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R yszard Handke

„Programowanie piękna”
(O statystycznej teorii tekstu)
Stosunek hum anistyki do cy
wilizacji technicznej i przemian, jakie ta wywołuje
w kulturze człowieka, niewątpliwie pełen jest
uprzedzeń czy wręcz przesądów, z drugiej zaś stro
ny entuzjazm u, który często chadza w parze z nie
kompetencją. Zagrożona zepchnięciem do roli straż
niczki zapomnianych grobów hum anistyka groźby
tej nie zdoła jednak uniknąć, lawirując między
aw ersją wobec metod i pojęć z repertuaru trad y 
cyjnie przypisywanego tzw. naukom ścisłym, a gor
liwością w ich przejmowaniu bez względu na realne
potrzeby badawcze i rzeczywistą w danych okolicz
nościach skuteczność. Choroba rodzi lekarzy, a ci
w swych koncepcjach terapeutycznych nader często
uciekają się do środków matem atyczno-statystycznych. Jednym z nioh jest Maks Bense.
W swej książce zatytułowanej Estetyka i cywiliza
cja form ułuje on tezę, że „w każdej cywilizacji za
chodzi ścisła kom unikacja między jej rzeczywisto
ścią techniczną i estetyczną” 1. Tak więc sfera este
1 M. Bense: Ä sthetik und Zivilisation. Theorie der ästheti
schen Kommunikation. Krefeld 1958, s. 10.
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tyki nie tylko nie kurczy się w miarę rozwoju
techniki, lecz działa tu prawo naczyń połączonych
wykluczające absolutną supremację tej ostatniej.
Dla zrozumienia sytuacji człowieka w gwałtownie
technicyzującym się świecie istotnie może warto pa
miętać, że bardzo dawno wyszliśmy ,,z pierwotnie
zamkniętego, zwierzęcego kręgu funkcji instynktów
i pewności”, by począć z tą chwilą budować „otwar
ty system funkcji informacji, a więc niepewności” 2,
gdyż taka jest cena. relatyw nej swobody rozstrzyg
nięć.
Zarówno technika, jak i sztuka wytw arzając prze
obrażają świat, wywodzą z niebytu Nowe, produk
ty ich są więc jednocześnie, a w praktyce byw ają
tym, co na tle redundantnych odtworzeń już istnie
jącego z perspektywy teorii komunikowania daje się
uchwycić jako informacja. Jednocześnie, jak stw ier
dza Bense, „dzieła sztuki przestają być wyłącznie
wytworami mogącymi stanowić egzemplifikacje te
go, co estetyczne. (...) Emancypacja materii sztuki,
jej środków, przyniosła w efekcie zniszczenie do
tychczasowych odniesień semantycznych, treścio
wych i przedmiotowych nie tylko plastyki, lecz nie
kiedy naw et prozy i wiersza” 3. Pierw iastki mate
rialne, techniczne stały się integralnym składnikiem
świata ukształtowań estetycznych w stopniu spoty
kanym dotychczas jedynie w zasięgu kompetencji
fizyki. W sferze estetyki, w której przedmioty ze
źródła podniet same przeistoczyły się w cele, pięk
no sztuki nabrało znaczenia strukturalnego i funk
cjonalnego.
W irtualna jedynie realność dzieła sztuki bynajm niej
nie wyklucza statystycznej oczywiście wymierności
tego, co w nim estetyczne. „Estetyka — w sensie
analizy, interpretacji i krytyki produkcji estetycz
nej — jest o tyle tylko możliwa, o ile jako sposób
2 Ibidem, s. 13.
8 Ibidem, s. 18.
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przedstawienia tego, co przedstawione, chwyta da
jące się stwierdzić inw ariantne elem enty owej pro
dukcji w zasadzie sprowadzające się do sfery języka.
