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Wstêp
Problematyka zwi¹zana z rozwojem wspó³czesnych technik informacyjnych staje siê przedmiotem intensywnych badañ, dyskusji i sporów naukowych. Jest to zrozumia³e, z jednej strony, z uwagi na pocz¹tkowy stan
wielu zjawisk i obserwowanych obecnie procesów. Stopieñ ich niedookrelenia jest jeszcze czêsto na tyle znaczny, ¿e musi wywo³ywaæ odpowiednie kontrowersje i spory. Tym bardziej, i¿ rodz¹ siê w tym wzglêdzie nie
tylko okrelone obawy, ale równie¿ wiele, czasami mo¿e nawet przesadnych, oczekiwañ. Z drugiej strony, zakres przemian spowodowanych przez
upowszechnianie technik informacyjnych w ró¿nych dziedzinach aktywnoci cz³owieka sprawia, ¿e trudno by³oby dzisiaj odnaleæ tak¹ dziedzinê indywidualnego czy zbiorowego ¿ycia cz³owieka, która nie pozostawa³aby pod wp³ywem rozwoju tych technik. To prowadzi do dodatkowych
trudnoci w intelektualnym i poznawczym ujêciu tak rozleg³ego obszaru
i wymaga z koniecznoci uczestnictwa przedstawicieli ró¿nych dyscyplin
naukowych, czemu w jakim stopniu staralimy siê zadoæuczyniæ, zapraszaj¹c do dyskusji reprezentantów ró¿nych specjalnoci.
Niniejszy tom jest wynikiem rozmaitych inicjatyw podejmowanych
przez Instytut Filozofii Uniwersytetu l¹skiego, w ramach których zapraszalimy do dyskusji o problemach i perspektywach spo³eczeñstwa
informacyjnego przedstawicieli wielu orodków naukowych w Polsce i za
granic¹. Uda³o siê jednoczenie niektórych z nich zachêciæ do pozostawienia bardziej trwa³ego ladu tych dyskusji w postaci zamieszczonych
tu artyku³ów. Wieloæ perspektyw badawczych udaje siê jednak, jak s¹dzimy, zmieciæ w doæ pojemnym tytule odnosz¹cym siê do wiatów wirtualnych. Bezporednio lub porednio zachodz¹ce obecnie przemiany dotykaj¹ w konsekwencji cz³owieka jako podmiotu, ale i zarazem przedmiotu
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odpowiednich dzia³añ i procesów, st¹d te¿ ostateczny kszta³t tytu³u prezentowanego tomu. Pojêcie wiaty wirtualne wydaje siê dodatkowo w takim
stopniu elastyczne, ¿e pozwala umieciæ w nim ró¿norodne zjawiska i przejawy tego, co okrelane jest dzisiaj czêsto jako rzeczywistoæ wirtualna.
Wirtualnoæ zdaje siê tworzyæ pewn¹ istotnie now¹ jakoæ w rodowisku
¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. Jakoæ ta pozostaje jednak w swoich przejawach tak niejednorodna i generuj¹ca tak wiele ró¿norodnych efektów, ¿e
pojêcie wiaty wirtualne okazuje siê tu bardziej adekwatne do wyra¿enia
owej p³ynnoci i ró¿norodnoci.
Problematykê tomu podzielilimy na dwie g³ówne czêci. W pierwszej
z nich  Wirtualnoæ wyzwaniem wspó³czesnoci  podejmowane s¹ g³ównie problemy zwi¹zane ze statusem wiatów wirtualnych. Nie jest bowiem
dzisiaj do koñca jasne, choæ dysponujemy ju¿ okrelon¹ wiedz¹ w tym
zakresie, na czym specyfika wirtualnoci w istocie polega. Stale powstaj¹ pytania o relacje pomiêdzy wiatami realnymi a wiatami wirtualnymi, które te¿ podjête zosta³y w odpowiednich kontekstach w artyku³ach
T. Miczki, L.W. Zachera i G. Bansego. Pytanie o specyfikê wiatów wirtualnych znajduje te¿ swoje odpowiedzi w aspekcie strukturalnym (K. Wieczorek) czy genetycznym (A. Latawiec). Pierwsz¹ czêæ koñczy artyku³
G. Szumery, bêd¹cy zarazem zapowiedzi¹ tego, co zostanie rozwiniête
w nastêpnej czêci  Przestrzenie wirtualnoci, powiêconej zarówno ró¿nym wymiarom wiata wirtualnego, jak i skutkom jego upowszechniania, a nawet czêsto zastêpowania nim wiata realnego. Autorzy poszczególnych tekstów poruszaj¹ siê tutaj w rozmaitych sferach wirtualnoci:
 w obszarze komunikowania jako istotnym elemencie wspó³czesnej kultury (U. ¯ydek-Bednarczuk i B. Zeler, E. Struzik) nie tylko w wymiarze narodowym, lecz tak¿e europejskim, z uwzglêdnieniem pojawiaj¹cych siê tu dylematów etycznych (H. Badura);
 w przestrzeni, w której zostaje sproblematyzowana kwestia to¿samoci cz³owieka (D. £ugowska);
 w dziedzinie sztuki (B. Gutowski), ale i w obszarach zbli¿onych i pokrewnych, jak np. w nauce, dok³adniej w naukach przyrodniczych
(J. Kukowski), a tak¿e w edukacji (S. Konstañczak).
 w sferze biotechnologii, której rozwojem zainteresowa³ siê M. Sapik,
czego efektem jest oryginalna wersja artyku³u zamykaj¹ca tom.
Nie wyczerpuje to oczywicie ca³ej ró¿norodnoci wiatów wirtualnych i mo¿liwych sposobów objawiania siê ich znaczenia dla wspó³czesnego cz³owieka. Trudne, a w³aciwie praktycznie niemo¿liwe jest objêcie ca³ej tej ró¿norodnoci jedn¹ publikacj¹ naukow¹.
Andrzej Kiepas, Mariola Su³kowska, Magdalena Wo³ek

Tadeusz Miczka
Uniwersytet l¹ski
Katowice

Czysta iluzja i testowanie realnoci:
dwie rzeczywistoci wirtualne
 dwa uczestnictwa*
Kultura otwartych róde³
Od koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku trwa eksplozja mediów,
która mocno wp³ywa nie tylko na wiat nauki i sztuki, ale równie¿ na
ca³¹ kulturê (kulturê globaln¹ oraz kultury narodowe i regionalne) i ¿ycie codzienne wszystkich spo³eczeñstw. Trudno policzyæ, ile nowych mediów wzbogaci³o w tym czasie arsena³ miêdzyludzkiej komunikacji, s³u¿¹c rozwojowi sfery poznawczej jednostek i spo³eczeñstw oraz poprawiaj¹c jakoæ ludzkiego ¿ycia. Za najwa¿niejsze dla uczestników kultury informacyjnej mo¿na uznaæ pokazy trójwymiarowej telewizji, upowszechnienie standardów mikrokomputerów profesjonalnych IBM PC, systemu
zapisu dwiêku na p³ycie metod¹ cyfrow¹, p³yt laserowych CD (Compact
Disc), odtwarzaczy laserowych (dyskofonów), rzeczywistoci wirtualnej
(Virtual Reality) i innych form cyberprzestrzeni, Internetu, CD-ROM-u
(pojedynczego i wielokrotnego zapisu), zapisu magnetooptycznego Mini
Disc (MD), DDC (Digital Compact Cassette, Philips), DAT (Sony), VCD
* W tekcie szeroko rozwijam koncepcjê zarysowan¹ w moim artykule Filozoficzne
pytania o percepcjê cz³owieka w epoce usieciowionych symulatorów realnoci, opublikowanym w ksi¹¿ce Reformulácie antropologickej otázky v súèasnej filozofii. Red. O. S i s á k o v á, M. C e h e l n í k, D. N a v r á t i l o v á. Preov 2007, s. 208216.
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(Video Compact Disc), telefonu komórkowego, telefonu satelitarnego, faksu, wideotelefonu, DVD (Digital Video Disc). Wszystkie wymienione media s¹ multimediami. By³y wzajemnie z sob¹ powi¹zane ju¿ w momencie
swojego powstania i  co szczególnie utrudnia badanie konsekwencji tej
eksplozji  ci¹gle funkcjonuj¹ jako multimedia. Nie wystêpuj¹ w formie
czystej, wrêcz przeciwnie, powi¹zania miêdzy nimi staj¹ siê coraz bardziej skomplikowane. Jednoczenie z upowszechnianiem siê nowych wynalazków medialnych trwa proces kontaminacji mediów ju¿ funkcjonuj¹cych.
Koncentruj¹c uwagê na jednym medium, nale¿a³oby wiêc uwzglêdniaæ jego powi¹zania z innymi mediami, które s¹ w zasadzie nieskoñczone. Oczywicie, nale¿y to rozumieæ jako niemo¿liwoæ dokonania jego
pe³nej charakterystyki. Trzeba przyj¹æ za³o¿enie, ¿e niektóre ustalenia
badawcze dotycz¹ce go musz¹ pozostaæ niepe³ne, a nawet kontrowersyjne, ¿e mamy do czynienia ze zjawiskiem typu open source (otwarte ród³o), zjawiskiem charakterystycznym dla wspó³czesnej nauki i mylenia
wspó³czesnego cz³owieka. wiadczy o tym m.in. stanowisko Alberta Laszlo-Barabasiego, specjalisty w dziedzinie dowolnie skalowanych sieci, który
rozszerza obszar swoich rozwa¿añ naukowych zgodnie z dewiz¹: Bankiet. Organizacja terrorystyczna. Miêdzynarodowy koncern. To wszystko s¹ przyk³ady sieci i elementy tej zaskakuj¹cej rewolucji naukowej1.
W centrum mojej uwagi znajduj¹ siê technologie wirtualnej rzeczywistoci (VR), w których  jak w soczewce  skupiaj¹ siê chyba wszystkie z³o¿onoci, kontrowersje i trudnoci, jakie artyku³uj¹ badacze w swoich rozwa¿aniach dotycz¹cych nowych mediów. VR po raz pierwszy pokazana zosta³a jako nowe medium w 1991 roku w Hanowerze na najwiêkszych europejskich targach komputerowych CEBIT. Traktowano j¹
jako zabawkê komputerow¹ i jednoczenie narzêdzie techniki stwarzaj¹ce cz³owiekowi takie nowe mo¿liwoci poznawcze i komunikacyjne, jakich dot¹d nie oferowa³y techniki audiowizualne. Niemieckie tygodniki
Stern i Spiegel w swoich relacjach z tych¿e targów pisa³y: Powa¿ni
i zrównowa¿eni biznesmeni po za³o¿eniu okularów VR zachowuj¹ siê jak
dzieci w sklepie z zabawkami2. W praktyce technika ta s³u¿y³a doæ d³ugo do projektowania ró¿nych obiektów, które mo¿na by³o obejrzeæ i pokazaæ klientom, zanim siê je stworzy, umo¿liwia³a równie¿ poszerzanie repertuaru popularnych gier. Na przyk³ad firma Autodesk opracowa³a wirtualnego trenera do gry w tenisa ziemnego i sto³owego, stwarzaj¹c gra1
A. L a s z l o - B a r a b a s i: Linked. How Everything Is Connected to Everything Else
and What It Means for Bussines, Science and Everyday Life. New York 2003, s. 1.
2
Cyt. za: H. N o g a: Komputer a wychowanie. W: Studium Vilnense vol. 8, nr 1:
Nauka a jakoæ ¿ycia. Wilno 1998, s. 101.
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czom znajduj¹cym siê tysi¹ce kilometrów od siebie okazjê do odbijania
nieistniej¹cej pi³eczki prawdziwymi rakietkami na znajduj¹cym siê przed
nimi identycznym obrazie gry. Momentem wa¿nym w rozwoju techniki
by³o powstanie wirtualnych studiów telewizyjnych, poniewa¿ umo¿liwi³o
to umieszczenie prezenterów w trójwymiarowej, sztucznej, ale wygl¹daj¹cej jak prawdziwa, przestrzeni. W ci¹gu minionych szesnastu lat nast¹pi³a ogromna eskalacja wirtualnoci w ró¿nych obszarach ¿ycia spo³ecznego. Eskalacja, która cile zwi¹zana jest z powiêkszaniem siê sfery
dowiadczenia interaktywnego, bêd¹cego nieuchwytn¹ lub s³abo uchwytn¹ relacj¹ miêdzy multimediami a ich u¿ytkownikami, poniewa¿ formy
nowego typu komunikowania i wspó³dzia³ania s¹ tak ró¿ne, jak odmienne
s¹ maszyny, z którymi wchodzimy w proces interakcji3.

Wybór zmys³owego zanurzenia
ród³o sprzecznoci, jaka tkwi w rzeczywistoci wirtualnej, dok³adnie ilustruje Charles Jonscher, pisz¹c: Po stworzeniu technologii ³¹cznoci analogowej, opartej na sile propagacji elektromagnetycznej, odkrytej w XIX wieku, oraz technologii ³¹cznoci cyfrowej, mo¿liwej dziêki
wiat³owodom powsta³ym w wieku XX, nie ma obecnie w zasadzie ¿adnego powodu, dla którego jakiekolwiek wra¿enie zmys³owe nie mia³oby zostaæ wykreowane w jednym miejscu, scyfryzowane, przeniesione w inne
miejsce i zaoferowane jakiemu odbiorcy. Wra¿enie zmys³owe mog³oby
dotyczyæ czego rzeczywistego, [...] albo produktu ca³kowicie zsyntetyzowanego, jakim mo¿e byæ artystyczna wizja [...]. Idea³em, który nauka
mo¿e wyczarowaæ, a którego technika nie potrafi jeszcze udoskonaliæ,
jest ca³kowite zmys³owe pogr¹¿enie siê [...]4. Idea³ wydaje siê niemo¿liwy do osi¹gniêcia, skoro autor wczeniej na kartach tej samej ksi¹¿ki
podj¹³ nastêpuj¹c¹ kwestiê: Strumieñ bitów  seria czystych przejæ
miêdzy zerami i jedynkami  jest konstrukcj¹ matematyczn¹, wytworem ludzkiej wyobrani, który nie mo¿e istnieæ w wiecie fizycznym. Prawa natury na to nie pozwalaj¹. Przyroda jest analogowa [...]. Cyfrowy
strumieñ bitów mo¿e byæ przybli¿eniem, ale nigdy dok³adnym odtworzeR.W. K l u s z c z y ñ s k i: Interaktywnoæ  w³aciwoæ odbioru czy nowa jakoæ
sztuki/kultury? W: Estetyczne przestrzenie wspó³czesnoci. Red. A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a. Warszawa 1996, s. 151.
4
C. J o n s c h e r: ¯ycie okablowane. Kim jestemy w epoce przekazu cyfrowego? Prze³.
J. N i e d z i e l s k i. Warszawa 2001, s. 210212.
3
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niem5. Ta kwestia wiele wyjania, otó¿, charakteryzuj¹c rzeczywistoæ
wirtualn¹, musimy pamiêtaæ o tym, ¿e charakteryzujemy przybli¿enia
w³anie, stany niepe³ne, wzmo¿one, podobne i wymykaj¹ce siê pe³nej
konkretyzacji. Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e chodzi o przybli¿enia, które
nie tylko stanowi¹ rezultat s³aboci ludzkiego umys³u i niedoskona³oci
techniki, ale s¹ zawsze (poza stanami chorobowymi) rozpoznawane przez
u¿ytkowników multimediów jako zjawiska nie ca³kiem sprecyzowane,
jako mniej wiêcej dok³adne, i s¹ przez nich wiadomie traktowane dwojako: jako miejsca i wiaty oraz jako sztuczne prototypy prawdziwych
miejsc i wiatów.
W zakoñczeniu ksi¹¿ki Jonscher wyranie stwierdza, ¿e nawet najdoskonalsza technologia nie zaspokoi w pe³ni ludzkich potrzeb i u¿ytkownicy zawsze bêd¹ odczuwali ró¿nice miêdzy rzeczywistoci¹ a jej sztucznie wygenerowanymi kopiami6. Nie bierze jednak wystarczaj¹co pod
uwagê tego, ¿e wra¿enia niepe³ne i wiarygodne symulacje wywo³uj¹ 
tak jak odczucia elementarne  reakcje fizjologiczne i konkretne zachowania, a w rezultacie czêstego ich powtarzania i dowiadczania mog¹ 
co potwierdzaj¹ praktyka komunikacyjna i medycyna  prowadziæ do
utraty poczucia rzeczywistoci. Jedno z podstawowych pytañ, które powinno wiêc nurtowaæ badaczy VR, jest  oprócz pytania o to, w jakim
stopniu nowe technologie zmieniaj¹ ludzki system wartoci, to: Jaki kryj¹ one w sobie potencja³ do zmieniania naturalnych czynnoci ludzkiego
organizmu i wiata fizycznego? Po³¹czenia ludzkiego cia³a i ludzkiej wiadomoci z cyberprzestrzeni¹ s¹ przecie¿ dzisiaj wielorakie i próbuje siê
przewidzieæ konsekwencje tego faktu. Jean Baudrillard wyci¹ga z tego
faktu wniosek radykalny, ale trudno go zdecydowanie i jednoznacznie
odrzuciæ. Jestem w koñcu  pyta on  cz³owiekiem czy maszyn¹? Dzi
 zaraz odpowiada  ju¿ nie istnieje odpowied na to pytanie: realnie
i subiektywnie jestem cz³owiekiem, ale wirtualnie i z praktycznego punktu
widzenia jestem maszyn¹. W konsekwencji wiêc tworzy siê stan antropologicznej niepewnoci7. Nie podzielam takiego radykalnego pogl¹du,
ale wszystkie dotychczasowe badania dowodz¹, ¿e problem antropologicznej niepewnoci nie jest jedynie problemem teoretycznym i nie mo¿na go ignorowaæ.
Dokonane rozró¿nienie stanowi o konstrukcyjn¹ mojego wywodu,
w którym próbujê dowieæ, ¿e podstawowy mechanizm kszta³tuj¹cy charakter rzeczywistoci wirtualnej jest uruchamiany przez wybór, jakiego
Ibidem, s. 110.
Ibidem, s. 253291.
7
J. B a u d r i l l a r d: wiat wideo i podmiot fraktalny. Prze³. A. G w ó  d . W: Po
kinie?... Audiowizualnoæ w epoce przekaników elektronicznych. Wybór, wprow. i oprac.
A. G w ó  d . Kraków 1994, s. 254.
5
6
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dokonuj¹ u¿ytkownicy multimediów miêdzy pragnieniem jak najg³êbszego
zanurzenia siê w obrazie (w wiecie sztucznie wygenerowanym) a pragnieniem eksperymentowania, maj¹cym na celu wypróbowanie i sprawdzenie czego, co póniej mo¿na przeprowadziæ w rzeczywistoci. Uwa¿am, ¿e dotychczasowa wiedza na temat VR uzasadnia podzia³ tego zjawiska na przestrzeñ, która staje siê czyst¹ iluzj¹, swego rodzaju maszyn¹ do mieszkania, i na przestrzeñ, która s³u¿y do testowania realnoci, jest swego rodzaju komputerowym zestawem klocków lego. Obydwie formy takiej realnoci wymagaj¹ dwóch sposobów uczestnictwa,
które mo¿na zmieniaæ, dokonuj¹c stopniowania zmys³owego pogr¹¿ania siê.

