMENTALNE
POSZUK IWAN IE
TOŻSAMOŚC I  W
WYBRANYCH
PRZYKŁADACH
NOWOCZESNEJ
L I TERATURY  JAPOŃSK IE J  
 
KSEN IA  DUB IEL ,  UJ :  
EKSPERYMENT
FUTURYSTYCZNY
MYCHAJŁA  SEMENK I  –
SEMANTYZACYJNA
FUNKCJA  KONSTRUKCJ I
RYTM ICZNYCH  
 
ZAMKN IĘC I E
KONFERENCJ I  

16 .40  -  17 .40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKOŁO  18 .00  

19 .00  -  21 .00  

DYSKUSJA  PANELOWA  Z  UDZ IAŁEM
ZAPROSZONYCH  GOŚC I :   
 
DR  JAKUB  KORNHAUSER  (UJ ) ,   
DR  P IOTR  MARECK I  (UJ ) ,   
P IOTR  PULDZ IAN  PŁUC IENN ICZAK
(ROZDZ IE LCZOŚĆ  CHLEBA )  
 
PROWADZEN IE :  PAUL INA
CHORZEWSKA ,  HONORATA  SROKA  
 
KLUB  SPAT I F  (AL .  UJAZDOWSK IE  45 )  



ABSTRAKTY,

KONTAKTY



WYKŁAD  INAUGURACYJNY  

B IOGRAM :  
DOKTOR  NAUK  HUMANISTYCZNYCH ,  L I TERATUROZNAWCA ,  BADACZ

MED IÓW  CYFROWYCH .  STOP IEŃ  DOKTORSK I  OTRZYMAŁ  NA  PODSTAWIE
ROZPRAWY  PT . :  "POETYKA  G IER  WIDEO "  NAGRODZONEJ  W  KONKURS IE
POLSK IEGO  TOWARZYSTWA  KOMUNIKACJ I  SPOŁECZNEJ  NA  NAJLEPSZĄ
PRACĘ  DOKTORSKĄ  Z  ZAKRESU  NAUK  O  MEDIACH  I  KOMUNIKOWANIU

„DOKTORAT  ’ 1 4 ” .  PRACOWNIK  ZAKŁADU  KOMPARATYSTYK I  NA
WYDZ IALE  POLON ISTYK I  UNIWERSYTETU  WARSZAWSK IEGO ,  SEKRETARZ

PRACOWNI  BADAŃ  INTERSEMIOTYCZNYCH  I  INTERMED IALNYCH  UW ,
DOKTORANT  W  INSTYTUC IE  HISTOR I I  SZTUK I  UW .  PUBL IKOWAŁ  M . IN .  W

" IMAGES " ,  "TEKSTACH  DRUG ICH "  I  "PRZEGLĄDZ IE  HUMANISTYCZNYM " .
PRZEZ  WIELE  LAT  PRACOWAŁ  JAKO  SPECJAL IZUJĄCY  S IĘ  W  GRACH
WIDEO  PUBL ICYSTA  I  DZ IENN IKARZ  TELEWIZYJNY .  OP IEKUN  KOŁA

NAUKOWEGO  L I TERATUR  EKSPERYMENTALNYCH  UW  
 

MAIL :  P IOTR .KUB INSK I@UW .EDU .PL

dr Piotr Kubiński 



WYKŁAD  SPECJALNY .  L I TERACK IE  PRZEKŁADY
EKSPERYMENTALNE

B IOGRAM :  
JUN IOR  RESEARCH  FELLOW  NA  UNIWERSYTEC IE  OKSFORDZK IM ,

CZŁONK IN I  ZARZĄDU  PRZEKŁADOWO -KOMPARATYSTYCZNEJ  GRUPY
BADAWCZEJ  OXFORD  COMPARAT IVE  CR IT IC I SM  AND  TRANSLAT ION ,

JURORKA  NAGRODY  OXFORD -WEIDENFELD  ZA  PRZEKŁAD  L I TERACK I  Z
JĘZYKÓW  EUROPEJSK ICH .  INTERESUJE  S IĘ  POETYKĄ  I  TEOR IĄ

PRZEKŁADU  L I TERACK IEGO ,  PRZEKŁADAMI  EKSPERYMENTALNYMI ,
POLSK IM I  TŁUMACZEN IA  POEZJ I  ANGLO -  I  NIEMIECKOJĘZYCZNEJ  ORAZ

ZACHODNIĄ  RECEPCJĄ  POEZJ I  WSCHODNIOEUROPEJSK IEJ .  AUTORKA
KS IĄŻK I  LARK INA  PORTRET  ZWIELOKROTN IONY  (20 12 ) ,

WSPÓŁREDAKTORKA  I  WSPÓŁTŁUMACZKA  NARADY  JĘZYKÓW  THEO
HERMANSA  (20 15 ) ,  LAUREATKA  NAGRODY  20 15  EST  TRANSLAT ION  PR IZE  

 
MAIL :  KAS IA .SZYMANSKA@UNIV .OX .AC .UK

Celem wystąpienia jest rozważenie kategorii eksperymentu w przekładzie
literackim na podstawie współczesnych projektów translatorskich, szczególnie
tzw. „translation multiples” w kontekście anglosaskim. Badaczka pokaże, że
eksperymentalny sposób przekładania czy powielania przekładów może
stanowić nowy rodzaj pisarstwa – zwielokrotnione wersje tworzą osobną
narrację, która wykorzystuje teksturę przekładu do opowiedzenia nowej
historii. Z drugiej strony podobne przekłady eksperymentalne podważają
ustalone kategorie i oczekiwania dotyczące podrzędności i wtórności
tłumaczenia wobec oryginału, wydobywając subwersywny potencjał sztuki
translatorskiej. Omawiane przykłady to m.in. książka konceptualna ‘Le ton beau
de Marot’ Douglas Hofstadtera czy wiersze ‘VIA’ Caroline Bergvall oraz ‘A
Fragment Ibykos Translated Six Ways’ Anne Carson, które w całości zbudowane
są z powielonych przekładów.

dr Katarzyna
Szymańska 



CYFROWE  INTERFEJSY  I  POEZJA

B IOGRAM :  
STUDENTKA  F I LOLOG I I  POLSK IEJ  NA  UNIWERSYTEC IE  WARSZAWSK IM .

