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Kahekümne esimesel sajandil on kirjandus arvutuslik [computational].**2 Peaaegu
kõik trükitud raamatud on algselt digitaalsed failid, enne kui neist saavad raamatud; just sellisel kujul nad koostatakse, toimetatakse, pannakse kokku ja saadetakse arvutiseeritud masinatesse, mis teevad neist raamatud. Seega tuleks neid
käsitada õigupoolest elektrooniliste tekstidena, millest trükitud vorm on väljundiks.
Ehkki trükitraditsioon mõistagi mõjutab, kuidas need tekstid on kavandatud ja kirjutatud, jätab ka digitaalsus oma jälje, eriti selliste menukate romaanide nagu Mark
Danielewski väljapaistva hüpertekst-romaani „Lehtede maja“ („House of Leaves“),
Jonathan Safran Foeri „Äärmiselt vali ja uskumatult lähedal“ („Extremely Loud and
Incredibly Close“) ja Salvador Plascencia „Paberinimesed“ („The People of Paper“)
kõrgendatud visuaalsuse kaudu.1 Kahekümne esimese sajandi kirjanduse arvutuslik loomus on siiski kõige ilmsem elektroonilise kirjanduse puhul, mis on „sündinud
digitaalselt“, loodud arvutis ja mõeldud seal lugemiseks. Neil pole mitte ainult digi-
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jaoks, kes huvituvad kirjanduse praegusest olukorrast ja sellest, kuhu see on liiku-

taalsuse märk küljes, vaid need teosed on aktiivselt selle poolt vormitud. Nende
mas, tõstatab elektrooniline kirjandus keerukaid, mitmetahkseid ja mõjusaid küsimusi. Millises mõttes on elektrooniline kirjandus dünaamilises vastasmõjus arvutusliku meediaga ja milline on nende vastasmõjude toime? Kas need toimed erinevad süstemaatiliselt trükist kui meediumist ja kui nii, siis mil moel? Kuidas tulevad
mängu kasutaja kehastunud interaktsioonid, kui tekstilist esitust sooritab intelligentne masin? Nendele ja sarnastele küsimustele vastamiseks on tarvis teoreetilist
raamistikku, mis on tundlik nii trükitraditsiooni suhtes, millest elektrooniline kirjandus paratamatult ammutab, kui ka võrku ühendatud ja programmeeritavate
masinate mediaalsete eriomaduste suhtes. Arvutuslikkus [computation] ei ole
elektroonilise kirjanduse suhtes kõrvaline ega juhuslik, vaid keskne selle esitami-

* Tõlgitud artiklist: N. Katherine Hayles, The Pursuit of a Vision. – New Literary History, Vol. 38, No. 1, What Is
Literature Now? (Winter, 2007), lk 99–125. Artikli vormistus vastab originaalile.
** Eesti kultuuriruumis on varasemate selle valdkonna uuringute kontekstis kasutatud arvutusliku kirjanduse
vastetena varieeruvalt mitmeid teisi termineid sõltuvalt kontekstist: näiteks korpuspõhiste uuringute puhul
digitaalhumanitaaria valdkonnas arvutuspõhine kirjandusteadus, kuid uute kirjanduslike vormide puhul elektrooniline, digitaalne või küberkirjandus (cyberliterature); kunstivaldkonnas on terminiks kujunenud uue meedia
kunst (new media art) – toim.
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sel, mängimisel ja tõlgendamisel.2 Seega alustagem oma küsitelu, kaalutledes
arvutuslikkuse kognitiivset võimet osaleda niisugustes rekursiivsetes tagasisideahelates, mis iseloomustavad kirjanduslikku kirjutamist, lugemist ja tõlgendamist.
Dünaamilised heterarhiad ja voolavad analoogiad
Humanitaarias peavad paljud uurijad digitaalseid arvuteid paindumatuteks
toore jõu masinateks, mis on kasulikud arvutamiseks, kuid oma mehaanilise loomuse poolt piiratud sooritama vaid kõige lihtsamaid toiminguid. See arusaam on nii
õige kui ka väär – õige, kuna kõik arvutatav tuleb käivitamiseks taandada binaarkoodi, kuid väär on väide, et see paratamatult piirab arvuti sooritama lihtsaid
mehaanilisi ülesandeid, ilma igasuguse võimaluseta loovuseks, originaalsuseks või
üldse millekski tunnetuse sarnaseks. Valdkondade seast, mille alla kuuluvad tehisintellekt, tehiselu, närvikonnektsionism, simulatsiooniteadus ning nendega seotud
arvutuslikud uuringud, keskendun ma kahele kesksele mõistele, et töötada välja
arusaam intermediatsioonist: dünaamilised heterarhiad ja voolavad analoogiad, nii
nagu need on kehastunud multiagentsetes arvutiprogrammides.
Nagu näitab Stephen Wolframi teadustöö, võivad lihtsad arvutuslikud seaded,
mida nimetatakse rakkautomaatideks, tekitada keerukaid mustreid, mis ilmuvad
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saab probleemiks, kuidas siduda need tulemused aina keerukamateks, teist, kolindividuaalsete rakkude (või agentide) kohalike interaktsioonide mõjul.3 Sel juhul

mandat ja n-indat järku emergentseteks mustriteks. Üheks võimaluseks on intermediatsioon, mõiste, mille ma võtsin Nicholas Gesslerilt ja mille järgi esimese
tasandi emergentne muster haaratakse teise meediumisse ning taasesitatakse uue
meediumi primitiivide abil, mis viib emergentse tulemini ja mis siis omakorda järgmisse uude meediumisse haaratakse, ja nii edasi.4 Tulemuseks on tehiselu uurijate
poolt dünaamiliseks hierarhiaks nimetatu, mitmekihiline süsteem, milles tagasi- ja
edasisideahelad seovad süsteemi kokku kestvate interaktsioonide abil, mis ringlevad läbi kogu hierarhia. Kuna need interaktsioonid liiguvad nii ülevalt alla kui alt
üles, võiks niisugust süsteemi nimetada asjakohasemalt pigem dünaamiliseks
heterarhiaks. Eri tasandid, mida eristab nende keerukuse aste, pidevalt in-formeerivad [in-form] ja määravad üksteist vastastikku. Mõelge näiteks ema kehas kasvava
loote peale. Ema keha on vormimas loodet, kuid loode vormib ümber ka ema keha;
mõlemad on seotud dünaamilisse heterarhiasse, mille kulminatsiooniks on sündiva
emergentne komplekssus.
Selle idee suutlikkus seletada mitmetasandilist keerukust on Harold Morowitzi
raamatu „Kõige ilmnemine: kuidas maailm keerustus“ („The Emergence of Everything: How the World Became Complex“) teemaks.5 Vaatamata toretsevale pealkirjale kujutab Morowitzi raamat endast hästitunnustatud teadusliku teadmise vald181