Wirtualnoæ jako zjawisko transwersalne
Krystyna Wilkoszewska we wprowadzeniu do ksi¹¿ki, która jest kompendium  opracowanej przez polskich badaczy  wiedzy o VR, uwa¿a,
¿e dotychczasowe ograniczenia badawcze wynikaj¹ przede wszystkim
z dwóch za³o¿eñ. Pierwsze dotyczy nieustannego poszerzania przez filozofiê zakresu znaczeniowego tego zjawiska kosztem prób ³¹czenia rozwa¿añ filozoficznych ze sfer¹ medialn¹ i z refleksjami medioznawczymi.
Dzieje siê tak, poniewa¿ VR stanowi wyzwanie dla najwa¿niejszych dzia³ów filozofii: [...] prowokuje ontologa do przemylenia na nowo pojêæ materii i idei, realnoci i nierealnoci, fizycznoci i intencjonalnoci; zmusza epistemologa, by raz jeszcze rozwa¿y³ problem percepcji zmys³owej;
etyka, by przemyla³ zagadnienia to¿samoci podmiotowej oraz odpowiedzialnoci; estetyka, by zastanowi³ siê nad problematyk¹ twórczoci
i odbioru, jak te¿ nad struktur¹ dzie³a w rzeczywistoci medialnej8.
Wszystkie te problemy nale¿y oczywicie roztrz¹saæ i, jeli to mo¿liwe,
rozwi¹zywaæ, ale w powi¹zaniu z praktyk¹ medialn¹.
Drugie za³o¿enie, które autorka podwa¿a, polega na traktowaniu
wirtualnoci jako zjawiska (i pojêcia) opozycyjnego wobec realnoci. Jej
zdaniem, sytuowanie VR w wiecie, który jest pomiêdzy, stanowi uproszczenie ca³ej problematyki. W zamian proponuje ona, pod¹¿¹j¹c tropem
wskazanym przez Wolfganga Welscha9, aby pojmowaæ wirtualnoæ jako
K. W i l k o s z e w s k a: Wprowadzenie. W: Estetyka wirtualnoci. Red. M. O s t r o w i c k i. Kraków 2005, s. 8.
9
Zagadnienie transwersalnoci omówione jest szczegó³owo m.in. w tomie: Problemy
ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokó³ koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. 1. Red.
A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a. Poznañ 1998.
8
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zjawisko transwersalne, przebiegaj¹ce poprzecznie, przekraczaj¹ce
i wychodz¹ce poza czy te¿ przecinaj¹ce co w poprzek i okrelane najdok³adniej za pomoc¹ przedrostka trans-. Realnoæ i wirtualnoæ przenikaj¹ siê bowiem dzisiaj w ludzkich dowiadczeniach i granice miêdzy nimi
s¹ dosyæ p³ynne, a czasami zupe³nie siê zacieraj¹. Innymi s³owy, prefiks
trans- uniemo¿liwia³by traktowanie VR tylko jako dodatku do realnego wiata i akcentowa³by proces dynamicznego przekszta³cania siê przestrzeni, odczuwania, ¿e wirtualne modyfikuje realne, a to, co realne,
kszta³tuje to, co wirtualne10.
W moim przekonaniu postulaty sformu³owane przez Wilkoszewsk¹
s¹ czêciowo spe³nione w rozwa¿aniach badaczy, którzy za punkt wyjcia, umo¿liwiaj¹cy wskazanie zasadniczej odmiennoci VR od tradycyjnych obrazów audiowizualnych i symulatorów rzeczywistoci, uznaj¹
charakter percepcji i symulowania dzia³añ razem konstytuuj¹cych to zjawisko. Najpierw wiêc odwo³am siê do najnowszych ustaleñ, jakich na te
tematy dokonali badacze.

Percepcja  pierwszy filar rzeczywistoci wirtualnej
Dzieje percepcji jako problemu filozoficznego, mimo bogatego zbioru
opracowañ, nie by³y zbyt atrakcyjne. Przez kilkaset lat filozofowie traktowali percepcjê jako proces prowadz¹cy do rozpoznawania przez cz³owieka fizycznych cech przedmiotów; okrelali j¹ jako postrzeganie lub
przedstawienie rzeczywistego przedmiotu i przeciwstawiali wyobra¿eniu, które pojmowali jako przedstawienie przedmiotu nierealnego. W po³owie XIX wieku filozoficzny namys³ nad empirycznym ród³em wiedzy
cz³owieka o wiecie, w którym on ¿yje i który go otacza, w zasadzie zatrzyma³ siê w miejscu, a sam problem filozoficzny zacz¹³ siê zmieniaæ
w problem naukowy pod wp³ywem nowej nauki, jak¹ by³a wówczas psychologia. Pytania o percepcjê stawiano jeszcze rzadziej, gdy narodzi³a siê
psychofizyka, która wprowadza³a do rozwa¿añ na ten temat wiele szczegó³owych kwestii technicznych. Kolejny etap w dziejach tego pojêcia zosta³ zapocz¹tkowany przez teoretyków tworz¹cych obliczeniowe, kognitywistyczne modele, które szczególnie mocno zosta³y skonkretyzowane
przez tzw. neuronaukê.
W dzisiejszym dyskursie humanistycznym, w epoce eksplozji mediów,
dominuj¹  czego mo¿na siê by³o spodziewaæ  technologiczne ujêcia
10

K. W i l k o s z e w s k a: Wprowadzenie..., s. 9.
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percepcji. Problem percepcji nie przesta³ byæ jednak równie¿ problemem
filozoficznym, poniewa¿ w pierwszej po³owie XX wieku niektórzy filozofowie zaczêli w¹tpiæ w to, czy postrze¿enie ogranicza siê wy³¹cznie do
rozpoznawania przedmiotów na podstawie ich fizycznych w³aciwoci.
Standardowe koncepcje percepcji mocno podwa¿y³a m.in. teoria postaci
(Gestalttheorie), znosz¹ca opozycjê miêdzy percepcj¹ a wra¿eniem i uznaj¹ca, ¿e sama percepcja jest ju¿ wra¿eniem globalnym. Jak pisa³ Guillaume: Nie percypujemy najpierw lici, a potem dopiero drzewa; nie s³yszymy najpierw nut, a potem melodii; postrzegamy od razu ca³e drzewo
czy ca³¹ melodiê, a dopiero potem uczymy siê rozró¿niaæ licie i nuty11.
Innymi s³owy, ludzie nie postrzegaj¹ jedynie rozmiarów czy kszta³tów
obiektów, ale przede wszystkim dostrzegaj¹ bezporednie struktury
rzeczywistoci.
Jak przekonuj¹co dowodzi Andrzej Klawiter, dziêki kilku filozofom,
przede wszystkim dziêki Edmundowi Husserlowi i Martinowi Heideggerowi Rzeczy rozpoznajemy jako u¿yteczne lub nieu¿yteczne, osoby jako
przyjazne lub nieprzyjazne12. Husserl zwraca³ na to uwagê w nieco inny
sposób, ale jego s³owa wskazuj¹ na ten sam aspekt problemu: W codziennym ¿yciu  pisa³  wcale nie mamy do czynienia z przedmiotami
przyrody. To, co nazywamy rzeczami, to s¹ malowid³a, pos¹gi, ogrody,
domy, sto³y, suknie, narzêdzia itd. Wszystko to s¹ ró¿nego rodzaju przedmioty ukonstytuowane ju¿ jako wartociowe, przedmioty u¿ytkowe, obiekty praktycznego dzia³ania. Nie s¹ to obiekty przyrodoznawstwa13. Takie
kierunki rozumowania dotycz¹ce istoty percepcji korespondowa³y z refleksjami, jakie na jej temat prowadzili w wieku XX przedstawiciele nauk
psychologicznych. Na przyk³ad neurolog i psychopatolog Pierre Janet,
który opisa³ psychasteniê (jedn¹ z postaci nerwicy, która objawia siê m.in.
brakiem zdecydowania), zwróci³ uwagê na to, ¿e ludzie postrzegaj¹ to, co
ich interesuje, i dlatego percepcja jest zwi¹zana z dzia³aniem, co w zasadzie oznacza, ¿e jest ona jednoczenie punktem wyjcia naszego poznania i narzêdziem naszego oddzia³ywania na to poznanie. Tak zwane prawo zainteresowania Janet wyrazi³ s³owami: Postrzec fotel  to zamierzaæ na nim usi¹æ14.
Id¹c dalej tropem wskazanym przez Klawitera, nale¿y odnotowaæ, ¿e
najradykalniejsz¹ zmianê w filozoficznej refleksji nad percepcj¹ zapoCyt. za: J. D i d i e r: S³ownik filozofii. Prze³. K. J a r o s z. Katowice 2006, s. 297.
A. K l a w i t e r: Jak rozpoznajemy narzêdzia? Hipoteza filozoficzno-kognitywistyczna. W: Cz³owiek miêdzy rzeczywistoci¹ realn¹ a wirtualn¹. Red. A. W ó j t o w i c z. Poznañ 2006, s. 58.
13
E. H u s s e r l: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Warszawa
19521974, s. 27.
14
Za: J. D i d i e r: S³ownik..., s. 298.
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cz¹tkowa³ Heidegger, dowodz¹c, ¿e wiat, w którym ludzie ¿yj¹, ods³ania
przed nimi nie rzeczy, którym przypisuje siê okrelone w³aciwoci fizyczne, a narzêdzia. Oni patrz¹ na obiekty ods³aniaj¹ce swoj¹ przydatnoæ do osi¹gniêcia okrelonego celu, a wiêc interesuj¹ ich przede wszystkim porêcznoæ i s³u¿ebnoæ tych obiektów15.
Heidegger w swoich esejach, pisanych w latach 19541955, zwróci³
równie¿ uwagê na inne zagadnienie, cile zwi¹zane z percepcj¹ w epoce,
w której technika sta³a siê jedn¹ z dominant rzeczywistoci. Wprowadzi³
do dyskursu filozoficznego pojêcie wiatoobraz, które nie oznacza obrazu wiata, ale wiat pojmowany jako obraz wytwarzany przez cz³owieka
dziêki technice i zawsze zawieraj¹cy ukryty plan ideologiczny16. Jego
zdaniem, technika jest przede wszystkim nonikiem ideologii, poniewa¿
modeluje zwi¹zek cz³owieka ze wiatem, co oznacza, ¿e obraz wiata staje siê istotnym elementem zbioru ludzkich przekonañ na temat ¿ycia. Na
marginesie niniejszych refleksji warto dodaæ, ¿e dzisiaj obrazy elektroniczne czêsto okrela siê jako obrazowiaty, co oznacza, ¿e przekszta³caj¹ one rzeczywistoæ w tzw. obrazy-powierzchnie, które równie¿ nie s¹
pozbawione potencji i si³y ideologicznej. Przeciwnie, technika wci¹¿ s³u¿y do odkrywania wiata zorientowanego ideologicznie i ten wymiar percepcji wspó³czesnego cz³owieka nie mo¿e byæ odsuwany przez filozofiê na
dalszy plan refleksji.
Wed³ug Klawitera, we wspó³czesnej refleksji nad percepcj¹ wa¿na
jest równie¿ koncepcja Jamesa Gibsona, sytuuj¹ca j¹ na gruncie tzw.
psychologii ekologicznej. W tej optyce percepcja jest traktowana jako forma aktywnoci biologicznej organizmu, polegaj¹ca na zbieraniu przez
ten organizm informacji o obiektach z otoczenia, po to, aby móg³ on wykorzystaæ j¹ do zwiêkszenia swoich szans na przetrwanie17. To zbieranie
polega na postrzeganiu ofert, czyli pewnych trwa³ych wzorów, jakie istniej¹ w zmieniaj¹cych siê kompleksach bodców fizycznych. Ostatecznie
percepcja jest wiêc rozpoznawaniem sposobnoci do dzia³ania.
Przywo³ane koncepcje dope³nia polski filozof swoj¹ teori¹ percepcji.
Uwa¿a on, ¿e tego typu postrze¿enie polega na rozpoznawaniu u¿ytecznoci przedmiotu oraz ¿e percepcji zawsze towarzysz¹ niejawne wyobra¿enia i to w³anie dziêki nim np. siêgaj¹c po nó¿, chwytamy go za r¹czkê,
a otwieraj¹c drzwi, chwytamy klamkê. Dowodzi przekonuj¹co, i¿ percepcja, przyk³adowo krzes³a, przebiega w dwóch etapach: W trakcie etapu
pierwszego zostaj¹ wyodrêbnione subu¿ytecznoci krzes³a. W etapie druM. H e i d e g g e r: Bycie i czas. Warszawa 1994, s. 9798 i n.
I d e m: Budowaæ, mieszkaæ, myleæ. Eseje wybrane. Warszawa 1977, s. 128167
i 224255.
17
A. K l a w i t e r: Jak rozpoznajemy narzêdzia?..., s. 66.
15
16
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gim do subu¿ytecznoci tych do³¹czany jest za porednictwem niejawnego wyobra¿enia wirtualny u¿ytkownik i w ten sposób rozpoznana zostaje u¿ytecznoæ krzes³a18. Kategorie subu¿ytecznoci i wirtualnego u¿ytkownika s¹ bardzo przydatne w charakterystyce VR, poniewa¿ wskazuj¹ na naturalny potencja³ ludzkiej percepcji w zakresie jej przeznaczenia i celowoci oraz na mo¿liwoci poszerzania w procesie spostrzegania repertuaru wyobra¿onych niejawnych u¿yæ.
Trawestuj¹c konkluzjê sformu³owan¹ przez Klawitera, mo¿na w nastêpuj¹cy sposób opisaæ przyk³ad percepcji jako proces otwieraj¹cy siê
na zjawisko w rodzaju VR: zwolennik tradycyjnego traktowania percepcji, dla którego koñczy siê ona w momencie rozpoznania cech fizycznych
jakiego elementu rzeczywistoci, ogranicza siê jedynie do widzenia nagiego przedmiotu; zwolennik koncepcji Heideggera utrzymuje, ¿e postrzegaj¹c, wychwytuje porêcznoæ i s³u¿ebnoæ tego elementu, pojmuj¹c porêcznoæ jako koniecznoæ istnienia u¿ytkownika tego elementu (cecha
dla), a s³u¿ebnoæ jako przeznaczenie elementu (cecha do); z kolei zwolennik psychologii ekologicznej pojmuje spostrzeganie jako proces rozpoznawania oferty robienia czego, wysy³anej przez to, co spostrzegane, ku
obserwatorowi; oferta zawsze zawiera obiektywne i subiektywne cechy
percypowanego elementu rzeczywistoci, tworz¹c z nich informacjê wystarczaj¹c¹ do rozpoznawania, jak siê tym elementem pos³u¿yæ. Skoro
wiêc ka¿da percepcja polega na identyfikowaniu tego, co postrzegamy,
oraz na wyobra¿onym niejawnym u¿yciu tego¿, to VR wydaje siê opieraæ
na szczególnym rodzaju percepcji, pe³niejszym na pierwszym i drugim
etapie, która rozpoznawanie u¿ytecznoci zawdziêcza wzmo¿onemu oddzia³ywaniu tego, co postrzegamy, na wszystkie zmys³y cz³owieka. Dzieje siê tak dziêki sugestywnoci, jak¹ wytwarzaj¹ nowe technologie.
W istocie chodzi wiêc w tym wypadku o takie oddzia³ywanie, które skutecznie podwa¿a  wa¿ne we wszystkich koncepcjach percepcji charakteryzowanych przez Klawitera  poczucie dystansu do spostrzeganego
obiektu.