INTERESUJE  S IĘ  (W  PERSPEKTYWIE  F I LOLOG ICZNEJ ,
KOMPARATYSTYCZNEJ  I  KRYTYCZNOL I TERACK IEJ )  L I TERATURĄ

CYFROWĄ  ORAZ  POLSKĄ  POEZJĄ  NAJNOWSZĄ .  ZAJMUJE
S IĘ  PROBLEMATYKĄ  TWÓRCZOŚC I  TOMASZA  PUŁK I  

 
MAIL :  PAUL INA .CHORZEWSKA@GMAIL .COM

Twórcy literatury cyfrowej ery web 2.0 coraz częściej tematyzują codzienne
doświadczenia użytkownika, a więc także doświadczenie graficznego interfejsu.

Jak pisze Piotr Celiński – „interfejsy zakotwiczają cyfrowe technologie w
analogowych portach kultury”1. Wspomniane „zakotwiczenie” (porównywane
także to „tłumaczenia”) jest możliwe dzięki stosowaniu metafor wizualnych,

które stanowią jedno z możliwych miejsc przecięcia się poezji (wypowiedzi
zmetaforyzowanej) z graficznym interfejsem. Nawet w obrębie GUI istotnym
kodem komunikacji pozostaje tekst, co otwiera kolejne możliwości
poetyzowania interfejsu.  

 

W referacie wskażę przykłady zderzenia tekstów poetyckich oraz twórczości o
intencji poetyckiej z cyfrowymi interfejsami. Zwrócę uwagę na
skonwencjonalizowane, wtórne sposoby poetyckiego wykorzystywania
interfejsów, na przykład w nurtach net-artu, które wykorzystują interfejs
okienkowy głównie w celach stylizacyjnych. Zadam również pytanie o
eksperymentalny potencjał współistnienia interfejsów i poezji, szczególnie w
przestrzeniach wzmożonego elementu nieprzewidywalności wyniku
artystycznej praktyki, na przykład w poetyckich rozmowach z botami lub
poetyckich algorytmach.

Paulina Chorzewska 



TEOR IA  KONSTRUOWANA  PRAKTYKĄ .
EKSPERYMENTALNOŚĆ  GEORGES ’A  PERECA  

B IOGRAM :  
STUDENTKA  WYDZ IAŁU  POLON ISTYK I  UW .  PRZYGOTOWUJE  PRACĘ

MAG ISTERSKĄ  Z  ZAKRESU  TEOR I I  EP ISTOLOGRAF I I .  INTERESUJE  S IĘ
L I TERATURĄ  POCZTOWĄ  I  P ISARSTWEM  AUTOREFLEKSYJNYM ,  A  TAKŻE

TWÓRCZOŚC IĄ  EKSPERYMENTALNĄ  
 

MAIL :  HKSROKA@GMAIL .COM

Burzenie powszechnego ładu literatury czy wynajdywanie form potencjalnych?

Czy należy mówić o potocznym i literaturoznawczym rozumieniu kategorii
eksperymentu? A jeśli, to co się wydarza pomiędzy pierwszym a drugim
ujęciem, skoro można doszukiwać się ich odmienności. Wstępne rozpoznanie
możliwego pojmowania jest tłem rozważań o pisarstwie warsztatowym jako
odrębnej grupie tekstów. Głównym zagadnieniem pracy jest prześledzenie
projektu teoretycznego, który prezentują wybrane utwory. A także próba
odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie miały praktyki artystyczne, które
wypracowywane zostały jako incydentalne teorie dzieła literackiego? Analiza
strategii metarefleksyjności na przykładzie Georges’a Pereca.

Honorata Sroka 



EKSPERYMENT  MIGOWY  —  CZY  MOŻNA  MÓWIĆ  O
EKSPERYMENTACH  TRANSMED IALNYCH  POEZJ I
M IGOWEJ ?

B IOGRAM :  
STUDENT  STUD IÓW  MAGISTERSK ICH  NA  WYDZ IALE  POLON ISTYK I

UN IWERSYTETU  WARSZAWSK IEGO .  ZA INTERESOWANIA  BADAWCZE  TO
JĘZYK  MIGOWY  I  KULTURA  GŁUCHYCH ,  Z  NAC ISK IEM  NA  JEJ

(NIE )MATER IALNE  ELEMENTY ,  JAK  SZEROKO  POJĘTA  SZTUKA
GŁUCHYCH .  AKTUALN IE  ZAJMUJE  S IĘ  PROBLEMATYKĄ  POLSK IEJ

L I TERATURY  MIGOWEJ ,  W  SZCZEGÓLNOŚC I  POEZJ I  MIGOWEJ  
 

MAIL :  MARC IN .DEMIAN IUK . 1 993@GMAIL .COM

Poezja migowa stanowi jeden z najważniejszych elementów sztuki, a co za tym
idzie – kultury Głuchych. Niniejszy referat będzie traktował o pojęciu
transmedialności i użyciu go w kontekście tej właśnie gałęzi sztuki. Istniejące w
poezji migowej podgatunki, takie jak poezja ABC, liczbowa czy imienna,

posiadają bardzo charakterystyczną cechę – polisemię, która pozwala na
wygenerowanie nowych znaczeń jednego znaku, dzięki oparciu się o cherem
(odpowiednik morfemu w języku migowym) należący do innego.  