Estetyka jako metajęzyk sztuki sta.je się możliwa
dopiero dzięki temu, że zarówno proces estetyczno-produkcyjny jak i estetyczno-replikatyw ny rozgry
w ają się na płaszczyźnie znakowej — znaków este
tycznych i językowych. Estetyka jest w stanie
uchwycić w produkcji estetycznej tylko to, co —
jak w szczególności znaki i stru k tu ry — jest w niej
inw ariantne. Być może dlatego, że z kolei ona sama
— estetyka — daje się konstytuować znów jako sy
stem znaków i s tru k tu r” 4.
T ak więc kategorię wartości estetycznej można
zastąpić kategorią inform acji estetycznej, mierzal
nym i co najważniejsze, „funkcjam i dystrybucji lub
przyporządkowania”. Interpretacja procesów infor
m acyjnych jako analogicznych do zachodzących
w termodynamice, co jak wiadomo jest koncepcją
już dobrze zadomowioną w nauce 5, otw iera drogę do
posługiwania się środkami statystyki, pozwala kon
statacje dotyczące estetyki formułować językiem
matematycznym. Stan rzeczy, któ ry przedmiotowym
czyni ujęcie go z perspektyw y estetycznej, okazuje
się stanem określonym statystycznie, ponieważ zaś
opisującej go inform acji estetycznej odpowiada wzór
na entropię termodynamiczną, statystyczne prawdo
podobieństwo jego zaistnienia jest znikomo małe.
Zrozumiała staje się też rola redundancji utrzym ują
cej informację estetyczną na poziomie umożliwiają
cym jej percepcję.
Traktowanie tekstu jako zbioru elementów podda
jącego się operacjom m atem atycznym dziś nie napo
tyka już oporów myślowych. Tym bardziej więc
* Ibidem, s. 34.
5 Por. N. Wiener: Cybernetics or Control and Communica
tion in the Animal and the Machine. 1948. C. E. Shannon,
W. Weaver: The Mathematical Theory of Communication.
1949.
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w arto sięgnąć do innej książki Maksa Bensego Die
Realität der Literatur lub do pracy Fuoksa, na któ
rej się Bense w pewnej mierze opiera 6, by uniknąć
z kolei pochopnej i zbyt bezpośredniej utylizacji te j
koncepcji w dziedzinie np. badań literackich. Istot
nie chodzi tu bowiem o tekst jako zbiór słów, ale
rozumianych jako czysty m ateriał językowy, zróż
nicowany nie znaczeniowo, lecz tylko kw antytatyw nie, numerycznie, a więc np. pod względem długo
ści i liczby sylab. Jeśli zaś różnic między głoskami
resp. literam i partycypującym i w większych elem en
tach tekstu jak sylaba czy wyraz nie można uważać
za ściśle kw antytatyw ne, to i w tym wypadku dy
stynkcje te nie są łączone z funkcją wyrazów jako
nosicieli znaczeń. Punktem wyjścia przynajm niej
jest więc teoria tekstu, którą sam Bense określa
jako m aterialn ą7, a podstawą i wyjściowym obsza
rem operacyjnym tzw. algebry tekstowej, zajm ują
cej się ogółem liczbowych relacji zachodzących
w zbiorze słów, są teksty „presem antyczne” 8.
W normalnej sytuacji komunikacyjnej oparty na se
lekcji wybór i kombinacja elementów rep ertu aru
(słownika) są sterowane przez czynniki spoza języ
ka, same elem enty mają sens i odniesienia pozajęzykowe, a całość aktu norm ują z góry dane prze
pisy gramatyczne. Tymczasem teksty, z jakim i tu
mamy do czynienia, stanowią pozbawione znaczenia
zbiory wyrazów bez związków pozajęzykowych,
niezależnych. Są dyskretne i niesemantyczne. Zało
żeniem jest równe prawdopodobieństwo wyboru,
a więc zbiór ma, jeśli tak można powiedzieć, stru k 
turę chaosu. Przy zastosowaniu programu obliczo
nego na wybór przypadkowy każdy wyraz w ynurzy
się z repertuaru jako nowy i wobec braku redun
dancji — nieprzewidywalny, z kom putera otrzym a
K W. Fucks: Mathematische Analyse von Sprachelementen,
Sprachstil und Sprachen. 1955.