Symulacja  drugi filar rzeczywistoci wirtualnej
VR jest przecie¿ sztucznym tworem, który istnieje intencjonalnie,
dlatego ¿e cz³owiek chce obdarzyæ go istnieniem. Jest ona rezultatem tej
tendencji wystêpuj¹cej w rozwoju ludzkiej cywilizacji, która osi¹gnê³a
18
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swój punkt szczytowy wraz z pojawieniem siê mediów elektronicznych.
Elisabeth Reith opisa³a j¹ nastêpuj¹co: Cyberprzestrzeñ  kraina
impulsów elektronicznych i ekspresowych autostrad danych [...] jest
byæ mo¿e technicznym artefaktem, ale rzeczywistoæ wirtualna stanowi
konstrukcjê, znajduj¹c¹ siê wewn¹trz ludzkiego umys³u [...]. Iluzja rzeczywistoci nie spoczywa w samej aparaturze, ale w chêci u¿ytkowników, by wytwory ich wyobrani traktowaæ tak, jakby by³y rzeczywiste19. Stanis³aw Lem, wybitny pisarz i filozof-amator, podkrela³ szczególny zwi¹zek wirtualnoci z technologi¹, dowodz¹c, ¿e jest ona efektem
funkcjonowania fantomatyki  techniki umo¿liwiaj¹cej zastêpowanie
[...] (jedynej) rzeczywistoci doskona³¹ [jej] u³ud¹20, ale Obecnoæ fantomatyki jest [...] problemem ponadtechnicznym i ponadkulturowym, gdy
ziszczona fantomatyka rusza z posad problematykê filozofii klasycznej
tam, gdzie owa problematyka przez dwa tysi¹ce lat ani drgnê³a21. Oczywicie, twierdzenie, i¿ w filozofii tak d³ugo trwa³ zastój i dlatego nie przygotowa³a ona ludzi do przyjêcia i w³aciwego pojmowania VR, jest przesad¹, ale Lem s³usznie podkrela, i¿ tym razem chodzi o zjawisko, które
przeobra¿a stosunek cz³owieka do wiata, jest bowiem uwik³ane  co
wczeniej ju¿ sygnalizowa³em  w kwestie ontologiczne i epistemologiczne.
Wirtualnoæ nie jest wy³¹cznie fenomenem technologicznym, ale wywodzi siê z kultury, która ma d³ug¹ tradycjê, równie¿ filozoficzn¹. Pisa³
o tym m.in. Simon Penny w swojej rozprawie, zatytu³owanej Dwa tysi¹clecia rzeczywistoci wirtualnej, w której przekonuj¹co dowodzi³, ¿e rzeczywistoæ wirtualna, jak ka¿de osi¹gniêcie technologiczne, nale¿y do
historii kultury [...]. W rzeczywistoci wirtualnej jestemy od dawna22.
W Polsce szeroko rozwin¹³ tê myl Marek Krajewski, twierdz¹c, i¿ wirtualnoæ jest kolejn¹ faz¹ trwa³ej tendencji kulturowej, jest istot¹ spo³ecznego sposobu ¿ycia, a dzisiaj pojawia siê po prostu w nowej, bezprecedensowej postaci23.
Krajewski wyró¿ni³ dwie wirtualnoci: wirtualnoæ uniwersaln¹, która
zawsze by³a, jest i bêdzie obecna w ludzkim wiecie, poniewa¿ stanowi
warunek jego istnienia, oraz wirtualnoæ partykularn¹, która równie¿
E. R e i t h: Cultural Formation in Text  Based Virtual Realities [http://www.parcftp.xerox.com/ (04.11.2008)].
20
S. L e m: Fantomologia. W: I d e m: Fantastyka i futurologia. Kraków 1970,
s. 172173.
21
Ibidem
22
S. P e n n y: Dwa tysi¹clecia rzeczywistosci wirtualnej. Magazyn Sztuki 1996,
nr 9 (1), s. 143.
23
M. K r a j e w s k i: O starym i nowym typie symulowania realnoci. W: Cz³owiek
miêdzy rzeczywistoci¹..., s. 7792.
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zawsze istnia³a, ale odgrywa³a w ¿yciu spo³ecznym nik³¹ rolê, rozwijaj¹c
siê intensywnie dopiero wraz z narodzinami technologii cyfrowej.
Wirtualnoæ uniwersalna odnosi siê do mylenia o ka¿dej rzeczywistoci jako sztucznej, poniewa¿ stworzonej przez cz³owieka, bardzo kreatywnego w przekszta³caniu tego, co naturalne; odnosi siê równie¿ do
zbiorowego zmylania, rozwijania zdolnoci symulacyjnych oraz tworzenia coraz wiêkszej liczby projekcji. Innymi s³owy, w tej perspektywie wiat
cz³owieka jest wiatem sztucznym, dowiadczanym przez kulturowo
wytwarzane okulary, który pojawia siê ju¿ na poziomie percypowania,
a przed procesem kategoryzacji danych zmys³owych. Oznacza to, i¿ jednostkowy sposób dowiadczania rzeczywistoci za pomoc¹ zmys³ów nie
jest okrelony wy³¹cznie przez ich fizjologiczne charakterystyki, ale jest
równie¿ kulturowo i spo³ecznie uwzorowany, poddany presji obowi¹zuj¹cych w danej kulturze wartoci i norm24. Istotn¹ rolê w tym ujêciu wirtualnoci odgrywaj¹: hierarchia wra¿eñ zmys³owych oraz ich proporcje
i charaktery, poniewa¿ to dziêki nim ka¿da kultura przekszta³ca rodowisko w sztuczny wiat, w potencjalnoæ. Autor dobitnie podkrela wiecznoæ wirtualnoci, gdy pisze: Spo³eczna rzeczywistoæ, intersubiektywnoæ, mog¹ wiêc istnieæ tylko jako sztuczna, kulturowa projekcja, symulacja, której zaledwie tematem i to dosyæ swobodnie interpretowanym
jest czysto fizyczna realnoæ lub natura oraz to wszystko, co istnieje niezale¿nie od nas25.
Natomiast wirtualnoæ partykularna polega na demaskowaniu sztucznego, konwencjonalnego charakteru ludzkiego wiata. Zdaniem Krajewskiego, dziêki substancjom psychoaktywnym, magii, medytacjom, teatrowi, eksperymentom z wizualnymi symulacjami ludzie mog¹ ogl¹daæ to,
czego nie mo¿na dowiadczyæ, mog¹ na chwilê jakby opuciæ intersubiektywnoæ, spotykaj¹c siê z tym, co jest absolutnie subiektywne i niekomunikowalne. Zawsze trwa wiêc swoista gra w jest-nie ma, która staje siê
jedn¹ z podstawowych si³ dynamizuj¹cych ¿ycie spo³eczne. Wirtualnoæ
partykularn¹ traktowaæ mo¿na jako efekt subiektywizacji ¿ycia spo³ecznego i kultury oraz nowoczesnej pluralizacji. Nie chodzi przecie¿ o to, ¿e
znikaj¹ dowiadczenia bezporednie i ¿e cz³owiek wspó³czesny percypuje
wiat za porednictwem medialnych przedstawieñ, tak bowiem  jeli
trafna jest koncepcja wirtualnoci uniwersalnej  by³o zawsze, ale o to,
¿e multimedia pozwalaj¹ ka¿demu cz³owiekowi percypowaæ co innego,
a przede wszystkim decydowaæ o tym, co widzi i postrzega. Wirtualnoæ
partykularna opiera siê wiêc na dopasowywaniu percepcji do potrzeb
24
25

Ibidem, s. 81.
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cz³owieka. W koñcu staje siê ona bardziej ekspresj¹ cz³owieka, który poznaje, ni¿ samym poznawaniem.

Przesuniêcie ontologiczne?
Przyjmuj¹c te ustalenia oraz uwzglêdniaj¹c z³o¿onoæ wirtualnoci
i jej mocne powi¹zania z ponowoczesnoci¹, zasadnie mo¿na potraktowaæ j¹ jako szczególn¹ formê intertekstualnej gry. Gry, która poszerza
zakres mo¿liwoci poznawczych cz³owieka, stwarza liczne okazje do prze¿ywania niezwyk³ych sytuacji, do rozwijania wyobrani, ale stanowi te¿
realne zagro¿enie dla poczucia rzeczywistoci i spójnej ludzkiej to¿samoci. Lech W. Zacher, pisz¹c o powiêkszonej przestrzeni spo³ecznej jako
obszarze gry, wyra¿a przypuszczenie, ¿e technologia VR bêdzie mia³a dla
niej zapewne prze³omowe znaczenie, mo¿e byæ po¿yteczn¹ metod¹ symulacji lub jednoczenie sposobem i miejscem generowania i funkcjonowania nowych, sztucznych wiatów, mo¿e byæ zabaw¹ i rozrywk¹, a tak¿e
form¹ ucieczki przed nie-wirtualn¹ rzeczywistoci¹. Mo¿e te¿ wyst¹piæ
schizofreniczne pomieszanie obu wiatów cz³owieka. Przestrzeñ nie tylko komunikacyjna, ale i ¿yciowa ludzi ulega wiêc transformacji i poszerzeniu czy raczej  wchodzi w nowy wymiar. Dziêki technice i zwi¹zanej z jej ewolucj¹ procesów  choæby odrealnienia i usztuczniania cz³owieka26.
Zasadnicze pytania zwi¹zane z wirtualnoci¹ tego typu sformu³owa³em, rozwa¿aj¹c kwestiê tzw. przesuniêcia komunikacyjnego, polegaj¹cego na przekszta³caniu, a nawet na mo¿liwoci zastêpowania poczucia
dystansu, jakie gwarantuje percepcja, inkluzj¹ obrazow¹, czyli mo¿liwoci¹ przebywania cz³owieka w stworzonym przez siebie i maszynê wiecie audiowizualnym27. Oczywicie, o charakterze tego przesuniêcia decyduje przede wszystkim g³êbokoæ zanurzenia w wiecie wygenerowanym
przez multimedia i jest to na ogó³ zanurzenie s³abe, rzadziej rednie,
jeszcze nie g³êbokie. Jak twierdz¹ znawcy cyberprzestrzeni, mo¿na w niej
znieæ prawo grawitacji, nie musz¹ w niej obowi¹zywaæ zasady geometrii
euklidesowej i oddzia³uje ona skutecznie na ludzkie zmys³y (w niewielkim stopniu dotyczy to wêchu, a prawie wcale [jeszcze!] nie dostarcza
wra¿eñ smakowych). Cz³owiekowi przebywaj¹cemu w niej nie s¹ wiêc
L.W. Z a c h e r: Gry o przysz³e wiaty. Warszawa 2006, s. 115.
T. M i c z k a: O zmianie zachowañ komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Katowice 2002, s. 115130.
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przydatne w pe³ni tradycyjne nawyki percepcyjne, wa¿niejsze bowiem
ni¿ poczucie dystansu do percypowanego obiektu jest dla niego poczucie
bycia w percypowanym miejscu i patrzenie na wiat z jego wnêtrza.
Ale VR nie tworzy nowego, prawdziwego miejsca, jedynie cz³owiek, który
w niej przebywa, zachowuje siê tak, jakby ono istnia³o, poniewa¿ 
o czym przekonuje William Bricken, jeden z wspó³twórców najnowszych
form wirtualnoci  przemieszcza ona swoich uczestników wewn¹trz
informacji. [...] Wra¿enie wystêpuj¹ce podczas ogl¹dania obrazów staje
siê wra¿eniem wystêpuj¹cym podczas przebywania w miejscu28.
Jeli chodzi o zanurzenie cz³owieka w strumieniu informacji i o bodce wywo³ane przez multimedium, to mo¿na poprzestaæ na stwierdzeniu,
¿e najbardziej zale¿y ono dzisiaj od precyzji i kreacyjnych mo¿liwoci
u¿ytych technologii, które mocno zwiêkszaj¹ siê w komunikacji sieciowej. Ta ostatnia cecha nie stanowi jednak koniecznego warunku do zaistnienia VR, chocia¿ komunikowanie siê za porednictwem sieci komputerowej staje siê coraz czêstsz¹ form¹ komunikacji wspó³czesnej i coraz wa¿niejszym elementem charakteryzowanego zjawiska.
Techniki i sposoby zanurzenia szczegó³owo omawiaj¹ m.in Laurnier
Herr i Hudson Rosebush w rozwiniêtych wersjach swojej koncepcji tzw.
czterech podpór rzeczywistoci wirtualnej, w której przywi¹zuj¹ du¿¹
wagê do odró¿niania tego zjawiska od klasycznej grafiki komputerowej29.
Wed³ug Rosebusha, rzeczywistoæ wirtualna mo¿e zaistnieæ wówczas, gdy
jednoczenie wystêpuj¹: trójwymiarowa fotorealistyczna grafika komputerowa wraz z metod¹ budowania modeli, ich owietlania i ukazywania w rzucie perspektywicznym, symulacja zachowania obiektów poprzez modelowanie ich dynamiki, tzn. oddzia³ywania przedmiotów miêdzy sob¹ oraz ich rodowiskiem (opieraj¹ca siê na rozwi¹zaniach technicznych coraz bardziej wykraczaj¹cych poza kinematykê), oddzia³ywania multisensoryczne i wielokana³owe ze wiatem wirtualnym (czyli
sprzê¿enie zwrotne umo¿liwiaj¹ce chwytanie i obracanie obiektów, odczuwanie ich lekkoci lub ciê¿koci, wyczuwanie tekstury powierzchni,
itp.) oraz wspó³uczestniczenie ró¿nych graczy w tej samej rzeczywistoci wirtualnej, dziêki w³¹czeniu siê do tej samej sieci.
Autor dokona³ nawet charakterystyki trzech sytuacji, w jakich mog¹
znaleæ siê gracze (u¿ytkownicy multimediów): pierwsza stwarza okazjê
do spostrzegania wirtualnego innych rzeczywistych graczy (awatarów),
druga  do stworzenia reprezentacji wirtualnej samego siebie, w³asne28
Cyt. za: P. V i d a l i: Esperienza e comunicazione nei nuovi media. In: Le nuove tecnologie della comunicazione. Eds. G. B e t t e t i n i, F. C o l o m b o. Milano 1993, s. 322.
29
H. R o s e b u s h: A w³aciwie czym jest rzeczywistoæ wirtualna? [brak nazwiska
t³um.]. Brulion 1994, s. 165168.
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go awatara (postrzega siê czêci w³asnego cia³a, patrz¹c na nie jak gdyby
z innego punktu), trzecia za  pozwala spotkaæ aktorów, którzy nie
istniej¹ w wiecie rzeczywistym, poniewa¿ w ca³oci zostali stworzeni
przez komputer. Niezwykle intryguj¹co brzmi sformu³owana przez Rosebusha konkluzja: Jednym z problemów, jaki mo¿e siê tutaj pojawiæ,
jest to, ¿e wy, uczestnicy, nie bêdziecie mogli rozró¿niæ owych ró¿nych
typów aktorów30.
Skoro rzeczywistoæ wirtualna nie istnieje fizycznie, ale dziêki tak
rozumianej teleobecnoci (przebywaniu w niej), wywo³uje w cz³owieku
niektóre naturalne procesy fizjologiczne i mentalne, to znaczy, ¿e ludzie
mog¹ znaleæ siê w sytuacjach zupe³nie dla siebie nowych. W dotychczasowych dociekaniach nad natur¹ wszystkiego, cokolwiek istnieje (tego,
co jest), zarówno w sferze realnej (przedmioty, zdarzenia...), jak i idealnej, filozofowie zwracali uwagê, ogólnie rzecz bior¹c, na obligatoryjne
charaktery zasady to¿samoci (okrelaj¹cej zgodnoæ rzeczy samych
z sob¹) i zasady sprzecznoci (okrelaj¹cej brak to¿samoci miêdzy ró¿nymi bytami). Wraz z pojawieniem siê rzeczywistoci wirtualnej naruszona zosta³a zasada sprzecznoci: jeli ten wiat nie istnieje, ale istniej¹ jego skutki, to mo¿na chyba mówiæ o istnieniu przesuniêcia ontologicznego? To pytanie zmusza do postawienia kolejnych  wczeniej sygnalizowanych przez przywo³anych badaczy  pytañ: Czy cz³owiek odnajdzie swoje miejsce i osi¹gnie równowagê fizyczn¹ i psychiczn¹ w rzeczywistoci przesuniêtej pod wzglêdem ontologicznym? Czy obalenie
granic miêdzy gr¹ a ¿yciem i prowadzenie wolnych gier intertekstualnych otworzy mu drogê do w³aciwie pojmowanej wolnoci i stworzy szansê
g³êbszego poznania siebie i wiata, czy te¿ stanowi to realne zagro¿enie
dla jego to¿samoci, a nawet ¿ycia?
Michael Heim, który jako pierwszy najdok³adniej opisa³ rzeczywistoæ
wirtualn¹, traktuje j¹ jako zdarzenie lub w³aciwoæ, które s¹ prawdziwe
jako efekty, ale nie s¹ prawdziwymi faktami [...], na tym opiera siê sens
symulacji, powoduj¹c, ¿e co wydaje siê prawdziwe, podczas gdy faktycznie nie jest. Gry wirtualne wykorzystuj¹ aparaturê do ledzenia ruchów
g³owy, rêkawice, a tak¿e animacjê komputerow¹ po to, by wywo³aæ efekt
dla naszych zmys³ów poprzez »w³aciwoci«, które przecie¿ nie s¹ prawdziwe31. Potwierdza on tym samym, ¿e skutecznoæ rzeczywistoci wirtualnej nie tylko opiera siê na zmyleniu zmys³ów, ale na czym jeszcze
istotniejszym dla percepcji, na wczeniejszym wprowadzeniu w b³¹d
umys³u uczestnika gry i dlatego za najwa¿niejszy wyznacznik komunikacyjny tego zjawiska uznaæ nale¿y w³anie przesuniêcie ontologiczne.
30
31

Ibidem.
M. H e i m: Methaphysics of Virtual Reality. Oxford 1993, s. 109110.
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Natomiast Jos de Mul uwa¿a, ¿e rzeczywistoæ wirtualna nie jest jedynie form¹ czystej iluzji, poniewa¿ wirtualne wiaty i wirtualne wspólnoty maj¹ w³asn¹ realnoæ. Tym, co odró¿nia VR od starszych form reprezentacji, takich jak malarstwo czy film, jest nie tyle fakt, ¿e odnosz¹ siê
one do prawdziwych wiatów poza reprezentacj¹, lecz to, ¿e konstytuuj¹
inny rodzaj bycia-w-wiecie. Zadaniem ontologii rzeczywistoci wirtualnej
[...] jest zarówno opisanie i analiza charakterystyki bycia-w-wiecie-wirtualnym Dasein [heideggerowskiego ludzkiego jestestwa, wiadomoci
bycia charakteryzuj¹cej ludzk¹ egzystencjê  T.M.], jak równie¿ wyjanienie sposobu, w jaki ³¹czy siê ono z byciem-w-wiecie-prawdziwym32.