Czy w takim wypadku można traktować oba znaki (podstawowy, niosący
cheremy będące bazą, i wtórny, stanowiący źródło narracji) jako odrębne
systemy medialne? Na ile też każdy znak jest znakiem migowym, a na ile należy
do innej grupy? Te pytania, które swoją odpowiedź znajdą w referacie, posłużą
do zbudowania teorii dotyczącej medialności poezji migowej oraz tego, do
którego medium (albo których mediów) należy i jak należy rozpatrywać ją pod
kątem innych sztuk.  

Takie zabawy z formą języka migowego funkcjonują już od dobrych
czterdziestu lat w USA i od około dziesięciu w Polsce – czy można mówić o
eksperymentach w związku z tym? Referat będzie dotyczył jedynie polskiej
poezji migowej, której przykłady zostaną zaprezentowane, jednak zaznaczone
zostaną wątki dotyczące także zagranicznej poezji migowej.

Marcin Demianiuk 



TRADYCJE  AWANGARDOWE  A  KATEGOR IA
NOWATORSTWA  W  POEZJ I  POLSK IEJ  PO  1 989

B IOGRAM :  
UNIWERSYTET  WROCŁAWSK I .  INTERESUJE  S IĘ  L I TERATURĄ  XX  WIEKU  I
KRYTYKĄ  L I TERACKĄ ;  RECENZJE  I  TEKSTY  KRYTYCZNE  PUBL IKOWAŁA

M . IN .  W  ODRZE ,  KONTENC IE ,   ARTPAP IERZE ,  POMOSTACH  
 

MAIL :  S .NOWACKA@ONET .EU

Próba prześledzenia sposobu, w jaki awangardowość – z definicji zwrócona
przeciw wszelkim tradycjom – zostaje zagarnięta właśnie przez tradycję
literacką. Jako że trudno nie popaść w wyroki świadczące o wyczerpaniu
literatury w kontekście nowatorstwa (i jego rozumienia przede wszystkim) po
1989 roku, niniejszy tekst będzie raczej próbą naświetlenia procesu utrwalania
się pewnych wzorców literackich, chwytów i środków w obrębie historycznie
już rozumianej awangardy, a eksploatowanych w poezji po 1989 r. Istotne
zatem będzie uporządkowanie tradycji związanych z twórczością poetów o
jasno zdefiniowanym programie poetyckim (przede wszystkim Kacper
Bartczak, Darek Foks czy Robert Rybicki ), a także poetów debiutujących lub
poszukujących odmiennej na gruncie polskim dykcji lub środków artystycznego
wyrazu (tu: Marcin Mokry; Natalia Malek). Zamierzam zatem – na przykładzie
poetyk istotnych i wyrazistych osobowości poetyckich obecnych na
współczesnej scenie literackiej – prześledzić najwyrazistsze gesty sytuujące się
na linii tradycji awangardowych oraz niezależne próby/eksperymenty. Całość
wywodu zwieńczyć ma próba odpowiedzi na pytanie czy, i w jakiej formie
możliwy jest jeszcze eksperyment lub nowatorstwo w literaturze i na czym
zasadzać ma się jego oryginalność?

Sonia Nowacka



DEZ INTEGRACJA  FORMY  “PRZEŁOŻONEJ  W  NORMIE ”  B .S .
JOHNSONA  JAKO  METAFORA  POSTĘPUJĄCEJ  DEMENCJ I
STARCZEJ

B IOGRAM :  
JEST  STUDENTKĄ  DRUG IEGO  ROKU  STUD IÓW  DOKTORANCK ICH  NA
WYDZ IALE  F I LOLOG ICZNYM  UNIWERSYTETU  JAG IELLOŃSK IEGO .  JEJ

GŁÓWNYM  ZA INTERESOWANIEM  BADAWCZYM  JEST  BRYTYJSK I
EKSPERYMENTAL IZM  DRUG IEJ  POŁOWY  XX  WIEKU ,  SZCZEGÓLN IE  TEN

ZNAJDUJĄCY  SWOJĄ  REAL IZACJĘ  NA  POZ IOMIE  MATER IALNYM  LUB
TYPOGRAF ICZNYM  DZ IEŁA .  OBECN IE  PRACUJE  ONA  NAD  ROZPRAWĄ

DOKTORSKĄ  TRAKTUJĄCĄ  O  PRZEMIANACH  SPOŁECZNO -KULTUROWYCH
ODPOWIEDZ IALNYCH  ZA  RENESANS  L I TERATURY  EKSPERYMENTALNEJ

W  XX I  WIEKU  
 

MAIL :  SAB INASOS IN@GMAIL .COM

Mimo, iż B.S. Johnson intensywnie tworzył i publikował w latach 60-tych i 70-

tych XX wieku, dość szybki zanik zainteresowania jego dziełami pozwala
przypuszczać, że znacznie wyprzedził nimi swoje czasy. Jednak w ostatnim
czasie zainteresowanie twórczością autora powraca. Po roku dwutysięcznym
wszystkie powieści Johnsona doczekały się ponownych wydań, a ich
wzrastające znaczenie w dyskursie akademickim dowodzi, że po ponad
pięćdziesięciu latach bezkompromisowe podejście autora do eksperymentu
formalnego zostało docenione przez zarówno czytelników, jak i krytyków. 

