Jerzy Zygmunt Szeja

CYWILIZACJA ZABAWY? PRÓBA SPOJRZENIA
W PRZYSZŁOŚĆ
Na ostatniej konferencji podkreśliłem tezę o braku dostatecznej motywacji
rozróżnienia między „światem gry” a „rzeczywistością”. Inaczej mówiąc, wiele
wskazuje, że nie ma różnicy między realnością a przestrzenią rozrywki. Tylko
przyzwyczajenie każe nam stawiać opozycję między zabawą a tzw. normalnością,
szukać różnicy między zabawami cywilizacji i kulturą1 „poważną” (cokolwiek by
to znaczyło).
Najważniejszych argumentów do takiego ujęcia dostarczają – moim zdaniem
– masowe gry internetowe (MMOG). Sądzę, że w celu przybliżenia ich charakteru najlepiej przywołać podział zaproponowany przez Rogera Caillois2. Mimo że
Caillois nie mógł przewidzieć fenomenu gier komputerowych, zaproponowany
podział na charakter uniwersalny i wnika w podstawy zabaw: źródła satysfakcji,
jaką przynoszą.
W takim ujęciu masowe gry sieciowe to hybryda agonu i mimicry, a o charakterze każdego z tytułów decyduje przewaga któregoś z elementów. I tak
agon dominuje w grach strategicznych (np. OGame, ImperiaOnline, BloodWars,
Plemiona) a mimicry w tzw. symulacjach świata rzeczywistego (np. Second Life).
Obecnie najpopularniejszą pododmianą jest MMORPG z World of Warcraft jako
najlepiej rozpoznawanym tytułem i wieloma milionami graczy. Ważną motywacją graczy WoW-a jest chęć osiągnięcia przez prowadzoną postać jak najwyższego poziomu (czyli motywacja agonalna), ale liczy się też odgrywanie postaci
bohatera resp. wcielanie się w niego (motywacja typu mimicry). W Second Life
agon występuje sporadycznie, za to żywioł naśladownictwa jest najpotężniejszy
1
Aby uniknąć nieporozumień, chciałbym podkreślić, że używam słowa ‘kultura’ w znaczeniu przeciwstawnym
do ‘natura’ (czyli wszystko, co nie jest naturą, jest kulturą).
2
R. Caillois, Ludzie a gry i zabawy, w: tenże, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973,
s. 308-328.
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(w tym można kopiować do przestrzeni wirtualnej cechy samego siebie, a nie kogoś istotnie różnego, jak np. elfickiego czarodzieja w WoW-ie). Opisując spektrum
gier między biegunami agonu i mimicry, należy zauważyć, że więcej wolności
w określaniu charakteru gry mają uczestnicy MMORPG i symulacji, niż strategii: o ile w WoW-a można się bawić z nastawieniem na eksplorację przestrzeni i poznawanie różnych graczy a bez istotnej dbałości o poziom postaci (czyli
m.in. siłę), to OGame i podobne wymuszają konflikt o charakterze militarnym.
Tak określana wolność jest olbrzymią zaletą gier o mocnym składniku mimicry,
ale – paradoksalnie – stanowi też źródło niebezpieczeństw: jeżeli charakter gry
bardzo zależy od upodobań graczy, wystarczy, aby skłonności niewielkiej liczby
uczestników były patologiczne, i rozgrywka może nieść zagrożenie, zwłaszcza dla
młodszych. Przy grach wymuszających sposób zabawy – czyli też dominujący typ
interakcji – wszelkie odstępstwa są nie tylko trudniejsze, ale i bardziej widoczne. Nie ma w tym istotnej różnicy między grami a innymi sposobami kontaktu
międzyludzkiego: wolność jest zawsze pozytywem i magnesem, ale też źródłem
niebezpieczeństwa.
Roger Callois dostarczył uniwersalnych narzędzi do określenia podstawowych
motywacji w każdej z gier, jakie stworzył człowiek. Niestety z tego punktu widzenia bardzo trudno rozróżnić powody, dla których gracze wybierają konkretne zabawy (a nie inne o tym samym charakterze). Trzy lata temu wskazałem na kilka
możliwości odpowiedzi na pytanie, dlaczego mamy do czynienia z tak ogromną
popularnością gier komputerowych3. Należy zauważyć, że wiele gier jest w różny
sposób związanych z fantastyką – innym składnikiem wyznaczającym charakter
kultury współczesnej. Poszukując przyczyn popularności i gier, i fantastyki, należy po pierwsze zauważyć, że może być to reakcja na naukowo-techniczny i racjonalny charakter kultury współczesnej, która nie zaspokaja głodu transcendencji.