Rzeczywistoæ wirtualna jako przestrzeñ iluzji
i równoleg³ego ¿ycia
Wydaje siê, ¿e dotychczasowe próby opisania bycia w VR i wyjaniania jej ³¹czenia siê z realnoci¹ s¹ ma³o satysfakcjonuj¹ce, a nawet
ostatnio bardzo rzadkie, poniewa¿ wiêkszoæ badaczy przyjê³a nies³uszne  co ³atwo dostrzega siê z dzisiejszej perspektywy  za³o¿enie, ¿e
rozwój tej technologii ma umo¿liwiæ cz³owiekowi pe³ne, g³êbokie zanurzenie w sztucznym wiecie, ma zaoferowaæ mu czyst¹ iluzjê, która na
pewnien czas mo¿e skutecznie, czyli we wszystkich niemal¿e wymiarach,
zast¹piæ rzeczywistoæ. Okazuje siê jednak, ¿e ani nauka nie potrafi tego
celu osi¹gn¹æ, przynajmniej na razie, ani  i to jest szczególnie istotne
dla wyjanienia charakteru tego fenomenu  u¿ytkownicy multimediów
nie apoteozuj¹ swojego pragnienia utraty ca³kowitego poczucia realnoci.
Ci najbardziej zafascynowani ponowoczesn¹ technologi¹ oczywicie zmieniaj¹ dziêki niej swoje nastawienie do rzeczywistoci, ulegaj¹c
tzw. narkotyzacji komputerowej. Badacze pisz¹ wiêc du¿o o upowszechnianiu siê narkotycznego podejcia do realnoci, przez co rozumiej¹ akty
poznawcze bêd¹ce rezultatami uzale¿nienia siê ludzi od technologicznej konsumpcji, intertekstualnoci i interaktywnoci. Mo¿na okreliæ te
uzale¿nienia jako formy narkolepsji, zapadania siê w sen czy przenoszenie do innego wiata bez wzglêdu na konkretn¹ sytuacjê, w której
siê u¿ytkownicy multimediów znajduj¹. Bez w¹tpienia zbyt d³uga interakcja z maszynami mo¿e wywo³ywaæ stany braku poczucia rzeczyJ. M u l de: Rzeczywistoæ wirtualna  pomiêdzy technologi¹, ontologi¹ a sztuk¹.
Prze³. M. M i c h a ³ o w s k a. Kultura Wspó³czesna 1999, nr 3, s. 14.
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wistoci. Medycyna rozpoznaje ju¿ dzisiaj ró¿ne odmiany choroby telewizyjnej oraz komputerowej i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w przysz³oci
znacznie zwiêkszy siê liczba ofiar techniki, m.in. z powodu upowszechniania siê takich form komunikacyjnych, które umo¿liwi¹ cz³owiekowi
g³êbsze zanurzanie siê w wiatach fikcyjnych.
Na ogó³ jednak u¿ytkownicy skutecznie unikaj¹, nawet jeli ich niektóre zmys³y ulegaj¹ zmyleniu, narkotyzacji i wybieraj¹ uczestnictwo
w dostêpnych formach VR, które mo¿na okreliæ jako zanurzenie s³abe
lub co najwy¿ej rednie, jako krótkotrwa³e i niepe³ne pogr¹¿enie zmys³owe. Decyduj¹ o tym wiadomie, ale równie¿ na podstawie wiedzy, ¿e ca³kowite, g³êbokie zanurzenie w obrazach nie jest mo¿liwe z powodu ograniczeñ, jakim podlega technologia. Trudno przewidzieæ, czy wywo³anie
pe³niejszej iluzji bêdzie w przysz³oci mo¿liwe. Nicholas Negroponte pozostaje marzycielem i fantazjuje na temat interfejsu, w którym komputery bêd¹ podobne do ludzi33. Raymond Kurzweil twierdzi za z g³êbokim przekonaniem, ¿e dziêki miniaturyzacji, technice obliczeniowej, komunikacji i skanowaniu mózgu bêdziemy mieli miliardy nanobotów 
inteligentnych maszyn, wielkoci komórki krwi lub jeszcze mniejszych
 podró¿uj¹cych drobnymi naczyniami krwiononymi w naszym mózgu
i komunikuj¹cych siê bezporednio z naszymi komórkami nerwowymi. Technologia nanobotów zapewni nam nie tylko ca³kowicie spójn¹,
ale i przekonuj¹c¹ VR. [...] Ka¿dy bêdzie móg³ umieciæ w sieci swoje
¿ycie, a kto inny bêdzie móg³ w pe³ni prze¿ywaæ jego wra¿enia zmys³owe i reakcje emocjonalne  podobnie jak w filmie Byæ jak John Malkovich (1999)  tyle, ¿e wra¿enia te bêd¹ dotyczyæ emocji znacznie wykraczaj¹cych poza zwyk³e piêæ zmys³ów34. Natomiast wiêkszoæ badaczy podejmuj¹cych te kwestie wyra¿a rozczarowanie i sceptycyzm. Na przyk³ad Piotr Sitarski, autor pierwszej polskiej monografii tego zjawiska35,
w po³owie pierwszego dziesiêciolecia XXI wieku twierdzi³, ¿e ten projekt
technologiczny stopniowo znika z badañ naukowych i wiadomoci potocznej, mimo postêpu w rozwoju in¿ynierii, poniewa¿ utraci³ dawn¹
atrakcyjnoæ w transformacji, jaka zachodzi w kulturze najnowszej36.
33
N. N e g r o p o n t e: Cyfrowe ¿ycie. Jak siê odnaleæ w wiecie komputerów. Prze³.
M. £ a k o m y. Warszawa 1997, s. 86.
34
R. K u r z w e i l: Wnerwiaj¹ce nanoboty. Prze³. J. S t r a d o w s k i. Gazeta Wyborcza z 1 stycznia 2001 r., s. 21. Zob. równie¿ The Age of Intelligene Machines. Los Angeles 1990 i The Age of Spiritual Machines. New York 1999.
35
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model Komunikacyjny rzeczywistoci wirtualnej. Kraków 2002.
36
I d e m: Niepowodzenie projektu rzeczywistoci wirtualnej. W: Nowa audiowizualnoæ  nowy paradygmat kultury. Red. E. W i l k, J. K o l a s i ñ s k a - P a s t e r c z y k.
Kraków 2008, s. 255260.
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Niezale¿nie od tego, która opinia w tej sprawie oka¿e siê w przysz³oci trafna, co najmniej dwa fakty ju¿ dzisiaj nie wzbudzaj¹ zasadniczych
kontrowersji i potwierdzaj¹ transwersalny charakter rzeczywistoci wirtualnej. Pierwszy odnotowa³ kilka lat wczeniej w³anie Sitarski, uznaj¹c w zakoñczeniu swojej ksi¹¿ki, ¿e ta technologia i inne media interaktywne wnosz¹ now¹ jakoæ do sfery porozumiewania siê ludzi. Otwieraj¹ tak¿e zupe³nie nowe pole: obejmuj¹ce komunikacjê cz³owieka z komputerem symuluj¹cym inteligencjê37. Drugim faktem, który dotyczy obecnego stanu VR, jest upowszechnianie siê w internecie od 2003 roku wirtualnego wiata nazwanego Second Life (Drugie ¿ycie), którego projekt powsta³ pod kierownictwem Philipa Rosendalea w firmie Linden
Lab38.
Popularnoæ (9 mln uczestnicz¹cych internautów w 2007 r.) tego wirtualnego wiata, symuluj¹cego oko³o 250 km2 wiadczy o tym, ¿e wielu
u¿ytkownikom multimediów ca³kowicie wystarcza uczestnictwo w animowanym obrazie wiata, który eksponuje swoj¹ sztucznoæ. Dla nich
najwa¿niejsza nie jest tak mocno akcentowana przez badaczy wiarygodnoæ i spójnoæ wiata cyfrowego, ale mo¿liwoæ rozwijania swojej kreatywnoci przez testowanie realnoci.
W Second Life internauci za okrelon¹ op³at¹ konstruuj¹ swoje wirtualne charaktery, wybieraj¹c dla siebie animowanego awatara, któremu nadaj¹ imiê i nazwisko, dobieraj¹ sylwetkê, kolor w³osów, oczu i skóry, p³eæ i którego ubieraj¹. W tym wiecie mówi¹ o sobie to, co chc¹ i 
rzecz zastanawiaj¹ca  unikaj¹ anonimowoci, poszukuj¹c dla siebie
charakteru, chêtnie lataj¹c i teleportuj¹c siê. Wiêkszoæ z nich buduje
sobie wymarzony dom nad morzem i podejmuje studia, najchêtniej na
Harvardzie.
Internauci wspó³tworz¹ Second Life jako wiat otwarty na transformacje, wszystko w nim buduj¹ w czasie rzeczywistym i nie traktuj¹ go
wcale jako gry, ale jako nowe spo³eczeñstwo. Projekt ten ró¿ni siê od innych form wirtualnoci trójwymiarowoci¹ i dlatego staje siê dla u¿ytkowników internetu prototypem prawdziwych sytuacji w tym sensie, ¿e
to, co w tym wiecie realizuj¹, próbuj¹ potem konkretyzowaæ w rzeczywistoci. Najwiêksze firmy testuj¹ tam swoje przedsiêwziêcia, które póniej przeprowadzaj¹ w realnoci. Na przyk³ad w Second Life dzia³aj¹
wirtualne redakcje Reutersa i SkyNews, wirtualne sklepy Adidasa, Della i Mazdy, wirtualne ambasady Szwecji i Malediwów, a obecnie przenosi
siê tam wiele instytucji edukacyjnych, dziêki czemu internauci oddaleni
37
I d e m: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistoci wirtualnej. Kraków 2002, s. 164.
38
[http://secondlife.com (04.11.2008)]
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od siebie o tysi¹ce kilometrów mog¹ spotykaæ siê w jednej auli wyk³adowej i dokonywaæ dowiadczeñ w jednym laboratorium. Philip Rosendale
w udzielonym niedawno polskiej gazecie wywiadzie tak podsumowa³ osi¹gniêcie swojej firmy: Coraz wiêcej ludzi jest rezydentami »Second Life«.
Mo¿liwe, ¿e w przysz³oci sami bêd¹ siê nazywaæ mieszkañcami, nie rezydentami. Od wrzenia do padziernika ubieg³ego roku [2006  T.M.]
liczba u¿ytkowników wzros³a o 30%. Wirtualna to¿samoæ za kilka lat
mo¿e siê staæ koniecznoci¹, tak jak posiadanie adresu e-mailowego
i telefonu komórkowego. Chcielibymy braæ w tym udzia³39.

W stronê wirtualnej to¿samoci
Wydaje siê, ¿e ten sposób uczestnictwa w rzeczywistoci wirtualnej
bêdzie w najbli¿szym czasie wywiera³ wp³yw na realne ¿ycie i bêdzie równie¿ kszta³towa³ nastawienie u¿ytkowników multimediów do czystej iluzji. Przekonanie takie potwierdza m.in. fakt, ¿e w 2007 roku w Second
Life Douglas Gayeton zrealizowa³ film dokumentalny pt. Moje drugie
¿ycie  wideopamiêtniki Molotowa Alvy (My Second Life  The Video
Diaries of Molotov Alva), który jest filmem animowanym. Jego bohater
wêdruje po wirtualnym wiecie i objania, na czym on polega: mówi
i pokazuje, w jaki sposób skonstruowa³ swojego awatara i jak przenosi
swój kalifornijski dom do animowanego wiata.
Czy Second Life staje siê zagro¿eniem dla to¿samoci wspó³czesnego cz³owieka? Mo¿na odnieæ takie wra¿enie, np. gdy Alva mówi do widzów-internautów: Wszystko, co mnie ³¹czy³o z realnym wiatem, zniknê³o. Pamiêæ, która zosta³a, jest jak zewnêtrzny organ. Czasem zastanawiam siê, kim byli dla mnie ci ludzie [z prawdziwej fotografii  T.M.]?
Jestem w »Second Life« tak d³ugo, ¿e zapomnia³em. Dlatego postanowi³em  zanim bêdzie za póno  rejestrowaæ wszystko, co siê tu dzieje40.
Mo¿na równie¿ uznaæ My Second Life  The Video Diaries... za formê
edukacji medialnej i szansê pozytywnego rozwoju to¿samoci wspó³czesnego internauty, gdy uwiadomimy sobie, ¿e produkcjê tego filmu wspó³finansowa³o holenderskie ministerstwo edukacji, kultury i nauki, a Holand Doc i HBO zamierzaj¹ wyemitowaæ go w swoim normalnym progra39

s. 13.

M. S t r z e l e c k a: Stworzy³em lepszy wiat. Gazeta Wyborcza z 12 lipca 2007 r.,

E a d e m: Kamera w Drugim ¯yciu. Gazeta Wyborcza z 10 wrzenia 2007 r.,
s. 20. Charakterystykê filmu zob. [http://youtube.com/watch?v=e716rQAdXw (04.11.2008)].
40
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mie. Bez w¹tpienia Second Life otwiera nowy etap w rozwoju VR i potwierdza, ¿e badacze pope³nili wiele pomy³ek, charakteryzuj¹c i analizuj¹c formy tej technologii i jej wp³yw na ¿ycie wspó³czesnego cz³owieka.

Tadeusz Miczka

Pure illusion and testing reality: two virtual realities
 two participations
Summary
The author assumes that the technology of virtual reality which is a multimedia
phenomenon of an open source type is treated by the new media users in two different
ways: as an artificially generated space able to evoke a total illusion, and as an artificial prototype of real places and worlds allowing for testing reality. Characterizing two
pillars of virtuality, i.e. perception and simulation, the author proves that the virtual
reality is a special kind of perception as it is based on the ontological movement, eliminating the sense of distance to the perceived world, and is a special kind of simulation
as it matches perception to the human needs becoming more an expression of the one
who recognizes than the process of cognition alone.
It finds the conclusions made by Jos de Mul specially accurate. He claims that the
very phenomenon has its own reality, and what differentiates it from traditional forms
of representation, such as painting or film, is not the fact that apart from representation it refers to the real worlds, but the fact that it constitutes a different kind of beingin-the world. In conclusion, the author notices that multimedia virtuality, following
Wolfgang Welschs terminology, is transversal, namely reality and virtuality permeate
in human experiences whereas the borders between them are becoming more and more
unstable or even totally blurred from time to time. Transversality is proved by, among
others, such facts as disappointment with the attempts of a deep (fully sensual) emersion in an artificial surrounding, and a fast increasing popularity of Second Life in
which people construct their virtual identities in a conscious way.