7 M. Bense: Die Realität der Literatur. Köln 1971, s. 77.
8 Ibidem, s. 78.
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m y tekst stochastyczny. Zważywszy, co •to znaczy,
radość i pożytek byłyby niewielkie, bo nawet przy
niesłychanie szybkim tempie artykulacji na przy
padkowo sensowną wypowiedź trzeba, by długo cze
kać. I tu sprawę istotnie posuwa naprzód zabieg
aproksymacji.
Przez stopniową zmianę rozkładu prawdopodobień
stwa, a więc ograniczenie przypadkowości wyboru
wyrazów repertuaru, osiąga się na koniec zbliżenie
do tekstu normalnego. W Theorie der Texte Benseg o 9 można znaleźć skalę owych przybliżeń. Jej
zero — to stan całkowitego nieuporządkowania re Skala
p ertuaru i pełna przypadkowość wyboru, jedynce przybliżeń
skali odpowiada seryjne analizowanie częstotliwości
słów w repertuarze, dwójce — analizowanie rozkła
du grup dwuwyrazowych, trójce — analiza grup
trzyw yrazow ych. Kom puter nie działa już więc na
zasadzie generatora przypadkowego, lecz został „na
uczony”, że grupowaniu wyrazów towarzyszą pew
ne preferencje. W jego błyskawicznym bełkotaniu
dają się już dostrzec zawiązki znaczeń konteksto
wych. Z góry nie daje się przewidzieć, którem u
z tekstów będzie można nareszcie przypisać znacze
nie, ale żartować też nie bardzo jest już z czego.
W rezultacie prób seryjno-stochastycznyoh przepro
wadzonych z pomocą urządzeń liczących stuttgarckiego ośrodka obliczeniowego przy repertuarze w yj
ściowym składającym się z 5126 słów zaczerpniętych
z utworów Francisa Pongego uzyskano teksty, któ
re zmuszają już do refleksji, a naw et sprawiają’
chwilami trochę niesamowite wrażenie. Wygląda to
na przykład tak: sehr drolig gehalten haften Skala
lü c k e n h a ft10 i dalej w podobnym stylu. Ten asyntaktyczny tekst zdecydowanie opiera, się próbom kon
stytuow ania spójnych sensów, zwycięsko też prze
ciwstawia się próbie przekładu. Nigdzie z taką jak
9 M. Bense: Theorie der Texte. Köln 1962, s. 13 n.
10 Por. Bense: Die Realität der Literatur, s. 81.
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tu jasnością nie rysuje się cała mizeria podobnych
operacji. Składnią nie tknięte słowa są albo znacze
niowo puste i ustalenie ich znaczeniowych przecież
ekwiwalentów jest tym sam ym niewykonalne lub
— jeśli kto woli — są brzemienne całym swym po
tencjałem semantycznym, zarówno potwierdzonym
przez słowniki i konteksty, jak jeszcze nie zrealizo
wanym, i rezultat m amy podobny. Ekwiwalentne
musiałyby się okazać całe pola. semantyczne lub
przynajm niej ich ośrodki najżywsze w świadomości
użytkowników języka — dla niektórych słów, może
nawet stosunkowo wielu, jest to możliwe, ale tekstu,
którem u narzuca się przecież najwyższy wskaźnik
komplikacji uznając go za. tekst artystyczny, niepo
dobna w ten sposób przetłumaczyć.