Niniejszy artykuł ma na celu analizę piątej powieści Johnsona pt. „Przełożona w
normie” (1971) pod kątem znaczenia materialności książki w interpretacji jej
treści. Powieść ta, złożona z dziewięciu oddzielonych od siebie części, funduje
czytelnikowi wędrówkę po świadomości pensjonariuszy domu spokojnej
starości oraz ich opiekunki. Każdy z rozdziałów traktuje o tych samych
wydarzeniach, które prezentowane z perspektywy osób o sukcesywnie
pogarszającym się stanie zdrowia tworzą dojmujący obraz postępującej
demencji starczej. Celem artykułu jest ukazanie zabiegów formalnych
zastosowanych przez Johnsona na poziomie tekstualnym oraz materialnym
powieści jako integralnych części kreacji twórczej. Autorka stara się dowieść,

że, w duchu liberackich postulatów Zenona Fajfera, pominięcie podczas lektury
fizycznego aspektu „Przełożonej w normie” powoduje zubożenie przekazu i
uniemożliwia pełną interpretację powieści.

Sabina Sosin



ZESPÓŁ  STRATEG I I  EKSPERYMENTALNYCH  JAKO
PODSTAWA  ID IOMU  ZENONA  FAJFERA  I  KATARZYNY
BAZARN IK .  OD  L IBERATURY  DO  EMANACJ I ,  OD  (O )ZNAK
P ISMA  DO  APOTEOZY  F IGURATYWNOŚC I

Przedmiotem wystąpienia jest próba wyłonienia dominant obszernego i realizującego
się w różnych sposobach wyrazu projektu artystycznego Zenona Fajfera, który w
ostatnich latach znalazł swe zwieńczenie w postaci poezji emanacyjnej. Po pierwsze,

analizie zostanie poddany tom dwadzieścia jeden liter oraz sprzężony z nim poemat
kinetyczny Primum Mobile, czego głównym elementem będzie wskazanie na
nowatorskie podejście do problemu referencji (zarówno pomiędzy słowem i rzeczą, jak
i kartką papieru i ekranem) oraz na implikacje uczynienia odbiorcy kimś więcej niż
tylko cząstkowym współtwórcą dzieła. Będzie to punkt wyjścia do zarysowania
możliwych odpowiedzi na liczne pytania: Jakie role w nowoczesności może spełniać
poezja konkretna i lingwistyczna? Czemu ma służyć reorganizacja sposobu widzenia
przez liryczne „ja”? Jak typograficzne wymiary tekstu wpływają na różnicowanie się
jego sensów? Jaka jest skala wpływu na poezję Fajfera kubizmu i czy w przypadku tej
książki możemy mówić o tak zwanej literaturze totalnej? Jakie są granice
eksperymentu – czy ograniczenie wyrażone w tytule tomu jest w istocie
podporządkowaniem się jakiejś konwencji, czy raczej przypomina gest rewelatorski,
posiadający ukryty potencjał odwrócenia status quo? Po drugie, przez pryzmat
retoryki, filozofii i poetyki chciałbym przeanalizować „obiekt liberacki”, czyli
Spoglądając przez ozonową dziurę, czyniąc z tej formy klucz do wyobraźni poetyckiej
Fajfera i zarazem główną metaforę w jego słowniku tropów. Wielowymiarowość i
polimorficzność tego „tekstu” oraz sposób, w jaki poeta zaprasza czytelnika do lektury
swego poematu, pozwoli sformułować odpowiedź na pytanie, czy w literaturze
(po)nowoczesnej eksperyment dopiero wtedy determinuje najwięcej, gdy powiązany
jest z ingerowaniem w sposób widzenia tekstu i jego ekspozycję. Drugim wymiarem tej
części analizy będzie wskazanie na fenomen tomu Sonnet of Sonnets i na strategie,

które z aspektów wizualnych (układu wersów i stron) czynią elementy znaczące. Tu
konieczne będzie odpowiedzenie na pytania, jak forma reaguje z treścią, jaki wpływ na
sensy tekstów mają reguły matematyczne, czy tekst może ulec „uprzestrzennieniu” i
jak kombinatoryka może nam pomóc w zrozumieniu takich eksperymentów.

Przemysław
Koniuszy 



B IOGRAM :  
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Po trzecie, chciałbym zaakcentować (semantyczną, formalną i filozoficzną) łączność
tych dzieł z utworem Oka-leczenie / (O)patrzenie, które skłania do powiązania metod
eksperymentalnych Fajfera i Katarzyny Bazarnik z poetyką kognitywną, a tym samym
do prób odpowiedzi na pytania o to, jak komponenty jaźni opisywanej w utworze
rezonują w (pod)świadomości czytającego oraz jak eksperyment literacki może
wpłynąć na sposób percypowania Realnego przez czytelnika. Eksperyment okazuje się
tu badaniem – wychodzeniem poza dotychczasową empirię w poszukiwaniu form
falsyfikujących konwencjonalny ogląd świata i podważających konstytuujące go
narracje. Eksperyment udany to dla Fajfera eksperyment, który wymyka się autorowi,
tworzącemu autonomiczną formę, będącą medium pomiędzy niedookreśloną sferą
znaczeń a umysłem odbiorcy, najgłębszymi pokładami jego myśli, niemożliwymi do
rozwikłania nawet za pomocą aparatury wypracowanej przez psychoanalityków. W
takiej metodzie twórczej wszystko ma znaczenie, choć mniej lub bardziej jawi się jako
pozostające poza wpływem instancji autorskiej. Interpretacja instrumentarium
stylistycznego, poetyki (wszech)widzenia, roli fizyczności dzieła literackiego i
konsekwencji uczynienia kategorią znaczącą ilości liter składających się na artystyczną
ekspresję, pozwoli przejść do zasadniczego elementu wystąpienia – tomów poetyckich
Fajfera (Powiek i Widoku z głębokiej wieży), które – w moim przekonaniu – są
dotychczas najpełniejszymi wyrazami jego filozofii eksperymentalnej literatury.