Tadeusz Miczka

Reine Illusion und die Überprüfung der Realität: zwei virtuelle Wirklichkeiten
 zwei Beteiligungen
Zusammenfassung
Der Verfasser nimmt an, die Technologie der virtuellen Wirklichkeit, die ein multimediales open source Phänomen ist, wird von den Benutzern von den neuen Massenmedien zweierlei betrachtet: als ein künstlich geschaffener Raum, der eine totale Illusion hervorrufen kann und als ein künstlicher Prototyp für wirkliche Orte und Welten,
der das Überprüfen von der Realität möglich macht. Er charakterisiert zwei Pfeiler von
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der Virtualität: die Perzeption und die Simulation und zeigt auf, dass die virtuelle Wirklichkeit ein besonderer Fall der Perzeption ist, weil sie auf eine ontologische Verschiebung gründend das Gefühl der Distanz zur wahrgenommenen Welt beseitigt, und sie
ist auch ein besonderer Fall der Simulation, denn sie wird, die Perzeption den menschlichen Bedürfnissen anzupassen versuchend, viel mehr zur Expression des Erkennenden als zur Erkenntnis selbst. Der Verfasser stimmt der von Jos de Mul vertretenen
Meinung zu, dass dieses Phänomen über seine eigene Realität verfügt; von traditionellen Repräsentationsformen (z.B. Malerei oder Filmkunst) unterscheidet sich die Virtualität nicht dadurch, dass sie sich außer der Repräsentation auf wirkliche Welten
bezieht, sondern durch die Tatsache, dass sie eine andere Art des Daseins in der Welt
konstituiert. Sich der von Wolfgang Welsch gebrauchten Terminologie benutzend schlussfolgert der Verfasser: die multimediale Virtualität ist transversal, d.h. die Realität und
die Virtualität dringen in menschliche Erfahrungen durch, und die Grenzen zwischen
ihnen werden fließend, um manchmal auch völlig zu verschwinden. Diese transversalen Merkmale von der multimedialen Virtualität kommen zum Ausdruck u. a. in der
Enttäuschung von misslungenen Versuchen, sich tief (übersinnlich) in eine künstliche
Welt zu versinken und wachsende Interesse an Second Life, in dem man seine virtuellen Identitäten ganz bewusst verwirklichen darf.

Lech W. Zacher
Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoci i Zarz¹dzania im. L. Komiñskiego
Warszawa

Odrealnienie cz³owieka i jego wiata
Wstêpne refleksje i uwagi
Nie nale¿y wierzyæ, ¿e rzeczywistoæ pozostaje rzeczywistoci¹, kiedy wypêdzi³o siê z niej iluzjê...
Jean Baudrillard, Przed koñcem (2001)

Cz³owiek d¹¿y do poznania rzeczywistoci, do poznania prawdziwego, do prawdy. Musi to czyniæ, ¿eby w tej rzeczywistoci  której jest
cz¹stk¹  przetrwaæ. Szczególnie w swej praktycznej dzia³alnoci cz³owiek musi siê opieraæ na wiedzy prawdziwej. Pomagaj¹ w tym empiria,
metoda prób i b³êdów, nauki praktyczne. Przyk³adem mog¹ byæ skuteczne realizacje projektów technicznych (np. budowa i loty promów kosmicznych). W innych dziedzinach, jak np. w prowadzeniu wojen, oddzia³ywaniu na procesy gospodarcze czy na zachowania spo³eczne, jest trudniej 
byæ mo¿e ze wzglêdu na z³o¿onoæ wielkich systemów, ich wielk¹ wewnêtrzn¹ interakcyjnoæ, du¿¹ nieprzewidywalnoæ zachowania, chaotycznoæ itp. Niemniej cz³owiek stara siê i tu opieraæ na prawdziwym rozpoznaniu problemów  przyczyn, przebiegu, skutków, tak¿e mechanizmów,
struktur itd. Mo¿na wiêc chyba mówiæ o tendencji do realizmu w poznaniu i dzia³aniu ludzi.
Jednak¿e poza aktywnociami in¿ynieryjno-praktycznymi (wcale
zreszt¹ nie pozbawionymi elementów wyobrani, fantazji, b³êdów itp.)
cz³owiek wykracza poza rzeczywistoæ tward¹, namacaln¹, sprawdzaln¹. Sam tworzy w³asne wiaty (wyobra¿one, mylane, wirtualne), pe³ne
magii, fantazji, marzeñ, utopii, ideologii, wierzeñ religijnych itp. wiaty
mylane, nione, konstruowane, generowane przez choroby czy narkotyki równie¿ staj¹ siê realnoci¹, ale inn¹, istniej¹ inaczej, istniej¹ przede
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wszystkim przez skutki, jakie powoduj¹1. Ta nieprawdziwa rzeczywistoæ dzia³a, funkcjonuje. Czêsto skutecznie i bez zdawania sobie z tego
sprawy przez ludzi w niej zanurzonych. Rzeczywistoæ oddzia³uje na
ludzi, wp³ywaj¹c niekiedy decyduj¹co na ich zachowania, równie¿ w skali spo³ecznej (np. wywo³uj¹c nienawiæ, agresjê, heroizm).
Cz³owiek ¿yje wiêc jakby w dwóch wiatach: twardym (empirycznym, fizykalnym, sprawdzalnym) oraz miêkkim (mylanym, informacyjnym, ideologicznym, religijnym). Nie da siê  bez z³ych skutków 
ignorowaæ pierwszego wiata i jego praw (np. grawitacji). Nie da siê unikn¹æ fizykalno-fizjologicznych wymiarów ¿ycia cz³owieka. Nie mo¿na
jednak lekcewa¿yæ owego miêkkiego wiata (jego specyficzn¹ czêæ
K. Marks nazywa³ nadbudow¹), który nie jest w stanie zast¹piæ ani wyprzeæ wiata pierwszego. Jednak¿e ludzie ¿yj¹ w nim jak w realu, bo
jest on dla nich  choæby przez oddzia³ywanie  faktyczny.
Wspó³czenie powstaj¹ce technologie wirtualnej rzeczywistoci (VR)
mog¹ funkcjonowaæ w obu wiatach. W tym pierwszym  jako technologie in¿ynierskie, militarne, edukacyjne (symulacje, gry, uczenie siê),
w tym drugim  jako potê¿ne narzêdzie do konstruowania innej rzeczywistoci, zwanej obecnie wirtualn¹. W rzeczywistoci nie ró¿ni siê
ona od separate reality Carlosa Castanedy, wywo³ywanej pod wp³ywem
indiañskich rodków halucynogennych. Ró¿nic¹ jest przede wszystkim
utechnicznienie VR.
W wiecie miêkkim ludzie po prostu ¿yj¹  wytwarzaj¹c go i przetwarzaj¹c interakcyjnie. Czy bêdzie tak w cyberprzestrzennym wiecie
VR? Czy mo¿liwe bêdzie w nim pe³ne zanurzenie, czy te¿ jedynie zaspokajanie rozmaitych potrzeb typu cyberrozrywka, cyberseks itp.? Czy
wirtualna rzeczywistoæ mo¿e staæ siê rodowiskiem ¿ycia ludzi, rodowiskiem o ró¿nym stopniu bogactwa mo¿liwoci, doznañ, czy te¿ bêdzie
mieæ charakter w¹sko utylitarny? Mo¿na sobie wyobraziæ, i¿ wy³aniaj¹ce siê w pónej ponowoczesnoci cyberplemiê bêdzie ¿yæ w cyberwiecie czy szerzej  technowiecie jako w swoim podstawowym rodowisku, wychodz¹cym poza potrzeby technorozrywki (do czego bywa
sprowadzany problem2). Na pewno wirtualizacja oznacza odrealnienie
w stosunku do twardego wiata. Wydaje siê ona jedynie utechnicznionym (i opartym na wspó³czesnych technologiach infokomunikacyjnych)
przed³u¿eniem odwiecznej tendencji do odrealniania cz³owieka i jego
wiata przez rozwijanie wiata miêkkiego. Wspomniano ju¿ o przeja1
Por. L.W. Z a c h e r: Rzeczywiste i wirtualne wiaty ludzi. W: Cz³owiek wobec wiata. Red. Z. H u l l, W. T u l i b a c k i. Olsztyn 1996.
2
Por. T. S z l e n d a k: Technomania. Cyberplemiê w zwierciadle socjologii. Toruñ
1998.
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wianiu siê tendencji do tego w magii, mitach3, kulturze (np. symbolizm,
surrealizm), utopiach, ideologiach (np. typu New Age) i wierzeniach,
w manipulacjach politycznych, w mediach, w marketingu i reklamie. Elementy odrealnionej rzeczywistoci powstaj¹ wiêc tak¿e w wyniku wiadomego i planowego dzia³ania, np. dla propagandy, dla zysku, w celu
manipulacji wiadomoci¹ ludzi i ich zachowaniami. Mog¹ te¿ procesowi
temu sprzyjaæ mechanizmy systemowe, jak np. ideologia biznesu, komercjalizacja4.
* * *
W wiatach, w których mylimy, ¿yjemy, dzia³amy (z ró¿n¹ skutecznoci¹ i szczêciem); w wiatach, które s¹ dla nas faktyczne (choæby przez
oddzia³ywanie nastêpstw), wystêpuj¹, rzecz jasna, wszystkie wymienione ju¿ elementy konstrukcyjne. Mamy wiêc poznawanie rzeczywistoci
i jednoczenie jej tworzenie. Procesy te trudno odseparowaæ. Nie³atwo
wiêc ustaliæ, co naprawdê jest prawdziwe, co z³udne, co fa³szywe (ale
oddzia³uj¹ce). Pytania: Jak owe elementy iluzji, fa³szu, sztucznoci dzia³aj¹ na poznanie prawdziwe, na wiat prawdziwy? Czy nie jest on coraz
bardziej z³udny? Czy s¹ granice, w których poziom z³udzeñ, sztucznoci
i fa³szu nie pozwoli na dobr¹ percepcjê wiata prawdziwego, na dobre
funkcjonowanie? Byæ mo¿e jednak sami siê tak usztucznimy i odrealnimy, i¿ nie bêdzie to mia³o wiêkszego znaczenia. Wszystko oka¿e siê niepewne, iluzoryczne, relatywne, chaotyczne, coraz bardziej sztuczne, nie-spo³eczne, nie-ludzkie. Czyli od moderny do Habermasowskiej nowej
nieprzejrzystoci, do radykalnych wizji ponowoczesnoci, w koñcu do
wizji science fiction  ale w formach cyberpunkowych (typu Neuromancer Gibsona), do ery transhumanizmu.
Kto bêdzie jednak w takiej dalekiej zapewne, a mo¿e nigdy nierealizuj¹cej siê perspektywie produkowa³, wytwarza³ czêci zamienne dla robotów, cyborgów, androidów, nadzorowa³ systemy maszyn, sterowa³ systemami lokalnymi i globalnymi? Sztuczna inteligencja, automaty i cz³owiek postludzki (czyli to, co z cz³owieka naturalnego pozostanie)?

Por. np. E. D a v i s: TechGnoza  Mit, magia + mistycyzm w wieku informacji.
Prze³. J. K i e r u l. Poznañ 2002.
4
Por. np. L.W. Z a c h e r: Intellectual Capital and the Commercialization of the Mind.
In: Knowledge Café for Intellectual Product and Intellectual Capital. Eds. S. K w i a t k o w s k i, C. S t o w e. Warsaw 2001; por. te¿ S. S i e r a k o w s k i: Po³kn¹æ jêzyk i puciæ
pawia. Polityka 2005, nr 23.
3
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* * *
Mo¿na okreliæ tych, którzy maj¹ utrudnione poznanie rzeczywistoci i dzia³anie w niej. Oto dwa typy: pierwszy ludzie
 z niektórymi u³omnociami (np. niewidomi),
 niedorozwiniêci, chorzy psychicznie,
 ograniczeni umys³owo,
 uzale¿nieni od alkoholu, narkotyków itp.,
 psycho- i socjopaci,
 nawiedzeni, szamani,
 ideologowie,
 politycy,
 ¿yj¹cy na marginesie (wykluczeni),
 le poinformowani,
 uciekaj¹cy w wirtualn¹ rzeczywistoæ.
Przyk³adowo, pierwszy wymieniony typ jednostek ma zaburzone widzenie wiata. Ludzie tacy czego nie widz¹ (wskutek u³omnoci, choroby, dewiacji, emocji, fanatyzmu, utopizmu, wykluczenia). Ich wiat jest
nie tylko inny ani¿eli wiat rzeczywisty percypowany przez normalnych,
zdrowych, jest on te¿ przez nich kszta³towany. Oni w nim ¿yj¹ i jest jakby ich subrealnoci¹. W takim pó³prawdziwym wiecie mo¿na funkcjonowaæ, choæ kolizje ze wiatem pozosta³ych mog¹ byæ dotkliwe. Oczywicie, mo¿liwe s¹ przypadki wyjcia poza ow¹ subrealnoæ (np. przez
wyleczenie, zmianê nastawieñ, pogl¹dów, sytuacji  generowanych wewnêtrznie czy z zewn¹trz). Jednostki tak nastawione, upoledzone czy
przestrzennie ulokowane (np. ¿yj¹cy w dzikiej d¿ungli) mog¹ byæ osobami wybitnymi w polityce, w nauce (np. Hawking), kulturze, sztuce. Mog¹
byæ obdarzone rozmaitymi talentami, si³¹ charakteru, nadzwyczajn¹ wra¿liwoci¹ (tu pytanie: Czy percepcja wiata przez osobê nadwra¿liw¹
jest bardziej adekwatna ani¿eli percepcja przez osobê ma³o wra¿liw¹?).
Ludzie wierz¹cy fanatycznie w swoje idee, przekonania, w swoj¹ wizjê
wiata, w swoj¹ nieomylnoæ nierzadko transformuj¹ wiat (jako filozofowie, przywódcy pañstw, wodzowie, liderzy religijni), co nie znaczy, i¿
nie pope³niaj¹ b³êdów wynikaj¹cych w³anie ze swej niepe³nej percepcji. W ka¿dym razie ¿yj¹ niejako w dwóch wiatach i na oba mog¹ mieæ
wp³yw (w wymiarze gospodarczym, politycznym, spo³ecznym, militarno-strategicznym itp.). Tacy ludzie s¹ wszêdzie, z tym, ¿e niektórzy tylko
w jakim okresie swego ¿ycia, niektórzy za z owego krêgu subrealnego
siê nie wyrywaj¹.
Drugi typ, to ci, którzy tworz¹  niejako zawodowo i notorycznie 
iluzje, z³udzenia, mity, sztuczne wiaty, którzy manipuluj¹ itp. Oto kilka
przyk³adów:
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 propagandyci i programici spo³eczni,
 twórcy, a zw³aszcza wyznawcy rozmaitych ideologii i wierzeñ,
 twórcy kultury (np. poeci i pisarze, dobrym przyk³adem jest latynoska literatura magiczna),
 twórcy wiata Hollywood (czyli wiata plastikowo-kolorowego),
 twórcy wiata telewizji (por. np. film Truman show).
wiaty (pozafizyczne, choæ czasem nie bez wp³ywu na fizyczne), jakie
tworzymy, wynikaj¹:
 z naszych ograniczeñ (np. geograficznych, umys³owych, chorobowych,
ze spo³ecznego po³o¿enia, ze sk³onnoci do wiary w jedyn¹ s³usznoæ,
z nadmiaru emocji i arogancji),
 z konstruowania elementów w³asnego pó³prawdziwego ¿ycia, które
oddzia³uje, które jest rodowiskiem mylenia, decydowania, dzia³añ,
zachowania,
 z wp³ywów, jakim podlegaj¹ wszyscy (nie tylko dewianci)  wp³ywów wiata tworzonego, wiata zmanipulowanego i sztucznego niejako z zasady,
 z percepcji prawdziwej (na tyle, na ile to mo¿liwe) dokonywanej przez
normalnych, staraj¹cych siê o obiektywnoæ, krytycznych, stosuj¹cych metody naukowe, realistów szanuj¹cych demokracjê i spo³eczn¹
kontrolê.
* * *
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ gdy mówimy o odrealnieniu cz³owieka i jego
wiata, to nie chodzi tu o niedoskona³oæ zmys³ów czy notoryczn¹ niepe³noæ procesów poznawczych ani te¿ o trudn¹ do racjonalnego okie³znania wyobraniê ludzk¹. Nie chodzi równie¿ o b³êdne teorie czy koncepcje
(np. geocentryzm Ptolemeusza, teoria flogistonu). To wszystko, rzecz jasna, mo¿e znacz¹co przyczyniæ siê  i tak jest  do niewiadomego czy
wolicjonalnego odrealniania, tj. do tworzenia nierzeczywistego obrazu
wiata w g³owach ludzi oraz w ich rozmaitych wypowiedziach. Odrealnieniem mo¿e byæ przyjmowanie na wiarê rozmaitych prawd religijnych, ideologicznych, szamañskich, potocznych m¹droci, uprzedzeñ,
interioryzowania fa³szywych czy przebrzmia³ych stereotypów, bezkrytyczna wiara w reklamy, przyjmowanie przedstawieñ telewizji i innych mediów jako wiernego odwzorowania ¿ycia, nie mówi¹c o zabobonach itp.
Tajemniczoæ wiata, fizycznego i spo³ecznego, jest oczywicie du¿a.
Jej przenikanie stanowi proces powolny i trudny, wymaga badañ, owiecenia, edukacji, woli poznawczej, ci¹g³ej weryfikacji, aktualizacji itp. Idea³em by³oby, gdyby cz³owiek w procesie poznawania wiata i siebie stoso3*
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wa³ konsekwentnie wiedzê naukow¹, opart¹ na nauce, naukowo weryfikowan¹. Taka superracjonalistyczna postawa i dzia³anie s¹  w sensie
¿elaznej systematycznoci i pe³nego upowszechnienia  ma³o prawdopodobne. Wówczas dopiero mo¿na by mówiæ o cz³owieku, wiedzy i spo³eczeñstwie wiedzy w pe³nym znaczeniu tych terminów.
W praktyce historyczno-spo³ecznej zadowalamy siê co najwy¿ej deklaratywnym d¹¿eniem do takiego idea³u. Realizujemy wyp³ywaj¹ce zeñ rekomendacje stopniowo, czêciowo, od czasu do czasu, w niektórych dziedzinach czy obszarach ¿ycia. Naukowa sieæ prawdziwych (przy danym stanie
wiedzy) odzwierciedleñ rzeczywistoci w miarê rozwoju nauki i techniki
oraz spo³ecznej praxis gêstnieje, jest w niej coraz wiêcej coraz wiêkszych
wêz³ów (nazwijmy je wêz³ami prawdy, np. w postaci grup badaczy czy
ekspertów, instytucji naukowych, zbiorów prawdziwych informacji).
Nie jest jednak tak, i¿ wszyscy ludzie, zawsze i w ka¿dej dziedzinie
d¹¿¹ do naukowoci, realizmu, racjonalnoci, weryfikacji itd. W dziedzinach praktycznych czyniæ to musz¹, inaczej osi¹gniêcia techniki nie
by³yby mo¿liwe (ich zawodnoæ, awaryjnoæ wynika z natury rzeczy,
niedoróbek, b³êdów projektowych, wykonawczych i innych, a nie z odrealnienia). Racjonalnoæ techniczna jest raczej jednoznaczna i wymagaj¹ca realizmu.
W dziedzinach miêkkich sytuacja jest inna. Wiara w zadekretowany przez jakiego proroka koniec wiata, wiara w magiê i czary, w cudowne uzdrowienia, w prawdy wyg³aszane w mediach, w jedynie s³uszn¹ drogê, w ideologiczne przedstawienia rzeczywistoci, w mity i utopie5 jest faktem. Czy ludzie grosso modo naprawdê chc¹ wiedzieæ, jak siê
faktycznie rzeczy maj¹? £atwiej i prociej, czêsto te¿ przyjemniej jest
tworzyæ w³asny odrealniony, zmitologizowany i zafa³szowany wiat. Optymizm, ró¿owe okulary, niepodwa¿alna wiara, mocne  choæ bezpodstawne  przekonania i przewiadczenia s¹ zdrowsze ani¿eli pesymizm, postawa sceptyczna, w¹tpliwoci i niepewnoæ. Odrealnienie wiata
to równie¿ swoista psychoterapia. W odrealnionym wiecie daje siê ¿yæ
i funkcjonowaæ, i to czêsto zupe³nie wygodnie, choæ zdaniem postronnych
i krytycznych obserwatorów  dziwacznie. Mo¿e wiêc eskapizm sieciowy i funkcjonowanie w wirtualnej rzeczywistoci bêd¹ po prostu tylko
dziwaczne? Ale jeli to obejmie wielkie masy ludzi?
O ile tworzenie wirtualnych wiatów i pe³ne zanurzenie siê w nich
mo¿e prowadziæ do monadyzacji, o tyle samo nawet ci¹g³e nawigowanie
(czy bycie w Sieci) mo¿e mieæ rozmaite konsekwencje. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, i¿ mimo ca³ej indywidualizacji sieciowej nomadzi cyberL.W. Z a c h e r: Jednostka w spo³eczeñstwie informacyjnym. W: Informacja  dobra lub z³a nowina. Red. A. S z e w c z y k. Szczecin 2004.
5
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przestrzeni (zmodyfikowany termin I. Sinhy6) mog¹ szukaæ kontaktów
i powi¹zañ z innymi  tworzyæ plemiona wyboru, a nie plemiona losu
 jak w tradycyjnych spo³eczeñstwach. Kontakt to jednak nie jest dawna wiê spo³eczna.
Ewolucja spo³eczeñstw, a raczej koewolucja systemów spo³ecznych
i systemów technicznych, id¹ca w kierunku fragmentacji7, dezintegracji
oraz postêpuj¹cego zanikania tradycyjnych struktur, wiêzi (zapewne oczywicie w dalszej przysz³oci), mo¿e prowadziæ nie tylko do trybalizacji
z wyboru (por. rys. 1), ale i innych form typu e-stado, inteligentne t³umy,
agregaty spo³eczne, cyfrowe zbiorowoci itp. To oczywicie tendencja ujawniaj¹ca siê w krajach najbardziej rozwiniêtych (i chyba dotycz¹ca przede
wszystkim kultury zachodniej).
fragmentacja
dezintegracja