Po drugie, kreacja świata fantastycznego rozumianego jako niemimetyczny twór
bogatej wyobraźni jest dla niektórych analityków kultury współczesnej kwintesencją zdolności kreacyjnych człowieka, a dla wierzących dowodem na nasze podobieństwo do Stwórcy4. Po trzecie, tendencja do światostwórstwa, zarysowująca
się od dwustu lat głównie w dziełach literackich, a ostatnio też w filmach i grach,
może być motywowana samym postępem naukowo-technicznym5.
Przyczyn popularności gier komputerowych można poszukiwać też na innych
płaszczyznach, nie tak podstawowych, jak powyższe. I chociaż telewizja często
stara się zwalczać gry komputerowe (być może nie jako groźnego konkurenta na
J. Szeja, Przyczyny popularności fantastyki i gier fabularnych w kulturze współczesnej, w: Kulturotwórcza
funkcja gier, Gra jako medium, tekst i rytuał, A. Surdyk (red.), Poznań 2007, t. 1, s. 189-195 (referat
z konferencji z 2005 roku); J. Szeja, Jakie są przyczyny popularności gier komputerowych?, „Nowa Polszczyzna”
4/2005, s. 3-6.
4
Por. J.R.R. Tolkien, O baśniach, tłum. J. Kokot, w: tenże, Drzewo i liść oraz Mythopoeia, Poznań 1994.
5
Por. H. Blumenberg, Naśladowanie natury, w: tenże, Rzeczywistości, w których żyjemy, tłum. W. Lipnik,
Warszawa 1997, s. 92.
3
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rynku reklamowym, ale niejako mimochodem – wszędzie szukając sensacji i negatywów; z drugiej strony należy pamiętać o kanałach poświęconych grom i im
przychylnym), to zabawy w wirtualnych światach są w pewnym stopniu produktem TV: wychowała ona całe pokolenia czerpiące przyjemność z akcji na ekranie,
a komputery tylko dostarczyły technicznej możliwości wpływu na tę rozrywkę.
Popularność gier komputerowych jest też związana z tendencjami demokratyzującymi, tak charakterystycznymi dla wielu państw pozostających pod wpływem
cywilizacji Zachodu: gry umożliwiają działanie, a nie należy zbytnio się upierać
przy tym, iż jest ono pozorne: skutki takich działań są duże i wpływają na innych
członków społeczeństwa, co nie zawsze da się powiedzieć o czynnościach w tzw.
świecie rzeczywistym6. Na pewno też nęcąca, zwłaszcza dla młodzieży, jest możliwość zachowań prawie dowolnych, bez ograniczeń, restrykcji i innych objawów
represywności społeczeństwa nie-sieciowego.
Najdynamiczniej rozwijający się typ zabaw on-line to gry określane skrótem
BBMMOG (Browser Based Massive Multiplayer Online Game). Zwiększającej się
w postępie geometrycznym liczbie graczy odpowiada równie olbrzymia liczba dostępnych tytułów, a przyczyn powodzenia należy doszukiwać się przede wszystkim w wielkiej łatwości użytkowania: w gry browserowe (czyli przez przeglądarkę
internetową) można grać na najprostszym PC, konsoli wyposażonej w opcję sieciową oraz przez odpowiednie telefony komórkowe. Wielu graczy loguje się wiele
razy dziennie na różnych platformach. Istotne dla rozwoju kultury multimedialnej aktywnego uczestnictwa jest też to, że gry browserowe mogą być dziełem grupy zapaleńców – w przeciwieństwie do innych typów nie wymagają ogromnych
nakładów na grafikę, motion capture, promocję itp. – choć ewentualne inwestycje zwracają się wielokrotnie. Liczy się, jak u początków gier komputerowych, po
pierwsze pomysł. Spora część tych zabaw jest pod względem graficznym zupełnie
statyczna i proponuje tylko czytanie tekstów (komunikatów), w odbiorze bardziej
przypominając gazetę i książkę niż film. Ale jeśli to gazeta czy książka, to w pełni
interaktywna i bardzo wciągająca.