Obierając za zwornik wszystkich analiz (i zarazem hipotetyczny punkt dojścia swojego
wystąpienia) problem emanacji w literaturze, chciałbym zastanowić się nad miejscem
w tego rodzaju twórczości różnych strategii ukazywania, jak znaczenia mogą
wychodzić „spod” liter, z semantycznych „szczelin”, pomimo lub dzięki widzialnym i
„niewidzialnym” słowom, które uobecniają sytuację nieogarnioną, bo ciągle się
wykształcającą. Chciałbym także sformułować hipotezę, że ostatnie teksty Fajfera dają
nadzieję na zaistnienie w literaturze drukowanej takich sposobów wyrazu, które nie
tyle będą ekwiwalentami hipertekstów, co w znacznym stopniu zbliżą nas do
dostępnego im spektrum możliwych środków. Eksperyment(y) Fajfera i Katarzyny
Bazarnik zostanie przeze mnie pomyślany jako coś znacznie wykraczającego poza
anagramy, akrostychy, kaligramy, „rebusy” czy „formę” liberacką, gdyż lokującego swoją
potencjalność w apoteozie figuratywności – ukazywania, jak sieć znaczeń może
rozpraszać się na oczach czytelnika, który zmuszony jest ją tropić i demonstrowania,

że w (po)nowoczesności sensy ulegają anihilacji, stąd trzeba je permanentnie
powoływać, rekontekstualizować, a więc poddawać je emanacji i dzięki niej
umiejscawiać je w coraz to innych, nieoczekiwanych konstelacjach.



KOMIKSY  PARAGRAFOWE  JAKO  PRÓBA
ZDYNAMIZOWANIA  NARRACJ I  ROZGAŁĘZ IONEJ  (NA
PRZYKŁADZ IE  ŁEZ  BOG IN I  NUWY  JURD ICA  MANURO )
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ZAJMUJE  S IĘ  FANTASTYKĄ ,  L I TERATURĄ  DZ IEC IĘCĄ  I  MŁODZ IEŻOWĄ
ORAZ  KOMIKSEM  
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W moim wystąpieniu chciałbym przyjrzeć się zjawisku komiksu paragrafowego,

będącego próbą połączenia komiksu i gry paragrafowej, mogącego zapewnić większą
interakcję czytelnika ze światem przedstawionym  niż w każdym z gatunków z osobna.

Komiks koncentruje się na ruchu ściśle mechanicznym, możliwym do zaobserwowania.

Jako historia sekwencyjna (definicja za Scottem McCloudem), skupia uwagę czytelnika
na upływie czasu, zarówno poprzez środki obrazowania (np. wszelkiego rodzaju linie
ruchu, efekty świetlne czy onomatopeje), jak i konstrukcję (fabuła opiera się zazwyczaj
na liniowym rozwoju wydarzeń, co podkreśla podział na kadry). Odbiorca podąża
zatem za tokiem narracji w kierunku ustalonym przez nadawcę. Układ ten jest
częściowo zniesiony w grach paragrafowych. Serie książek takie jak Fighting Fantasy
czy Choose Your Own Adventure, oparte na narracji rozgałęzionej (multi-path
narrative), pozwalają czytelnikowi stać się współtwórcą czytanej historii, od jego
decyzji zależy bowiem jej zakończenie. Inaczej jednak niż komiksy, fabuły tego typu
cechuje statyczność - nawet najbardziej dynamiczne sceny, takie jak ucieczka czy
walka, mogą wydłużać się w związku z możliwością analizysytuacji. Czytelnik, starając
się wybrać najlepszy model działania, ma szansę zastanowić się nad najlepszym
rozwiązaniem przez dowolnie długi czas. Jego decyzje są kluczowe dla dalszego
rozwoju fabuły, o ile bowiem w komiksach protagonista reaguje na wydarzenia przez
pryzmat swojej osobowości, o tyle w grach paragrafowych występuje jedynie zarys
głównego bohatera, to odbiorca musi sam dokonać osądu, od którego zależą sukces
lub porażka. W Łzach bogini Nuwy komiksowe elementy przyspieszające lub
zwalniające akcję, takie jak szczegółowość kadru, jego wielkość czy wspomniane już
środki obrazujące ruch, sprawiają, że czytelnik zaczyna podążać za rytmem fabuły, a
czas na podjęcie decyzji ściślej wiąze się z charakterem poszczególnych zdarzeń (np.

skraca się podczas scen dynamicznych, a wydłuża podczas statycznych). Dynamizacja
zostaje wprowadzona też przez element upływu czasu w świecie przedstawionym -

czytelnik, mimo że może cofać się do punktu początkowego, ma ograniczony czas na
eksplorację świata przedstawionego. Na przykładzie Łez... chciałbym pokazać, że
komiksy paragrafowe, dzięki połączeniu elementów dwóch pozornie obcych sobie
konwencji, umożliwiają większy poziom immersji, a reakcje czytelnika mogą być mniej
analityczne, a bardziej spontaniczne, dzięki czemu odbiorca za pośrednictwem
protagonistki ma szansę przeżyć wydarzenia niejako na własnej skórze.