usieciowienie

-------------------------------------------------------------pozosta³oci uk³adów tradycyjnych

spo³eczeñstwo
wiêzi
(tradycyjne)

spo³eczeñstwo
wiêzi
i kontaktu
(mieszane)

zbiorowoci
w
cyberprzestrzeni

spo³eczeñstwo
kontaktu
(sieciowe)

indywidualizacja

trybalizacja
interakcjonalizacja

Rys. 1. Trend ewaluacyjny spo³eczeñstw i po³o¿enia cz³owieka
ród³o: Opracowanie w³asne

Tak¿e jednak i w kulturze japoñskiego spo³eczeñstwa  czo³owego
w dziedzinie elektronizacji i informatyzacji  ujawniaj¹ siê zwiastuny
spo³ecznej dezintegracji (a mo¿e dezagregacji?). Rozwija siê tam od lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku subkultura tzw. geeków, czyli mi³oników
komiksów, kreskówek i gier komputerowych typu fantasy8. W jednej
z dzielnic Tokio (Akihabara) powsta³o nowe zjawisko miejskie  getto
otaku (japoñskie t³umaczenie s³owa geek). Czy s¹ to jedynie maniacy
i odmieñcy ¿yj¹cy w odrealnionym wiecie (hikimori to po japoñsku
ludzie odciêci od wiata zewnêtrznego), czy te¿ awangarda nowego wiaPor. I. S i n h a: Nomadzi cyberprzestrzeni. Prze³. T. M i s i o r e k. Gliwice 2004.
Por. J. M i k u ³ o w s k i - P o m o r s k i: Kultura wobec spo³ecznej transformacji. Kraków 2004.
8
Por. A. T a i o l a: Samotnoæ maniaka. Forum 2005, nr 27.
6
7
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ta? Otaku tworz¹ getta (jak Elektroniczne Miasteczko Akihabara), hikimori zamykaj¹ siê w domach, rzadko opuszczaj¹c swój pokój (por. A. Taiola Samotnoæ maniaka). Maj¹c komputer, mog¹ siê w samotnoci zabawiæ na mieræ (by przywo³aæ termin N. Postmana9). Nie interesuj¹ ich
bli¿sze zwi¹zki z innymi, wiêzi rodzinne i spo³eczne, ambicje zawodowe.
A co bêdzie, gdy wkroczy masowo technologia wirtualnej rzeczywistoci?
Mo¿e choroba komputerowa i jej wielostronne konsekwencje stan¹ siê
ryzykown¹ normalnoci¹ w wiecie nowego ryzyka (by sparafrazowaæ
U. Becka10), podobnie jak mikrowiaty i wiaty silikonowe (terminologia J.L. Castiego11)? Czy zatem przysz³y wiat zdobêdzie siê na jak¹
choæby intelektualn¹ tylko kontestacjê codziennego ¿ycia (w rodzaju opisanej przez R. Vaneigema12).
Wydaje siê, ¿e to w³anie technologia wirtualnej rzeczywistoci dokona przekszta³cenia spo³eczeñstwa sieciowego jako populacji u¿ytkowników Internetu  dzielonych przez M. Castellsa13 na technoelity, hakerów, wirtualnych kolektywistów i przedsiêbiorców internetowych 
w zbiorowoæ nawiguj¹cych, w nowe rodowisko ludzi, zmonadyzowane,
autystyczne, w elementy maszyny do przebywania w cyberprzestrzeni.
Czy jedynie mo¿liwa ucieczka z takiej ludzkiej zbiorowoci bêdzie po prostu ucieczk¹ donik¹d?
Zapewne i w dalekiej przysz³oci pozostanie jaki real i rozmaite
relikty pozosta³oci dawnych czasów. Czy bêd¹ one marginesem, czy te¿
rozleg³ym otoczeniem nowego wspania³ego wiata stanowi¹cego centrum, choæ w istocie enklawowego? Mog¹ siê pojawiæ te¿ i analogiczne do
dzisiejszych bol¹czek ludzkoci problemy alienacji, dualizmu, wykluczenia, dyferencjacji. Sytuacja taka mo¿e byæ pod³o¿em nowych odrealnieñ
i to po obu stronach.
W ka¿dym razie rekompozycja struktur ludzkich wydaje siê raczej
nieunikniona. Jej cechami mo¿e byæ wspomniane usztucznianie14, tak¿e
relacji miêdzy ludmi, ich zbiorowociami, relacji zaporedniczonych
w dominuj¹cym stopniu przez technologiê  przez telefon komórkowy,
sieæ, komputer, multimedia itd. czy ich zintegrowane formy.
9

2003.

Por. N. P o s t m a n: Zabawiæ siê na mieræ. Prze³. L. N i e d z i e l s k i. Warszawa

Por. U. B e c k: Spo³eczeñstwo ryzyka. Prze³. S. C i e  l a. Warszawa 2002.
Por. J.L. C a s t i: Would-be World. New York 1997.
12
Por. R. Va n e i g e m: Rewolucja ¿ycia codziennego. Prze³. M. K w a t e r k o. Gdañsk
2004.
13
Por. M. C a s t e l l s: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i spo³eczeñstwem. Prze³. T. H o r m o w s k i. Poznañ 2004.
14
Por. L.W. Z a c h e r: Sztuczna inteligencja jako element procesu usztuczniania siê
cz³owieka. W: Komputer  przyjaciel czy wróg? Red. A. S z e w c z y k. Szczecin 2005.
10
11
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* * *
Problemów bêdzie wiêcej. Niektóre jednostki czy zbiorowoci bêd¹
¿y³y w dwóch wiatach po równo (rzecz jasna, w wiecie fizycznym bêd¹
¿yli wszyscy), niektórzy naprzemiennie albo na granicy. Jakie bêd¹ wówczas relacje i wymiany, jakie interakcje wzajemne i z otoczeniem? Czy spo³eczeñstwa oparte na wiedzy (o których obecnie modnie jest pisaæ) stan¹
siê jakimi usieciowionymi zbiorowociami wiedzy czy technoludzkimi
sieciami (hurtowniami czy m³ynami) wiedzy? Jakie znaczenie bêd¹
mia³y filtry kulturowe  facylituj¹ce czy hamuj¹ce opisan¹ ewolucjê?
Jak¹ rolê bêd¹ odgrywaæ przemys³y wiadomoci tworzone przez nowe
technologie i ich aplikacje (medialne, handlowe, polityczne)? Jakie zestawy kryteriów racjonalnoci bêd¹ stosowane w takiej sytuacji? Czy refleksyjnoæ (postrefleksyjnoæ?) bêdzie ca³kowicie zindywidualizowana
i partykularna, czy te¿ dziêki inteligencji otwartej (u¿ywaj¹c terminu
D. de Kerckhovea15) i sieciowej synergii osi¹gnie now¹ jakoæ? A mo¿e
dziêki rozwojowi wiedzy, uczeniu siê, sieciowym interakcjom nast¹pi urealnienie cz³owieka i jego rozumienia nowego wiata?
Warto jeszcze wspomnieæ o kwestii jêzyka, w którym percypuje siê
i opisuje wiat, w którym przebiega komunikacja, w którym podawane
s¹ rozmaite informacje. Coraz wa¿niejszy staje siê jêzyk instrukcji komputerowych, jêzyk oprogramowania, instrukcji zwi¹zanych z u¿ywaniem
Internetu, w przysz³oci  z technologi¹ VR. W sieci kszta³tuje siê sieciowa terminologia i specyficzny jêzyk (zró¿nicowany ju¿ w zale¿noci od
grup wiekowych, dziedzin, tematów itp.), podobnie, jeli idzie o komunikacjê SMS-ow¹ i MMS-ow¹.
W ostatnich dekadach  a i wczeniej równie¿  jêzyk zdominowa³
realny wiat biznesu, polityki, mediów, nawet kultury, edukacji i nauki
oraz rynku, który uzurpuje i narzuca formy mylenia i ewaluacje. Powstaje pytanie: Czy nowy jêzyk zwi¹zany z technologiami infokomunikacyjnymi i ich u¿ytkownikami bêdzie go przenika³, czy wypiera³? W nadchodz¹cej erze  jak pisze J. Rifkin16  rynki bêd¹ oddawaæ miejsce
sieciom, a dostêp bêdzie determinowa³ sposób ¿ycia. Ergo, wiek dostêpu
bêdzie generowa³ specyficzny jêzyk. Trudno powiedzieæ z góry  czy bêdzie on s³u¿y³ bardziej odrealnianiu, czy urealnianiu.
* * *
Prawdopodobnie jest za wczenie, by formu³owaæ przekonuj¹ce i daj¹ce siê weryfikowaæ s¹dy o wirtualnej przysz³oci i jej relacjach z realn¹,
15
Por. D. K e r c k h o v e de: Inteligencja otwarta. Narodziny spo³eczeñstwa sieciowego. Prze³. A. H i l d e b r a n d t. Warszawa 2001.
16
Por. J. R i f k i n: Wiek dostêpu. Prze³. E. K a n i a. Wroc³aw 2003.
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o tym, czy technologie infokomunikacyjne  obok pozytywnych potencji i realizacji  bêd¹ potêgowaæ fragmentacjê spo³eczeñstw i grup ludzkich, jakie bêd¹ strukturalne skutki makdonaldyzacji w Internecie?
W jakim stopniu bycie w Sieci zast¹pi bycie w realu i jak¹ czêæ ludzkoci ono ogarnie? Czy rosn¹ca indywidualizacja i to¿samociowa turystyka oraz swoisty kameleonizm spowoduj¹ rosn¹c¹ alienacjê jednostek,
ich autyzm i spo³eczne obezw³adnienie? Czy konstruowanie w³asnych
wiatów pozwoli na uczestnictwo w wiecie rzeczywistym? Te czy podobne pytania badawcze stawialimy ju¿ uprzednio, próbuj¹c  na podstawie trendów, teorii oraz intuicji  spojrzeæ na nie z punktu widzenia odrealniania siê cz³owieka i jego wiata.
Spo³eczne i jednostkowe wytwarzanie wiata cz³owieka u³atwiaj¹
technologie wirtualizacji. Odrealnianie z tym zwi¹zane mo¿e iæ równie¿
w niedobrych (z punktu widzenia obecnego humanizmu) kierunkach (np.
seks, eskapizm, autyzm), a w nastêpstwie prowadziæ do wczeniej wymienionych zjawisk, takich jak atomizacja spo³eczna, alienacja, monadyzacja, ekskluzja itp. Czy mo¿liwa jest jaka kontrola spo³eczna czy
samowiadomociowa procesów odrealniania i ich ró¿noaspektowych
nastêpstw? A co bêdzie, gdy nast¹pi pe³na automatyzacja i robotyzacja
makdonaldyzacji oraz makdonaldyzacja Sieci i rzeczywistoci wirtualnej? Czy w takiej perspektywie poznanie, wiedza oraz socjalizacja ludzi
zdo³aj¹ efektywnie respektowaæ realnoæ wiata? A mo¿e nast¹pi wczeniej jaka saturacja w Internecie i zwi¹zanych z nim technologiach, która
pohamuje mo¿liwe negatywne konsekwencje tego jednego z najwiêkszych
wynalazków ludzkoci? A mo¿e ludzie przysz³oci  nastêpne generacje
spo³eczeñstw informacyjnych oraz opartych na wiedzy  potrafi¹ odpowiedzieæ na postawione pytania i w¹tpliwoci oraz znaleæ sposoby i instrumenty lepszego pokierowania swym losem i biegiem rzeczy?

Lech W. Zacher

Dreamlike man and its world
Introductory reflections and remarks
Summary
Man is aiming at the real knowledge, even if on account of a political action. At the
same time, he/she is creating his/her own worlds that are being imagined, thought up
and virtual. He/she is creating the reality though it exists in a different way. It functions and influences people through its effects. Contemporary info-communicative and
media technologies generate new opportunities of creating an unreal reality which is
becoming the part of a dreamlike mans world.
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Die irreal werdenden Mensch und dessen Welt
Vorreflexionen und Vorbemerkungen
Zusammenfassung
Ein Mensch strebt nach einem wirklichen Wissen u. a. wegen seiner politischen
Tätigkeit. Gleichzeitig erschafft er seine eigenen Welten  vorgestellten, erfundenen
und virtuellen. Er erschafft eine anders existierende Realität, die auf die Menschen
durch ihre Folgen einwirkt. Gegenwärtige informationskommunikative Technologien
und Medientechnologien erzeugen neue Möglichkeiten, eine irreale Wirklichkeit zu
bilden, die dann zu einem Element der unwirklichen menschlichen Welt werden.