Podkreślenie wyrazu „uznając” wymaga być może
komentarza. Otóż bez względu na charakter oraz
intensywność doznań towarzyszących lekturze „po
ezji kom puterow ej” nie wolno zapominać okoliczno
ści jej genezy. Przede wszystkim — pole manewru
w ściśle wymiernych granicach było określone przez
wstępne operacje programujące. Stało się to nieco
inaczej niż w przypadku, kiedy m odyfikatorem
równego prawdopodobieństwa między „ogary po
szły w las”, „Ala m a k o ta”, bełkotem wyrazów nie
podlegających rygorowi składni, czy wreszcie seria
mi liter nie integrujących się w słowa — była czy
jaś intencja twórcza. Niemniej stało się i sprawcą
był człowiek. Człowiek również, a może niebawem
zbywszy uprzedzeń nazwiemy go poetą, spośród
wielkiej liczby próbek w ybrał niektóre, by po kolej
nej selekcji wyników programowania coraz silniej
eliminującego przypadkowość — przypadkiem mi
mo wszystko uzyskać tekst satysfakcjonujący este
tycznie nie kom puter przecież, lecz jego. To on rzekł
satis i przekręcił wyłącznik — mechaniczny w y
twórca tekstów zaprzestałby czynności dopiero w re
zultacie aw arii lub m aterialnego zużycia.
Być może zrazu istotnie tylko skóra
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Motyl całkiem beztrosko w ym yślony
(Vielleicht zunächst wirklich nur Haut
Ein Schmetterling rein sorglos erdacht) n.

To także stuttgarcki komputer, choć — jak się wy
żej powiedziało — nie bez pomocy programującego.
Niektóre eksperym enty, jak np. przeprowadzony
przez M eyera-Epplera tym razem w bońskim insty
tucie badań nad zagadnieniami kom unikacji (Institut
für Kommunikationsforschung), miały za punkt
wyjścia repertuar składający się nie z wyrazów, lecz
liter i grup 2—3-literowych. W efekcie otrzym any
tekst ,,o postsemantycznym przybliżeniu” ogromnie
ponoć przypominał konstrukcje dadaistyczne.
Jak można było przypuszczać, bardziej interesujące
i efektowne okazały się doświadczenia z tekstami
półstochastycznymi, przy których programowaniu
przypadkowość ograniczono tylko do pewnych ka
tegorii słów i za punkt wyjścia przyjęto pewne stałe
struktury syntaktyczne, gramatyczne i logiczne jed
nostek tekstu, jakimi są wypowiedzi. Teksty takie
Theo Lutz, współpracując z ośrodkiem obliczenio
wym w Stuttgarcie, programował, realizował i pu
blikował już w 1959 r.
Zaprogramowana przez Lutza stru k tu ra gramatycz
na wypowiedzi przewidywała, że jednemu podmio
towi odpowiada zawsze jeden predykat lub zero
predykatu. Wyrazy wypełniające schemat ,,x jest y ”
były dobierane przypadkowo, wypowiedzi w rodzaju
„róża jest gęsta” nie zostały więc wykluczone. Re
pertuar predykatów i podmiotów dopełniał zestaw
niezbędnych łączników logicznych: „i”, „lub”, „jeiieli — to tak ” znaków przeczenia: „nie”, „żaden”,
a całość zakodowano w systemie O— 1. Według re
lacji Bensego przebieg operacji wyglądał mniej wię
cej następująco (dla większej poglądowości niemiec
kie przykłady zastąpimy ich możliwie dokładnymi
replikam i polskimi). Z pierwszej losowo wybranej
11 Ibidem, s. 83.
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liczby maszyna uczyniła „adres”, tzn. przyjęła ją za
wskaźnik pozycji w zasobniku wyrazu mającego być
podmiotem. W komórce pamięci odnalazła jego za
kodowaną cechę rodzajową. Na podstawie kolejnej
przypadkowej liczby określiła operator logiczny
i uzgodniła go z rodzajem podmiotu, w ybierając np.
między „nie każdy”, „nie każda”, „nie każde”. W tej
fazie dalekopis mógłby już podać tekst dajm y na
to następujący: „nie każde spojrzenie”. Po dodaniu
„jest” i nadal losowo wybranego predykatu mogło
powstać zdanie: „Nie każde spojrzenie jest bliskie”.