Michał Czajkowski
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Chociaż termin “czwarta ściana” wywodzi się z kontekstu teatralnego, znalazł
on odwzorowanie również w filmie, telewizji oraz grach wideo (Stevenson 1995).

Podczas gdy w teatrze oznacza on umowną przestrzeń oddzielającą widownię
od aktorów na scenie, w przypadku mediów cyfrowych termin ten oznacza
raczej dwuwymiarową przestrzeń ekranu (Conway 2010). Szczególnie w
przypadku gier wideo termin ten zdaje się wywoływać pewne zamieszanie
wynikające z braku precyzyjnych definicji. Przeważają tam głosy negujące
istnienie czwartej ściany w konkretnych typach gier (Conway 2010) jak również
w całym medium (Jørgensen 2013). Z drugiej strony ci badacze, którzy
przyjmują jego istnienie na gruncie gier zdają się używać go w niezwykle - być
może nawet zbytnio - szerokim rozumieniu (Kubiński 2016). 

Steven Conway proponuje zastąpienie koncepcji niewzruszonej ściany
“magicznym kręgiem”, który rozszerza się tak, by włączyć graczy w obszar
świata gry lub zawęża, przejmując od niego kontrolę i ujawniając
autorefleksyjność gry. W przeciwieństwie do niego Kristine Jørgensen nie
przedefiniowuje, a całkowicie odrzuca istnienie czwartej ściany (2013), kładąc
nacisk na samoświadomość i autorefleksyjność wynikające ze specyficznej,
aktywnej relacji między grą i graczem.   

 

W swojej prezentacji odniosę się do powyższych teorii, starając się pokazać
możliwość istnienia czwartej ściany w grach wideo oraz sytuacje, w których
można mówić o jej łamaniu. W tym celu zanalizuję dwie gry. Najpierw pokażę,

w jaki sposób gra “Nier Automata” (2017) buduje ścianę aby oddzielić się od
świata gracza oraz w jaki sposób następnie ją ignoruje. Następnie opiszę
mechanizm łamania czwartej ściany nie jako pojedynczego zabiegu, ale
ważnego elementu mechaniki gry na przykładzie dema gry “Glitched” (2018).

Agata Waszkiewicz 



THE  EXPER IMENTAL  WORKS  OF  STU  CAMPBELL :  USE  OF
NEW  MEDIA  AND  WEB  2 .0  IN  CREAT ING  L I TERATURE

Literature is known by many as static, meant to be read as a printed text. However, the
appearance of technological possibilities has caused authors to challenge that notion.

The arrival of New Media and Web 2.0 has greatly influenced how literature is created
and perceived. Within this paper, New Media is understood mainly in the context of
computer related media, such as the Internet, websites and interactive computer
programs, while Web 2.0 is understood as websites which encourage user
participation and emphasize heightened usability. Due to both these 21st  century
phenomena, authors today are able to experiment with many possibilities. For
example, they take advantage of the ease of incorporating multimodality; literature
does not need to be solely confined to text, but can be accompanied by moving
images, animation, sound, music, as well as a multi-linear narrative, which has become
easier to integrate due to the use of hypertext and augmented reality (AR) technology.

One author who readily uses such innovations is Stu Campbell, more widely known by
his alias, Sutu. Aside from being a writer, Campbell is also an interactive designer and
illustrator who combines art and technology in order to produce unique and
experimental works. Campbell is inspired by multiple genres and formats, through
which he addresses poignant themes, such as memory and its loss, the imminent
passage of time, as well as the meaning of identity and reality in our increasingly
digital and fast-paced environment. Therefore, this paper discusses the selected works
of Stu Campbell in the context of their experimental and technological nature based
on Paola Trimarco’s concept of “affordances”, a term denoting the opportunities and
limitations digital texts are subject to in digital spaces. The works discussed are the
following: Modern Polaxis, a multi-linear comic in the form of a private journal which
depends on AR technology to advance its narrative, Nawlz, a cyberpunk webcomic
created on a horizontal interactive digital canvas, and These Memories Won’t Last, a
semi-autobiographical webcomic which incorporates music, sound and animation. The
paper also draws attention as to how each of these works are tied to specific instances
of New Media and Web 2.0 use. For instance, Nawlz and These Memories Won’t Last are
available only on personalized websites which govern their respective characteristics,

while Modern Polaxis’s form is three-fold; to experience it, one not only needs the
printed booklet, but also an Iphone or Ipad along with an application that allows the
reader to scan the pages. Furthermore, the paper takes care to note that all three of
Campbell’s works demand from the reader a certain degree of digital literacy, that is
the ability to be able to interact with digital technology and to construct potential
meaning out of it. The paper concludes with the observation that Campbell not only
skillfully incorporates technological intricacies within his experimental literature, but
also positively makes use of the comic medium as a distinct literature, all whilst
actively engaging the reader in a valuable and immersive literary experience.

Elżbieta Niewiadoma 



EKSPERYMENTALNE  DZ IEŁA  STU  CAMPBELL :  UŻYC IE
NOWYCH  MEDIÓW  ORAZ  S IEC I  2 .0 .  W  TWORZEN IU
L I TERATURY

Literatura kojarzy się wielu osobom jako statyczna, często czytana w postaci
drukowanego tekstu. Jednak stopniowe pojawienie się możliwości technologicznych
spowodowało, iż autorzy zaczęli kwestionować te właściwości. Zjawienie się tzw.