Klany
Jednym z najważniejszych powodów popularności MMOG jest możliwość
nawiązywania ciekawych kontaktów z innymi uczestnikami gry. Najsilniejsze
i zwykle najbardziej pozytywne z tych kontaktów dotyczą grup graczy połączonych w klany. Gra w grupie bywa najważniejszą motywacją do uczestnictwa
w danej grze. Gra bez klanu jest często wprost niemożliwa, zwłaszcza po osiągnięciu wyższych poziomów.
Klan jest zwykle mikrospołecznością silnie zhierarchizowaną i każdy członek
ma wyznaczone konkretne zadanie. Paradoksalnie ci sami ludzie, którzy w życiu
6

Należy też pamiętać o „złudzeniu uczestnictwa”, jakie daje TV.
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codziennym byliby wysoce niezadowoleni z bycia członkami tak odbierającej
wolność organizacji, w grze się jej podporządkowują, widząc skuteczność hierarchizacji i specjalizacji. W dodatku awans jest bardzo prosty: dobrzy gracze, którzy
bardzo angażują się w działania na rzecz dobra klanu, łatwo mogą otrzymać od
innych kredyt zaufania i objąć funkcje kierownicze. W MMOG jedynym profitem
jest przyjemność, w grze rynkowej – poziom płacy. Zadaniem przyszłości będzie
znalezienie użytecznych rynkowo zastosowań potencjału klanów MMOG lub
implementacja bodźców charakterystycznych dla gier w pracę np. członków korporacji7. Do takich wniosków prowadzi spostrzeżenie o podstawowej dla kultury
roli gier i zabaw oraz zwykła obserwacja, jak olbrzymią rolę we współczesnych
społeczeństwach odgrywa przemysł rozrywkowy z cyfrowymi multimediami na
czele. Można przewidywać, że i Chiny – dotarłszy na odpowiedni poziom cywilizacyjny (w tym konsumpcyjny) – upodobnią się pod tym względem do Japonii
czy Korei Południowej.
Wiele wyzwań współczesności ma charakter barier, których pokonanie wydaje się dziś niemożliwe dla pojedynczych osób, choćby najgenialniejszych.
Z drugiej strony zespoły badawcze i korporacje wielką część swej energii zużywają na zarządzanie i kontrolę swoimi składnikami – od przepływu informacji po
politykę kadrową. I choć potencjał zespołowy wydaje się większy od możliwości
pojedynczych badaczy czy inżynierów, to jednak na wielu polach ponosi klęskę
– np. ma ogromne kłopoty z wartościową syntezą informacji, która udaje się samotnym myślicielom.
Klany MMOG poświęcają swą energię celom ludycznym, ale przy okazji budują zaufanie swych członków co do swojej efektywności. Jednoczą wysiłki bardzo wielu bardzo różnych osób i na polu swych działań wykazują się wysoką
skutecznością. Gdyby powstała technika umożliwiająca implementację problemów naukowych, ekonomicznych, politycznych itd. w środowisko gry, otrzymalibyśmy odpowiedź na pytanie, czy nie jest to aby właściwy kierunek rozwoju
naszej cywilizacji. Być może na początek łatwiejsze byłyby działania odwrotne:
nacechowanie elementami ludycznymi środowiska pracy oraz połączenie zespołów zadaniowych tak mocno, jak to bywa w najlepszych klanach MMOG.
MMOG i AR
Wieloplatformowość MMOG i ich wielka popularność współgra z inną zmianą technologiczną, której potencjalny wpływ na kształt społeczeństwa najbliższej
przyszłości jest nie do przecenienia. Tą zmianą są systemy AR8. Tak jak dziś nikogo nie dziwi osoba korzystająca na ulicy z mobilnej telefonii, tak jutro nie będą
Powoli się to dokonuje. Przykładowo wiele firm nie zabrania, a nawet poleca tzw. office games.
Augmented reality – „rozszerzona rzeczywistość”: rzeczywistość wzbogacana o elementy wirtualne (np.
wyświetlane obrazy obiektów, informacje).
7
8
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dziwić ci, którzy do postrzeganego wzrokowo świata dołożą informacje wspomagające podawane na bieżąco przez urządzenie połączone bezprzewodowo
z komputerami. Dla takich osób zaniknie dość umowna granica między światem
wirtualnym a tzw. rzeczywistym. I tak jak nie można odróżnić niektórych gier od
symulatorów szkoleniowych, tak nie będzie można odróżnić niektórych gier od
nie-zabawowej AR.