Przy 16 .podmiotach i tyluż predykatach zaczerpnię
tych z Zam ku K afki liczba zdań elem entarnych po
uwzględnieniu możliwości przeczenia wyniosła 1024.
Czworakie ich połączenia z pomocą „i”, „lub”, „to
znaczy” oraz punktu symbolizującego brak bezpo
średniego połączenia przyniosły w rezultacie
4.(1024)2 czyli 4 194 304 par zdaniowych, w*śród któ
rych próg sensowności (sic/) miała np. przekroczyć
para brzmiąca w przekładzie tak: „Każda wieża jest
nowa i obraz jest stary ”.
R. Gunzenhauser na podstawie zmodyfikowanego
programu Lutza spróbował „zadać” komputerowi
napisanie wiersza miłosnego. Oczywiście zasób słów
danych komputerowi do dyspozycji został z góry
tak ograniczony, aby tem at mógł się w ogóle ujaw 
nić. Jak na potwierdzenie opinii Mallarmego, że
wiersze są ze słów, nie z uczuć, wśród innych mniej
udanych odczytano następujący erotyk:
Żaden pocałunek nie jest cichy
albo cicha jest miłość
albo żadna dusza nie jest czysta
i nie każdy pocałunek jest zielony
a młodzieniec jest porywczy
(Kein Kuss ist still
oder die Liebe ist still
oder keine Seele ist rein
und nicht jeder Kuss ist griin
und ein Jungling ist heftig) 12.
12 Ibidem, s. 87— 88.
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Inny eksperym entator — G. Stikhel (Deutsche
Rechnenzentrum Darmstadt), wprowadzając do re
pertuaru komputera słownictwo z kręgu tematów
„Boże Narodzenie” i „elektroniczna maszyna liczą
ca”, uzyskał ciekawy efekt liryki w pryzmacie jak
by świadomości samej maszyny. Rzec by można —
oto nastąpił moment emancypacji. Dotąd człowiek,
autor science fiction, mozolnie wymyślał psychikę
na prąd stały lub zmienny — teraz sama maszyna
odnalazła sposób wyrazu swych „przeżyć”, ledwie
dano jej instrum ent mowy.
A sygnał tańczy.
Funkcja ta myśli, myśli.
Kto pyta zimnego czytelnika, jest błędem.
Szmery drżą wokół analizy.
Motory m ówią, podnoszą motyw.
Kto jest bodźcem nieruchomych fal? — kierunek.
Dziś promienieją kompozycje.
Kto opisuje synkopę, rzadko jest bezsensem.
Czy nowi poeci m yślą — możliwe.
Każde m uzykowanie i malowanie jest sym etryczne i sta[bilne.
Całkowity poślizg otwiera szybki proces.
Kto kształtuje technika? — kierunek.
M yśliciel i efekt mówią.
A harmonia pisze.
Każda grafika toczy się, kiedy pisze m iara wierszowa.
Wrażenie żyje, kiedy podskakuje szpula.
Dzwoni powab, kiedy trele wywodzi partytura.
Kto formuje modele dramatyczne? — płótno.
Uczucie brzmi, bo jest automatyczne.
Kiedy toczy się figura, dźwięczy kontrapunkt.
Obok czasu jest komizm.
Sens błyszczy, kiedy dzwoni m eta l1S.

„Programowanie piękna” stałożby się więc faktem?
Zostawmy może tymczasem ten problem poetom-rękodzielnikom, obiecując sobie jednak w przyszło
ści nie zdziwić się, gdyby w ich gronie narodził się
nowy ruch „burzycieli maszyn”. Zwłaszcza bowiem
pewne dość rozpowszechnione form y wierszotwórn Ibidem, s. 89.