Nowych Mediów oraz Sieci 2.0. wywołało ogromny wpływ na to, jak literatura była
tworzona oraz postrzegana. W tym referacie, Nowe Media są postrzegane głównie w
kontekście mediów związanych z komputerem, takimi jak Internet, strony internetowe
oraz interaktywne programy komputerowe. Z kolei Sieci 2.0. odnosi się do stron
internetowych, które zachęcają swych użytkowników do generowania własnych
autorskich treści oraz które kładą nacisk na łatwość użytkowania strony internetowej.
Dzięki tym fenomenom dwudziestego pierwszego wieku, współcześni autorzy
posiadają możliwość eksperymentowania z wieloma możliwościami, takimi jak
korzystanie z łatwości wdrażania elementów multimodalnych. Literatura nie musi być
ograniczana jedynie do tekstu- mogą jej towarzyszyć ruchome obrazy, animacje,

dźwięk, muzyka, a także wieloliniowa narracja, która może być teraz łatwiej wdrażana
dzięki użyciu hipertekstu oraz technologii rzeczywistości rozszerzonej (po ang.

Augumented Reality, w skrócie AR). Stu Campbell, bardziej znany pod swym
artystycznym pseudonimem Sutu, jest autorem, który chętnie sięga po takie
innowacje. Jest pisarzem, projektantem technologii interaktywnej oraz rysownikiem
który łączy sztukę oraz technologię w celu tworzenia dzieł unikatowych i
eksperymentalnych. Campbell znajduje natchnienie w wielu gatunkach i formach
literackich- to w oparciu o nich porusza głębokie tematy, takimi jak: pamięć i jej
utrata, nieuniknione przejście czasu, a także znaczenie tożsamości i rzeczywistości w
naszym coraz szybszym, cyfrowym świecie. W związku z tym, referat ten omawia
wybrane dzieła Stu Campbell w kontekście technologiczno-eksperymentalnym
opierając się na pojęciu „użyczeń” ( po ang. affordances) Paoli Trimarco. Termin ten
odnosi się do możliwości jak i ograniczeń, z jakimi się spotykają teksty cyfrowe w
środowiskach cyfrowych. Następujące dzieła Stu Campbell będą omawiane: Modern
Polaxis, wieloliniowy komiks w formie prywatnego pamiętnika, polegający na użyciu
technologii AR, Nawlz, webkomiks cyberpunk stworzony na cyfrowym, interaktywnym
‘płótnie’, oraz These Memories Won’t Last, webkomiks częściowo autobiograficzny
który korzysta z muzyki, dźwięku oraz animacji. Referat również porusza kwestię, jak
każda z tych dzieł się łączy z specyficznymi przypadkami użycia Nowych Mediów oraz
Sieci 2.0. Na przykład, Nawlz oraz These Memories Won’t Last są dostępne tylko na
spersonalizowanych stronach internetowych które decydują o określonych cechach. Z
kolei Modern Polaxis ma formę trój-warstwową; aby doświadczyć te dzieło w pełni,
potrzebna jest nie tylko książka, ale także Iphone lub Ipad który posiada zainstalowaną
aplikację pozwalająca na skanowanie stron książki. Ponadto, referat zwraca uwagę na
to, iż każda z trzech dzieł Campbella wymaga od czytelnika umiejętności korzystania z
technologii cyfrowych oraz konstruowania potencjalnego znaczenia ukrytego w
dziełach. Referat kończy się obserwacją, że Campbell nie tylko umiejętnie wdraża
technologiczne nowości w swej literaturze eksperymentalnej, ale również pozytywnie
korzysta z medium komiksu jako unikalny typ literacki, równocześnie aktywnie
angażując czytelnika w wartościowe i wciągające doświadczenie literackie.



REFERAT  ZOSTANIE  WYGŁOSZONY  W  JĘZYKU  ANGIELSK IM  
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ELŻB IETA  NIEWIADOMA  JEST  DOKTORANTKĄ  W  INSTYTUC IE  ANGL ISTYK I
NA  UNIWERSYTEC IE  WARSZAWSK IM .  INTERESUJE  S IĘ  WPŁYWEM

NOWYCH  MEDIÓW  I  S IEC I  2 .0 .  NA  WSPÓŁCZESNĄ  L I TERATURĘ ,  A  TAKŻE
INTERESUJE  S IĘ  KOMIKSAMI ,  L I TERATURĄ  CYFROWĄ ,  HIPERF IKCJĄ  I

T ŁUMACZEN IAMI .  NAP ISAŁA  SWĄ  PRACĘ  MAGISTERSKĄ  NA  TEMAT
TŁUMACZEN IA  WEBKOMIKSÓW ,  I  AKTUALN IE  KONTYNUUJE  BADANIA

DOTYCZĄCE  TEGO  MEDIUM .  W  PRZYSZŁOŚC I  MA  ZAMIAR  ANAL IZOWAĆ
ANG IELSKO -POLSK IE  TŁUMACZEN IA  WYBRANYCH  DZ IEŁ ,  A  TAKŻE