Pewne negatywy takiego stanu rzeczy są bezsporne: umasowienie AR spowoduje zwiększenie dystansu międzypokoleniowego, więc prowadzić będzie do
rozpadu struktur społecznych, jakie znamy. Inne zmiany mają charakter bardziej
dyskusyjny, ponieważ są niekorzystne tylko z punktu widzenia dzisiejszych norm
społecznych, ale niekoniecznie tych z najbliższej przyszłości. Podobnie część dzisiejszych unormowań etycznych i zasad kontaktów międzyludzkich byłaby wprost
naganna jeszcze stosunkowo niedawno i na pewno każdy zna takich przedstawicieli starszego pokolenia, którzy nigdy się nie pogodzą z tymi przemianami.
Niemożność prostego rozróżnienia między AR a tzw. rzeczywistością na pewno wprowadzi sporo zmian w dotychczasowe stosunki społeczne i ekonomiczne.
Dla wielu mogą to być zmiany na gorsze, ale wszystko wskazuje na to, że tak jak
przyzwyczajono się do poprzednich przemian, tak i ta zostanie w końcu zaakceptowana. Już dziś wiele osób, zwłaszcza młodych, wykorzystuje miejsce i czas pracy
niezgodnie z wymaganiami pracodawców i prócz wypełniania obowiązków zawodowych gra w MMOG. Zdarzają się przypadki porzucania tych pracodawców,
którzy blokują takie wykorzystanie czasu pracy. Zauważmy, że jeżeli gracze mogą
porzucać pracę, a jednocześnie łatwo znajdować nową, oznacza to, że reprezentują oni zawody i specjalności bardzo poszukiwane na rynku. Prawdopodobnie za
pewien czas część pracodawców pogodzi się z możliwością łączenia czasu pracy
i czasu zabawy – pod warunkiem spełniania przez pracownika swoich obowiązków. Z drugiej strony coraz więcej prac wykonuje się poza przedsiębiorstwem
w trybie zdalnym, zaś wielu utytułowanych teoretyków ekonomii upatruje dalsze
zwiększanie wydajności w większym i niekoniecznie finansowym motywowaniu
pracowników, a nie w lepszym ich pilnowaniu. Zdaniem niektórych badaczy żywioł zabawy jest podstawowy dla kultury9 i ograniczanie go, zgodne z purytańską
(czy podobną do niej) ideologią pracy, jest i niewłaściwe, i w sumie niezgodne
z duchem naszej cywilizacji. Inaczej mówiąc – chociaż nie można deprecjonować
wkładu protestanckiego z ducha kultu pracy w rozwój kapitalizmu jako niebywale skutecznej pod względem technologicznym formacji społeczno-ekonomicznej, to gra i zabawa jest znacznie głębiej wpisana w podstawy kultury, znacznie
bardziej istotna w procesie powstawania cywilizacji. Stąd też moje twierdzenie
o przyszłym wypracowaniu konsensusu między czasem pracy zawodowej a byciem on-line w AR, której składnikiem będą MMOG.

9

Por. np. R. Schechner, Zabawa,w: tenże: Przyszłość rytuału, tłum. T. Kubikowski, Warszawa 2000.
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Gry sieciowe a młodzież
W kontekście MMOG warto rozważyć kwestię współczesnego szkolnictwa:
na pewno wielu młodych ludzi znacznie mniej się uczy, ponieważ spędza czas
na grach sieciowych. Niemniej jednak problem też tkwi w motywacji: uczniowie
jej pozbawieni i tak tracą czas na wiele niepotrzebnych zdaniem ich rodziców
i nauczycieli czynności. Akurat gry internetowe nie należą do najgroźniejszych
społecznie zjawisk związanych ze spędzaniem czasu przez młodych ludzi,
a wprost przeciwnie: w tych krajach Zachodu, w których prowadzi się stosowne statystyki i badania, obserwuje się korelację między zwiększaniem się liczby graczy wśród młodych ludzi a spadkiem przestępczości młodocianych (np.