9
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stw a rzeczywiście zostały wystawione na niszczącą
konkurencję. Bense zauważa wprawdzie mimocho
dem, że wytworzona sytuacja otwiera możliwość
nowych nieoczekiwanych inspiracji i naśladow
nictwa kom puterowej twórczości przez ludzi pióra.
Jednak ktoś tak trzeźwo i precyzyjnie myślący nie
może chyba zbyt serio traktow ać tych perspektyw.
Dobre rzemiosło może skutecznie konkurować
z produkcją przemysłową, ale próbując ją imitować
traci szanse i chyba także sens istnienia. W
książce Bensego zatytułow anej Programowanie
p ię k n a 14, a stanowiącej czwarte ogniwo cyklu po
święconego estetyce, znajdujem y najpełniejsze sfor
mułowanie jeszcze jednej idei tego autora, wyni
kającej z poprzednich, a w pewnym sensie będącej
ich uwieńczeniem. Od statystycznej teorii tekstu
i estetycznej inform acji przechodzi tu do estetyki
statystycznej, która ze spekulatyw nej powinna jego
zdaniem stać się nauką techniczną, przy czym idzie
tu raczej o pierwotne znaczenie tego słowa. „Podob
nie jak mechanika, również estetyka zdaje się prepa
rować ostatecznie nic więcej, jak tylko konstruktyw 
ne uwarunkowania funkcji technicznej, a stosunkom
energetycznym ujm owanym tam w perspektyw ie
entropii, tu odpowiadają kom unikacyjne ujm owa
ne pod kątem inform acji” 15. Teoria inform acji jest
też mostem między fizyką i estetyką w nowym ro
zumieniu, a więc estetyką statystyczną. R epertuar
tradycyjnych pojęć i term inów musi ulec modyfi
kacji. W zmienionej perspektyw ie dzieło sztuki sta
je się w pierwszym rzędzie nosicielem informacji
estetycznej, „tworzenie” identyfikuje się z innowa
cją statystyczną, a więc „realizacją, która swój byt
i postrzegalność zawdzięcza selekcji częstotliwo
ści” 16 i może być przez nią doskonale zastąpione.
14 Programmierung des Schönen. Baden-Baden 1960.
15 Ibidem, s. 15.
1S Ibidem, s. 54.
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Wreszcie raz jeszcze z całą dobitnością formułuje
się tu węzłowe dla koncepcji Bensego pojęcie tekstu.
Form ułuje w sposób starannie wyważony i rzekłbyś
uprzedzający możliwość wypaczeń z nadgorliwości.
Mierzalny jest tekst — nie literatura, on tylko daje
się ująć w skończonej liczbie konstatacji.
„Faktem jest więc te kst — to, że ma on znaczenie li
terackie stanowi już w ynik interpretacji, podobnie
jak formuła m atem atyczna dopiero dzięki interpre
tacji zyskuje znaczenie fizyczne. Estetyczna realność
tekstu poprzedza literatu rę w takim samym sensie,
jak matematyczna realność form uły poprzedza fizy
kę. L iteratura w stosunku do tekstu zawsze stanowi
komunikacyjną interpretację jego inform acji” 17. I
dalej rekapitulując: ,,W zasadzie więc tekst o tyle
jest dziełem sztuki słowa, o ile urzeczywistnia i prze
kazuje informacje estetyczne, a urzeczywistnia je
i przekazuje, o ile w ogóle cechuje go dający się opi
sać statystycznie stopień uporządkowania, oparta na
selekcji kompleksowość, względnie uchw ytny roz
kład częstotliwości użytych elementów czy klas ele
mentów” 18.
Szczegółowe przedstawienie narzędzi statystycznego
opisu tekstu niestety wymagałoby już przytoczenia
znacznie obszerniejszych fragmentów oryginału,
jeśli nie zgoła przekładu którejś z kluczowych prac
tego autora.

17 Ibidem, s. 53.
19 Ibidem, s. 90.

Kiedy tekst
dziełem
sztuki?