Gerhard Banse
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, Forschungszentrum
Karlsruhe, Deutschland

Rzeczywistoæ wirtualna i jej odniesienie
do rzeczywistoci realnej
I
Realnoæ i wirtualnoæ, ich wzajemne zwi¹zki oraz faktyczne, oczekiwane i prawdopodobne przemiany s¹ obecnie przedmiotem wielu filozoficznych i spo³ecznych dyskusji, które wskazuj¹ na wieloæ i ró¿norodnoæ tych zjawisk. Pisze o tym Birgit Mersmann: Od czasu rozwoju technik komputerowych i odkrycia cyberprzestrzeni pojêcie »wirtualnoæ«
sta³o siê jednym z najbardziej modnych pojêæ, które dotyczyæ mo¿e nowej tzw. trzeciej kultury pomiêdzy cz³owiekiem a maszyn¹. Nadu¿ywanie tego pojêcia w odniesieniu do spo³eczeñstwa informacyjnego prowadzi do tego, i¿ jest ono konceptualnie i jednostronnie ³¹czone z komputerem jako miejscem i rodkiem jego wytwarzania. W ten sposób i przede
wszystkim w potocznym u¿yciu tworzone jest przeciwieñstwo »wirtualnoæ« i »rzeczywistoæ«1. To mo¿e byæ dodatkowo uwyranione na trzech
przyk³adach:
1. F. Güner pisze w czasopimie internetowym Fontanna  popularnym pedagogicznym kwartalniku  o rzeczywistoci wirtualnej: Co
jest rozumiane pod pojêciem rzeczywistoci? Czym jest iluzja? [...] Wspó³czesna technika doda³a tym pytaniom nowe perspektywy: rzeczywistoæ
wirtualn¹. Mamy dzisiaj mo¿liwoæ tworzenia rzeczywistoci, lecz sk¹d
Por. B. M e r s m a n n: Virtualität. Versuch einer terminologischen Verdichtung
[http://www.inst.at/ausstellung/enzy/reflexions/mersmann_birgit.htm (01.09.2003), s. 1].
1
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wiemy, ¿e to, co traktujemy jako rzeczywistoæ, rzeczywicie jest tak¿e
realne? Czy nie jest mo¿liwe, ¿e my sami jestemy jedynie wspó³graczami w wirtualnych programach innych? [...] Mo¿liwe jest wiêc, ¿e wiat
jest tylko czêci¹ neurointeraktywnej symulacji, co znaczy³oby, ¿e ¿ylibymy w wiecie snu2.
2. T. Dassel definiuje wirtualne wiaty jako rodowiska online w Internecie, w których ludzie podobnie siê komunikuj¹ jak w wiecie naturalnym, tworz¹ zwi¹zki i interesy, i mog¹ siê ze sob¹ komunikowaæ3.
3. Walter Lesch podkrela przy okazji sesji szwajcarskiej Akademii
Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych: W tych warunkach kszta³tuj¹
siê nowe zwi¹zki pomiêdzy cz³owiekiem a maszyn¹. Urz¹dzenia techniczne staj¹ siê czym wiêcej ni¿ tylko rodkami do osi¹gniêcia odpowiednich celów. Media zmieniaj¹ wzorce dzia³ania, postrzegania i przyzwyczajenia mentalne ludzi, co dotyczy z jednej strony kompetencji
w obchodzeniu siê z technicznymi produktami, a z drugiej wkraczania
w sztuczny komputerowy raj. Ta ambiwalencja jest charakterystyczna
dla wielu okreleñ cyberwiata, gdzie genialna sztuka sterowania ³¹czy
siê z jego utrat¹4.
W wielu artyku³ach powiêconych rzeczywistoci wirtualnej pojawia siê przekonanie, i¿ w przypadku wirtualnoci chodzi o co ca³kiem
nowego, jednak¿e czêsto uwyrania siê te¿ przekonanie, i¿ istnieje cis³y
zwi¹zek, a nawet zale¿noæ, pomiêdzy wirtualn¹ rzeczywistoci¹ (VR)
a realn¹ rzeczywistoci¹ (RR). Dalsza czêæ wywodu dotyczyæ bêdzie
w³anie tych zwi¹zków.

II
Na pocz¹tek potrzebne s¹ jednak generalne uwagi o wirtualnoci,
gdy¿ z pojêciem tym wi¹¿e siê wiele zafa³szowañ, np. dotycz¹cych przeciwstawiania realnej i wirtualnej rzeczywistoci, realnych i wirtualnych
Por. F. G ü n e r: Virtuelle Realität. Die Fontäne  Online. 2002, Nr. 18, [http://
www.fontaene.de/archiv/nr-18/virt_realitaet01.htm  virt_realitaet03.htm (01.09.2003),
s. 1 i nast.].
3
Por. T. D a s s e l: Virtuelle communities [http://www.das-rigorose-glueck.de/Inhalt/
Texte/Bed_d_Realisierung/M_Dassel.pdf (08.2003)].
4
Por. W. L e s c h: Cyberworld  Verlust oder Ersatz der Lebenswelt? Manuskript
zum Vortrag auf dem Kolloquium der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften Informationsgesellschaft  Geschichten und Wirklichkeit, Gerzensee, Schweiz, 16.21. März (SAGW-Kolloquium 2003), s. 3.
2
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wspólnot, realnej i wirtualnej nauki. Trudnoæ polega na tym, i¿ brakuje jednoznacznego pojêcia przeciwnego, dziêki któremu te odró¿nienia
sta³yby siê jasne. Czêsto wirtualnoæ okrelana jest jako sztucznoæ
i przeciwstawiana temu, co naturalne. Zjawisko, w którym jednostki dzia³aj¹ w innym wiecie, ni¿ siê znajduj¹, okrelane jest jako fikcja. To, co
fikcyjne, przeciwstawiane jest temu, co realne5. Mo¿na ³atwo wykazaæ,
¿e tych przeciwstawieñ naturalne  sztuczne oraz realne  fikcyjne nie da siê w pe³ni utrzymaæ. Wirtualnoæ nie jest tutaj zreszt¹
przeciwstawiana temu, co realne. Wirtualnoæ pochodzi od ³aciñskiego
virtualis, co mo¿na rozumieæ jako to, co istnieje na podstawie dyspozycji
lub mo¿liwoci. Tutaj pojawia siê z kolei para pojêæ: mo¿liwoæ  rzeczywistoæ. Wirtualnoæ jest mo¿liw¹ (mylowo, konstrukcyjnie) rzeczywistoci¹ i wraz z tym okrelon¹ realnoci¹. Je¿eli jednak wirtualnoæ
³¹czyæ z Internetem i rozumieæ jako co g³êbiej realnego, wtedy mog³aby
obowi¹zywaæ argumentacja Paetau, który pojêcie wirtualnoci ³¹czy
z nowymi teoriami organizacji spo³ecznych i opisuje nastêpuj¹co: Pojêcie wirtualnoci okrela nowe instytucjonalnie okrelone porz¹dki, gdzie
kszta³towane s¹ nowe wewnêtrzne i zewnêtrzne organizacyjne zwi¹zki
[Chodzi tu o  G.B.] takie zwi¹zki, które nie s¹ uformowane przez tradycyjne wzory, lecz s¹ jednak¿e czasowo tworzone i niszczone6. Chodzi
przy tym o zmiany form i nowe formy, które wymagaj¹ jeszcze dalszych
badañ. Rozwi¹zania i rozpady istniej¹cego oraz powstawania i wy³aniania siê nowego nie nale¿y tu rozumieæ jako czystej dychotomii. Czêciej
pojawia siê problem, jak nowe ³¹czy siê ze starym, jak dochodzi do rekombinacji nowych zwi¹zków ze starymi lub te¿ do powrotu praktyk okrelanych jako tradycyjne w pozornie nowych postaciach. Dochodzi tu równie¿ do prawdziwych innowacji i do wykorzystywania nowych mo¿liwoci rozwoju, do czego jeszcze powrócimy.
RR jest tym, co potocznie i filozoficznie jest okrelane jako realnoæ,
a tak¿e i to, co przedstawiane bywa jako odbicie projektu lub odbicie
konstrukcji. Obejmuje to koniecznoæ namys³u nad sposobami i narzêdziami postrzegania, sposobami poznania i komunikowania w naszej cywilizacji technicznej. Wymaga te¿ okrelenia realnoci: Realnoæ  to
to, co jaka grupa spo³eczna w wyniku jej dzia³ania, w jêzykowym dyskursie, doprowadza do konsensusu. Musi tu te¿ zachodziæ harmonia
z w³asnymi bezporednimi postrze¿eniami7.
Por. M. P a e t a u: Sozialität in virtuellen Räumen? In: Virtualisierung des Sozialen. Die Informationsgesellschaft zwischen Fragmentierung und Globalisierung. Hrsg.
B. B e c k e r, M. P a e t a u. Frankfurt am MainNew York 1997, s. 118.
6
Ibidem, s. 120121.
7
Por. W. H e s s e: Virtualität und der Verlust der Natürlichkeit [http://www.unimarburg.de/isem/WS99_00/docs/virtual.pdf (08.2003)].
5
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III
W rozwa¿aniach dotycz¹cych VR czêsto pojawia siê pogl¹d, ¿e mamy
tu do czynienia z ca³kiem nowym fenomenem. Wed³ug Mikea Sandbothea czas, przestrzeñ i to¿samoæ oznaczaj¹ w Internecie co nowego8.
Kto wkracza do Internetu, porzuca realnoæ i wchodzi w wirtualnoæ.
Pojawia siê przewiadczenie, jak gdyby dopiero wraz z cyberprzestrzeni¹ otwiera³a siê mo¿liwoæ, aby nie tylko dane rzeczywistoci kopiowaæ,
lecz przede wszystkim je tworzyæ, co dawniej nie by³o mo¿liwe. W te fraktalne przestrzenie uczestnik móg³by wkraczaæ i tak tworzone paralelne
wiaty badaæ oraz rozwijaæ specyficzne sposoby dzia³ania.
W rzeczywistoci jest to jednak  czêsto tylko inaczej nazywany 
tradycyjny temat rozwa¿añ filozofii, nauk o kulturze, psychologii i teorii
literatury. Jest to widoczne, gdy bada siê takie pojêcia, jak symulacja, model
mylenia, imaginacja, fikcja, utopia, wizja, projekt rzeczywistoci itp. zarówno ze wzglêdu na ich odniesienia do realnego wiata jak i na ich w³asn¹ realnoæ. Wirtualizacje jako czêæ sennych marzeñ, stanów gor¹czkowych, stanów powodowanych przez narkotyki lub rodki farmakologiczne
nie s¹ dalej rozwa¿ane, choæ nale¿¹ tak¿e do kulturowych fenomenów. To,
¿e podobne stany mo¿liwe s¹ do osi¹gniêcia za pomoc¹ rodków technicznych, pokazuj¹ entuzjaci Internetu. Do rozwa¿enia by³yby te¿ takie filozoficzne kategorie jak: potencjalnoæ, aktualnoæ, pozór. W tym sensie
mo¿na siê zgodziæ z Mersmannem, który podkrela: Wirtualnoæ jest jedn¹ z podstawowych sta³ych antropologicznych w historii cywilizacji9.
I dalej: Tworzenie wirtualnoci mo¿e byæ widziane jako tworzenie kultury. Historia kultury jako historia metafizycznych projektów rzeczywistoci jest przejawem wirtualnoci10. W rozwa¿aniach o wirtualnoci rzadko
wspomina siê Parmenidesa czy Arystotelesa, dla których wirtualnoæ
oznacza³a jedynie mo¿liwoæ dzia³ania i moc dzia³ania, która nigdy nie
osi¹ga statusu czego aktualnego i zaktualizowanego. Uwzglêdniæ trzeba
równie¿, i¿ nasze postrzeganie rzeczywistoci jest wspó³okrelane przez
wirtualnoci, a wirtualnoci s¹ nadbudowane na kulturowych polach
percepcji  kulturowo zdefiniowanych przestrzeniach postrzegania.
To, co nowe, wi¹¿e siê z odniesieniem do techniki, do komputera i do
sieci komputerowych wraz z ich nowymi mo¿liwociami postrzegania,
reprezentacji, symulacji i konstruowania realnoci, m.in. na podstawie
8
Por. M. S a n d b o t h e: Interaktivität  Hypertextualität  Transversalität [http://
www.sandbothe.net/36.html (08.2003)].
9
Por. B. M e r s m a n n: Virtualität..., s. 2 i 6.
10
Ibidem.
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nowych warunków i szybkoci dostêpu do danych, ich wymiany i komunikacji. Nowe media nie otwieraj¹ w pe³ni nowych medialnie wymiarów, czêciej znajduje siê tutaj wiele z czasów galaktyki Gutenberga
i starych elektronicznych mediów  tylko, ¿e s¹ one bardziej kompleksowe, przyspieszone i przekszta³cone11. Tutaj klasyczne pojecie wirtualnoci osi¹ga techniczny fundament. Wirtualne jako wynik ludzkiego mylenia nak³ada siê na programowane wirtualne realnoci12. Chodzi przy
tym o zmienione przestrzenie interakcji pomiêdzy cz³owiekiem a maszyn¹, o sztuczne przestrzenie prze¿yæ lub o zmiany sposobów postrzegania
w warunkach równoczesnoci i totalnoci.
Wed³ug Wolfganga Hesse istniej¹ trzy stopnie wirtualnoci: po pierwsze  wirtualnoæ jako instrument symulacji, np. symulacje lotów; drugie  wirtualnoæ jako proteza, technika jako przed³u¿one ramiê
w przenonym i dos³ownym sensie; po trzecie  wirtualnoæ jako wiat
zastêpczy w stosunku do ¿ycia realnego  w formie mixed reality stage13. Mo¿na zauwa¿yæ zarówno nowe, jak i stare treci w dzisiejszych
dyskusjach i mo¿na wskazaæ te¿, gdzie s¹ granice dzisiejszych rozwa¿añ
i proponowanych rozwi¹zañ, tzn. gdzie potrzebne s¹ nowe sposoby mylenia. W tym wzglêdzie potrzebny jest szerszy ni¿ dot¹d namys³ nad
kulturowymi aspektami komunikacji opartej na sieci. Jednoczenie trzeba tak¿e tematyzowaæ odniesienia pomiêdzy nowym i starym. Po³¹czenie mentalnej i technicznie osi¹gniêtej wirtualnoci, wirtualnie realnego i wirtualnej realnoci prowadzi do poszerzenia ludzkiego mylenia
i postrzegania14. Byæ mo¿e to jest w³anie to, co nowe!