KONTYNUOWAĆ  BADANIA  NA  TEMAT  ROL I  NOWYCH  MEDIÓW  ORAZ
S IEC I  2 .0 .  W  WYBRANEJ  L I TERATURZE .   
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EKSPERYMENTALNE  POSZUK IWANIE  TOŻSAMOŚC I  W
WYBRANYCH  PRZYKŁADACH  NOWOCZESNEJ
L I TERATURY  JAPOŃSK IEJ
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STUDENTKA  F I LOZOF I I  NA  UNIWERSYTEC IE  JAG IELLOŃSK IM  W
KRAKOWIE ,  ZA INTERESOWANA  ESTETYKĄ  JAPOŃSKĄ ,  ZAGADNIEN IAMI

ESTETYZACJ I  CODZ IENNOŚC I ,  A  TAKŻE  POSTMODERN IZMEM  W
FILOZOF I I  I  L I TERATURZE   
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Nowoczesność stanowi specyficzny okres w historii Japonii. Kraj w znacznej
mierze zamknięty na obce wpływy przez około dwa i pół wieku, w ciągu II
połowy wieku XIX przemienił się w gracza liczącego się na arenie
międzynarodowej. Tak radykalna i wciąż postępująca zmiana, wynikająca z
intensywnego przyswajania wzorców świata zachodniego, miała jednakże
swoją cenę, której echo odbiło się w powstającej w tym czasie literaturze. 

Celem mojego wystąpienia jest zaprezentowanie przekroju eksperymentów,

jakich podejmowali się nowocześni literaci japońscy, próbując ustalić nową
tożsamość, odpowiadającą rzeczywistości w jakiej znaleźli się Japończycy.

Zauważenie nieprzystawalności znanych im tradycyjnych wzorców do realiów,

a zarazem obcość tych, które pochodziły z kultury zachodniej, skłaniała ich
bowiem do podejmowania rozmaitych prób wypracowania nowych. Wśród
prezentowanych w referacie przykładów skupię się na działaniach naturalistów,

powstrzymujących się od idealizowania rzeczywistości i próbujących widzieć ją
taką jaką jest. Następnie przejdę do tradycjonalistów, postulujących
przywrócenie splendoru tradycyjnym wartościom oraz często im
przeciwstawianym modernistom, sympatyzującym z wartościami zachodnimi.
Ważną kwestię stanowić będą tutaj również próby literackie kobiet, których
twórczość powróciła po wielu wiekach nieobecności. Zaprezentowane
przykłady pozwolą zauważyć, czy w eksperymentach podejmowanych przez
owe grupy możliwe jest dostrzeżenie wspólnej im wszystkim tendencji oraz
skłonią do rozważań nad faktyczną możliwością powodzenia tych działań na
polu ustalania nowoczesnej japońskiej tożsamości.

Aleksandra Zbucka



EKSPERYMENT  FUTURYSTYCZNY  MYCHAJŁA  SEMENK I  –
SEMANTYZACYJNA  FUNKCJA  KONSTRUKCJ I
RYTM ICZNYCH

B IOGRAM :  

DOKTORANTKA  V  ROKU  STUD IÓW  DOKTORANCK ICH  NA  WYDZ IALE
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Mychajło Semenko (1892-1937) był jednym z założycieli i najwybitniejszych
przedstawicieli ukraińskiego odłamu nurtu futurystycznego. Był również autorem
wielu manifestów, artykułów teoretycznych, a także praktycznych poetyckich
interpretacji autonomicznych i w dużej mierze nowatorskich koncepcji,
wypracowanych w ramach futuryzmu ukraińskiego. Pomimo charakterystycznego dla
ruchów awangardowych swoistego rozdźwięku pomiędzy postulowaną formą a
treścią, utwory Semenki można nazwać z gruntu eksperymentalnymi. Takie założenie
jest zasadne nie tylko z uwagi na typowo futurystyczne zerwanie z tradycją, co w
obrębie literatury ukraińskiej budziło ostry sprzeciw zarówno konserwatystów, jak i
twórców związanych z czasopismem o orientacji symbolistycznej. Szczególnie
motywuje je fakt, iż Semenko wypracował kilka oryginalnych założeń programowych,

ewoluujących w miarę rozwoju nurtu, które stanowią niezależną i samodzielną próbę
przedefiniowania nie tylko samego procesu twórczego, ale i sztuki w ogóle. W
zależności od obranego kierunku badań można takich założeń wyróżnić kilka, jednak
dwoma najlepiej sprecyzowanymi i najobszerniejszymi są quero-futuryzm
(początkowe stadium) i pan-futuryzm. W ich obrębie mieści się między innymi
eksperymentatorska koncepcja „poezomalarstwa” i szczególnie interpretowany
konstruktywizm. Kategorią, która w twórczości Semenki zyskuj wyjątkową wartość,

jest przestrzeń. Postrzegana z futurystycznej perspektywy, dąży ona do modelu
urbanistycznego, pełnego chaotycznego ruchu i narastającego dynamizmu. Jednym ze
sposobów jej kształtowania jest szczególna organizacja rytmiczna wiersza. We
wczesnej  liryce Semenki, ze względu na stosunkowo skąpą obrazowość, wynikającą z
nasycenia tekstu neologizmami, opartymi często jedynie na efekcie
dźwiękonaśladowczym, rytm staje się płaszczyzną, która w dużej mierze przejmuje
funkcję semantyzacyjną. W danej pracy chwyt nadania warstwie rytmicznej cech
mechanizmu znaczeniotwórczego zostanie przedstawiony na kilku przykładach –

wybranych utworach M. Semenki, odnoszących się do okresu quer-futuryzmu. Przyjęta
perspektywa badawcza wymaga sprecyzowania pojęcia rytmu, które w danej analizie
będzie oparte o badania E.G. Etkinda, M.A. Saparowa, M. Szapira i innych.

Ksenia Dubiel