w USA zanotowano istotny spadek przestępczości młodocianych w ciągu ostatnich dwudziestu lat o dynamice zbliżonej do wzrostu sprzedaży gier komputerowych w tej grupie wiekowej). Mimo że w grach sceny agresji są całkiem częste
– choć akurat nie w grach browserowych, bo w nich zwykle w ogóle nie ma animacji – przemoc wirtualna zdaje się nie iść w parze z przemocą czynioną przy
pomocy rąk i niebezpiecznych narzędzi. To nie fanatycy gier są członkami gangów terroryzujących niektóre dzielnice miast – kulturowe klisze z chęcią pokazują gracza jako niezbyt rozwiniętego fizycznie okularnika przed komputerem, a nie
zainteresowanego jak najbardziej realnymi doznaniami umięśnionego draba z niskim IQ i wykształceniem. Wręcz przeciwnie – w niektórych krajach zagrożonych
przestępczością młodocianych próbuje się promować gry jako alternatywę wobec
bezproduktywnego spędzania czasu, które często prowadzi do kolizji z prawem,
w tym przemocy10. Na pewno można odnotować całkiem liczne grono młodych
osób, które gra, zamiast się uczyć, ale problem raczej tkwi w przestarzałych koncepcjach nauczania i opresywności szkoły, niż w samych grach. Polepszenie stanu
edukacji oraz odpowiednie zmotywowanie młodych ludzi pozwoliłoby na rozsądny kompromis, choć niewątpliwie poziom tego kompromisu będzie jeszcze
przez dłuższy czas przedmiotem dyskusji.
O ile przemiany czasu i stylu pracy niekoniecznie muszą wiązać się z osłabieniem potencjału ekonomicznego zmieniających się społeczeństw, o tyle inne
zjawisko łączące się z MMOG budzi większe zaniepokojenie. Masowe gry internetowe mają olbrzymi potencjał socjalizujący, ale w takim razie potrafią też
w istotnym zakresie zaspokajać potrzeby społeczne ludzi w nie zagłębionych, czyli statystycznie raczej młodych. Gracze, jak wszyscy, pragną kontaktu z innymi
ludźmi, i to pragnienie zaspokajają w świecie gry. Z natury rzeczy nie potrzebują aż tylu intensywnych kontaktów w starym stylu (czy to bezpośrednich, czy to
zmediatyzowanych telefonem bądź telewizją). Osoby grające w MMOG znacznie mniej rozmawiają przez telefony (ale już liczba SMS-ów tak drastycznie nie

10

Por. też np. <http://www.gram.pl/news.asp?id=1110>, 20 września 2008.
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spada) oraz prawie nie oglądają telewizji. Niestety również mają znacznie mniej
czasu i ochoty na kontakty z rodziną.
Powyższe zjawiska w połączeniu z rozwojem AR mogą prowadzić do bardzo
głębokich przemian społeczeństwa wynikających z nowego typu jego atomizacji. Już w tej chwili staje się wyraźny podział na graczy i nie-graczy, a z kolei
w tej pierwszej grupie podziały przebiegają między graczami MMOG i pozostałych gier. Z kolei wśród graczy MMOG istotne są różnice między zwolennikami
różnych gatunków gier (strategicznych, cRPG itd.). Liczba entuzjastów danych
podtypów a nawet poszczególnych tytułów gier jest na tyle duża, że poszczególni
gracze mogą zaspokajać swoje potrzeby społeczne tylko wewnątrz tych podgrup,
nie czując potrzeby porozumiewania się z innymi – a często nawet nie mogąc się
porozumieć z powodu zbyt wielkich różnic w obrazie przetworzonego świata.
Trudno dzisiaj ocenić wielkość takiego zagrożenia, ale można zauważyć, że
wcale nie musi ono być szczególnie dotkliwe i złe w skutkach – po prostu zamiast
podziałów terytorialnych (miedzy mieszkańcami kontynentów, krajów, dzielnic,
miast itd.) decydować będą podziały komunikacyjne.
Można natomiast mieć nadzieję, że inaczej określone stosunki i podziały społeczne mogą przynieść nową jakość w przepływie informacji. Dotychczasowe
wspólnoty terytorialne nie bywały zaprzęgane do rozwiązywania problemów
ekonomicznych czy jakichkolwiek innych, prócz politycznych. Nie pozwalał na to
charakter związków takich społeczności i typ obiegu informacji. Wielotysięczne
a nawet wielomilionowe grupy połączone typem AR i zespalane celowościowo
mogą okazać się zdolne do radykalnej zmiany jakościowej cywilizacji – do przyspieszenia rozwoju jej potencjału w takich kierunkach, których określanie byłoby
dzisiaj nawet nie futurologią, ale zwykłym wróżeniem.
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