IV
Rzeczywistoæ wirtualna rozwija siê szybciej ni¿ realna, jednak¿e
opiera siê w³anie na realnej. Wirtualna rzeczywistoæ definiowana jest
jako model, do którego mo¿na wkraczaæ. Jest to interaktywny komputerowy system, który tak szybko i niewiadomie funkcjonuje, i¿ zapomina
11
Por. K. M ü l l e r: Verdoppelte Realität  virtuelle Wahrheit? Philosophische
Erwägungen zu den Neuen Medien. Inforum 1998, Nr. 2 [http://www.uni-muenster.de/
ZIV/inforum/1998-2/a06.html (25.08.2003), s. 1].
12
Ibidem, s. 5.
13
Por. W. H e s s e: Virtualität und der Verkust...; por te¿: F. M i l l e r: Das Vordringen des Virtuellen. Fraunhofer Magazin 2003, Nr. 1, s. 812.
14
Por. B. M e r s m a n n: Virtualität..., s. 5.
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siê z jednej strony o komputerze, z drugiej za wytwarza siê wiat, który
postrzegany jest jak rzeczywistoæ15. Podobnie okrela Hesse wirtualne
rodowisko jako zbiór trójwymiarowych technik prezentacji i interakcji,
które s³u¿¹ do tego, aby przenieæ rozmylania na odpowiedni¹ scenê16.
Podstaw¹ tej VR jest hardware (PC, sieæ), specjalny software (symuluje
rzeczywistoæ lub te¿ cyberprzestrzeñ), specjalne wyposa¿enie (okulary,
he³my, rêkawice), jak równie¿ cz³owiek z jego mózgiem i duchowoci¹.
U¿ytkownicy mog¹ siê w tym wirtualnym wiecie poruszaæ i zmieniaæ go przez w³asne dzia³ania. Mamy tu wa¿n¹ wskazówkê co do natury
VR: ona jest wprawdzie czym realnym, lecz jednak wspomaganym komputerowo. W rezultacie tego cyberprzestrzeñ bêdzie najpierw kszta³towana przez konstruktorów tych technicznych podstaw, którzy przenosz¹
swoje wyobra¿enia (motywy) i cele do tworzonych przez siebie rodków.
Sercem i techniczn¹ podstaw¹ VR jest system symulacji, który opiera
siê na programowanych zachowaniach i reguluje wszystkie interakcje
(wzajemne zwi¹zki), wszystkie przewidywane dzia³ania obiektów i symulacje (realnych i wyobra¿onych) fizycznych praw i w ten sposób u¿ycza temu wiatu odpowiedniego wygl¹du17.
Architektura VR umo¿liwia okrelone zachowania, tzn. otwiera jednoczenie nowe rodzaje interakcji, zamyka jedne i wyklucza inne. W tym
sensie VR imituje w mo¿liwy sposób realnoæ, podczas gdy wirtualna
realnoæ naladuje spo³eczne i naturalne wiaty18, ale tylko w taki sposób, jak ten, kto oblicza to, a zarazem postrzega i interpretuje.
Odniesienie do wytwarzania stanowi tylko jedn¹ stronê odniesieñ VR
do rzeczywistoci. Uzupe³niane jest to przez u¿ytkowników i ich sposoby
wykorzystania. Zmys³y u¿ytkownika wystêpuj¹ jako przeciêcie pomiêdzy cyberprzestrzeni¹ jako sztucznym wiatem a wiatem u¿ytkownika.
Tylko poprzez to przeciêcie mo¿e u¿ytkownik wkroczyæ do cyberprzestrzeni. Jest to wiêc wynik aktywnoci u¿ytkownika, który cyberprzestrzeñ
konstruuje jako wirtualny wiat19. Mamy tu nastêpn¹ wskazówkê do
zrozumienia VR: poza antycypowan¹ sieci¹ profesjonalnych konstruktorów mamy tak¿e koncepcje u¿ytkowników przejawiaj¹ce siê w sposobach
wykorzystania. Pomiêdzy tym, co antycypowane, a u¿ytkowaniem mog¹
istnieæ ró¿nice, tak ¿e VR jednoczenie wspó³kszta³towana jest przez intencje u¿ytkowników (techniczna zmiana postaci, nadmierny techniczny
Por. F. G ü n e r: Virtuelle Realität..., s. 2.
Por. W. H e s s e: Virtualität und der Verkust...
17
Por. F. G ü n e r: Virtuelle Realität..., s. 2.
18
Por. L. M i k o s: Zur Popularität von Cyberspace. In: Cyberspace. Gemeinschaften,
Virtuelle Kolonien, Öffentlichkeiten. Hrsg. M. F a ß l e r, W.R. H a l b a c h. München 1994,
s. 189.
19
Ibidem, s. 189.
15
16
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potencja³). ¯aden techniczny artefakt w momencie jego powstania nie
pokrywa siê dok³adnie z ludzkimi, spo³ecznymi i kulturowymi skutkami
jego wykorzystania.
VR opiera siê nie tylko na ograniczonej wirtualnej przestrzeni, lecz
na usieciowionych relacjach, na tworzonych wirtualnociach. Ma w zwi¹zku z tym VR odniesienie do nieskoñczonoci, do bezgranicznoci i do niepoznawalnoci (Kto mo¿e sobie wszechwiat przedstawiæ?). Odnonie do
tego, zamiast pojêcia wirtualnoæ stosuje siê pojêcie wirtualizacja, poniewa¿ ono wyra¿a tê nieograniczonoæ i ma dynamiczny charakter20.

V
Ostatecznie jako konsekwencjê z tych wczeniej nakrelonych relacji
mo¿na wskazaæ, i¿ RR nie pozostaje w stosunku do VR czym niezale¿nym, lecz jest wprowadzana do VR. Wirtualnoæ nie jest jak¹ niezale¿n¹
wielkoci¹, lecz jest nieoddzielalna od realnoci, od producentów i wytwórców technicznych rozwi¹zañ. Oznacza to jednoczenie, i¿ takie cechy
przestrzeni realnych jak otwartoæ, nieprzejrzystoæ, nieograniczonoæ,
przenikalnoæ i niewidzialnoæ, ale tak¿e powstawanie nowego (nowych
mo¿liwoci, które musz¹ byæ selektywnie uwzglêdniane) oraz wkraczanie
przypadkowych zdarzeñ (zdarzeñ, które nie s¹ planowane i antycypowane) nale¿¹ równie¿ do VR. W zwi¹zku z faktem, i¿ techniki komputerowe
w okrelonych czêciach wiata nale¿¹ do wiata potocznego, teza o zwi¹zkach pomiêdzy VR i RR w³¹cza cyberprzestrzeñ do realnego wiata. Wskazuje jednak¿e dodatkowo na to, ¿e VR w du¿ej mierze wspó³konstytuuje
realny wiat.
W konkluzji mo¿na zacytowaæ Lescha: Odró¿nienie realnoci i fikcji
zak³ada dowiadczenie realnego. Gest »jak gdyby« ma tylko wtedy sens,
kiedy oddziela siê od danej realnoci i pozostaje do niej w krytycznym
zwi¹zku. [...] Problematyczna staje siê iluzja sterowania realnoci przez
komputer tam, gdzie mechanizmy sterowania ignoruj¹ nieuchronne przeszkody. ¯yciowe relacje i zwi¹zki przeciwstawiaj¹ siê w³aciwie bezproblemowemu sterowaniu i wskazuj¹ jednoczenie, i¿ problemy pozostaj¹
nadal otwarte, a ich nacisk nie maleje, a wzrasta21. Przeciwnoci realnego wiata nie da siê przekroczyæ dziêki chytroci rozumu ani te¿ dziêki
zast¹pieniu ich przez rzeczywistoæ wirtualn¹.
20
21

Por. B. M e r s m a n n: Virtualität..., s. 1.
Por. W. L e s c h: Cyberworld..., s. 7.
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Virtual reality and its relation to the real reality
Summary
The notions of virtual reality and virtuality have recently become very popular
and are widely used despite the fact that their meanings are far from explicitness. The
article constitutes an attempt to emphasise the meaning of these notions, above all, by
means of confronting the virtual and real world, and showing both differences and similarities. At the same time, it presents different levels of their mutual relations and
connections.

Gerhard Banse

Virtuelle Realität bezüglich der realen Wirklichkeit
Zusammenfassung
Die Begriffe virtuelle Realität und Virtualität sind in den letzten Jahren sehr
populär geworden und werden häufig gebraucht, obwohl sie weit davon entfernt sind,
eindeutig zu sein. Im vorliegenden Artikel versucht der Verfasser, die beiden Termini
näherzubringen, indem er die virtuelle Welt der realen Welt gegenüberstellt, und verschiedene Ebenen deren Wechselbeziehungen aufzeigt.

4 Cz³owiek...

Anna Latawiec
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Warszawa

Rola symulacji
w kreowaniu wiata wirtualnego
Ze zjawiskiem symulacji mamy do czynienia niemal na ka¿dym kroku, choæ nie zawsze w sposób uwiadomiony. Ju¿ dzieci od najm³odszych
lat niewiadomie symuluj¹ zachowania swoich rodziców lub bohaterów
ulubionych filmów, podobnie jak aktorzy, ju¿ wiadomie, odgrywaj¹ prawdziwe ¿ycie. Potocznie przez symulacjê rozumie siê naladowanie, imitowanie lub odwzorowywanie jakiego orygina³u. Z takim rozumieniem
spotykamy siê w³anie w ¿yciu codziennym. W szczególnym przypadku
symulacja mo¿e mieæ charakter manipulacyjny, gdy naladowane zachowania czy role maj¹ w zamierzeniu zafa³szowaæ obraz rzeczywistoci.
Z tak¹ sytuacj¹ spotykamy siê np., kiedy fani uto¿samiaj¹c siê z ulubionym aktorem, ubieraj¹ siê i zachowuj¹ jak pierwowzór. W tym potocznym rozumieniu symulacji mo¿na zaobserwowaæ jedynie d¹¿enie do pe³nej zgodnoci z orygina³em.
Tak¿e w obszarze nauki korzystamy z symulacji. Tak dzieje siê, gdy
naukowcy odtwarzaj¹ zachodz¹ce w przyrodzie skomplikowane procesy
lub struktury (jak mózg) niedostêpne bezporedniemu badaniu. Pojêcie
symulacji pojawiaj¹ce siê w nauce i w technice rozumiane jest wówczas
jako swoista metoda badawcza procesów i obiektów, w której wykorzystuje siê do badania model orygina³u. A zatem nie tylko pojêcie symulacji
jest wieloznaczne, ale i sposób jej przeprowadzenia bywa rozmaicie realizowany.
Podobne niejednoznacznoci pojawiaj¹ siê w odniesieniu do wiata
wirtualnego. Jego potoczne pojmowanie odbiega od propozycji prezentowanych w literaturze naukowej i technicznej. Z tej racji na wstêpie zo-
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stan¹ doprecyzowane pojêcia wiata wirtualnego, rzeczywistoci oraz
symulacji, a nastêpnie wskazane warunki stosowania tej metody w kreowaniu wiata wirtualnego.
W niniejszym artykule broniona bêdzie nastêpuj¹ca teza: Istnieje taki
obszar wiata wirtualnego, w którym najlepsz¹ metod¹ do jego kreowania jest symulacja.
W celu uzasadnienia tak sformu³owanej tezy podjête zostan¹ analizy
dotycz¹ce zale¿noci zachodz¹cych miêdzy rzeczywistoci¹ a wiatem
wirtualnym w kontekcie mo¿liwoci kreacji nowej rzeczywistoci za pomoc¹ metody symulacji.

Pojêcie wiata wirtualnego, jego geneza i ontologia
Warto wspomnieæ, ¿e pojêcie wirtualnoci wystêpuje w literaturze
w ró¿nych kontekstach: od jêzyka potocznego, przez ujêcia techniczne,
psychologiczne, po filozoficzne. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e angielskie virtual
(wirtualny) oznacza faktyczny, rzeczywisty, potencjalny lub pozorny1,
z kolei virtuality (wirtualnoæ) to stan wirtualny, potencjalnoæ, potencjalne istnienie czy wreszcie egzystencja2. Analiza ujêæ kontekstowych
pojêcia wirtualnoci, rzeczywistoci wirtualnej i wiata wirtualnego umo¿liwia usuniêcie wielu niejednoznacznoci i wskazanie na ró¿nice interpretacyjne prowadz¹ce do licznych zafa³szowañ3.
Powszechnie zamiennie u¿ywane s¹ pojêcia rzeczywistoæ wirtualna i wiat wirtualny. Najczêciej kojarzone s¹ one z technik¹ komputerow¹, czyli z Internetem, czatami, blogami itp., a rzadziej z obszarem
fikcji, marzeñ, nierealnoci. Potocznie przez wiat wirtualny rozumie
siê wiat nierealny, rzeczywistoæ wirtualna za to ta, która jest wymylona, ale mo¿liwa do zaistnienia.
Na potrzeby podjêtych analiz przyjmiemy, ¿e zjawisko wirtualnoci adekwatnie oddaje pojêcie wiat wirtualny, a nie rzeczywistoæ wirtualna. Za takim ustaleniem zdaj¹ siê przemawiaæ przynajmniej dwa fakty.
I tak, po pierwsze  nale¿y dostrzec pewn¹ sprzecznoæ ukryt¹ w samym pojêciu rzeczywistoæ wirtualna. Jeli bowiem wirtualnoæ oznaZob. np. K. B u l a s, F.J. W h i t f i e l d: The Kociuszko Foundation Dictionary English-Polish. Vol. 1. New York 1972, s. 996.
2
[http://www.webster-dictionary.org/definition/virtuality (04.11.2008)]
3
Zob. analizy przeprowadzone w: A. L a t a w i e c: Uwagi w sprawie wirtualnoci.
Studia Philosophiae Christianae 2004, nr 40(2), s. 279291.
1

4*
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cza co nierzeczywistego, to pojêcie rzeczywistoæ wirtualna równoznaczne jest z pojêciem rzeczywistoæ nierzeczywista, a wiêc prowadzi do absurdu. Po drugie, niejednoznacznoæ nios¹ pojêcia rzeczywistoæ i wiat. Interesuj¹c¹ dyskusjê na ten temat przeprowadzono
w Internecie. Dla J. Laniera4 (filozofa, informatyka), który pojêcie rzeczywistoæ wirtualna wprowadzi³ w obszar informatyki w latach szeædziesi¹tych XX wieku, istotna jest ró¿nica zachodz¹ca miêdzy wirtualn¹ rzeczywistoci¹ i wirtualnym wiatem. Warto na marginesie wspomnieæ, ¿e sam Lanier przyznaje, i¿ inspiracje zaczerpn¹³ z historii sztuki, gdzie pojawi³ siê termin wiat wirtualny na oznaczenie metafory.
W tym sensie termin ten zosta³ wprowadzony dziesiêæ lat wczeniej (a wiêc
przed epok¹ wspó³czesnej komputeryzacji). Nadto, wypada przypomnieæ,
¿e pojêcie wiaty wirtualne pojawi³o siê dziêki Sutherlandowi, ojcu grafiki komputerowej, na oznaczenie tego, co mo¿na zobaczyæ w komputerowo wygenerowanym wiecie w przekonaniu o jego rzeczywistym istnieniu. Obszar zaistnienia pojêcia wirtualnoci wydaje siê bardzo interesuj¹cy: od sztuki po grafikê komputerow¹5. Jest to obszar, w którym
rolê nie do przecenienia odgrywa wyobrania twórcy. Jednak¿e inspiracje Laniera doprowadzi³y go do stwierdzenia, ¿e ró¿nica nie dotyczy samego pojêcia wirtualnoci, lecz pojêæ rzeczywistoæ i wiat. Dla niego,
wiat jest dany w obserwacji, rzeczywistoæ za stanowi obszar aktywnej dzia³alnoci. I to, moim zdaniem, bardzo istotna konstatacja. Z powy¿szego wynika, ¿e wiat jest jedynie obrazem rzeczywistoci. W ten
sposób zosta³o zarysowane t³o do sformu³owania okrelenia wiata wirtualnego.
Przez wiat wirtualny rozumiem obraz rzeczywistoci kreowany lub
odkrywany przez cz³owieka na drodze symulacji intelektualnej lub technicznej. Tak pojêty wiat wirtualny jest tworem cz³owieka6. Swoje ród³o
ma on w szeroko pojêtej rzeczywistoci. Przez rzeczywistoæ rozumiem
zarówno tê empiryczn¹, która jest dostêpna jedynie w ograniczonym za4
Odwo³ujê siê do wywiadu z dnia 11 lutego 2002 r., który przeprowadzi³a M.E. B e h r:
Jaron Lanier. Virtual Realisty Inventor. PC Magazine 2002, cyt. za: [http://www.extremetech.com/article2/0%2C1558%2C100970%2C00.asp (04.11.2008)].
5
Por. choæby: M. C o x: Fascynuj¹ca sztuka. Prze³. J. K i l i an. Warszawa 1999.
6
Przy czym nie wykluczam mo¿liwoci kreowania lub odkrywania w przedstawionym, choæ mocno zawê¿onym, sensie, wiata wirtualnego przez zwierzêta wyposa¿one
ewolucyjnie w system nerwowy ni¿ej zorganizowany ni¿ ludzki. W przypadku wy¿szych
zwierz¹t nie mo¿e byæ mowy o symulacji intelektualnej w sensie cis³ym, a jedynie analogicznym. Trudno bowiem odmówiæ im jednoznacznie mo¿liwoci prymitywnego, odpowiedniego do stopnia rozwoju systemu nerwowego, prze¿ywania, a zatem i odbierania
wiata zewnêtrznego. Uwaga ta, choæ marginalna dla podjêtego zagadnienia, mo¿e mieæ
du¿e znaczenie podczas analiz dotycz¹cych wiata wirtualnego, do którego cz³owiek nie
musi mieæ pe³nego dostêpu.
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kresie obserwatorowi, jak i rzeczywistoæ sam¹ w sobie, czyli istniej¹c¹
poza zasiêgiem obserwatora. O ile rzeczywistoæ empiryczna jest poznawalna zmys³ami, obserwowalna w ramach instrumentów dostêpnych na
danym etapie rozwoju nauki i dostarcza nam wiedzy, stanowi¹c podstawê do tworzenia teorii i odkrywania praw ni¹ rz¹dz¹cych, o tyle rzeczywistoæ sama w sobie to ogó³ rzeczy istniej¹cych obiektywnie, niezale¿nie od podmiotu poznaj¹cego i niezale¿nie od prób jej opisu, ale dostêpna w poznaniu intelektualnym. Tak przyjête rozszerzenie rozumienia rzeczywistoci uwalnia nas od ograniczeñ poznawczych i otwiera
na obszary niedostêpne jeszcze w warunkach dzisiejszego stanu nauki
i techniki.
A zatem, wydaje siê s³uszne odrzucenie pojêcia rzeczywistoæ wirtualna na rzecz pojêcia wiat wirtualny. Z kontekstowych ujêæ wynika,
¿e na wiat wirtualny sk³adaj¹ siê nie tylko realizacje informatyczne w postaci blogów, czatów internetowych, ale te¿ wiat sztuki, filmu, muzyki,
gier komputerowych, projektów badawczych, myli, wyobra¿eñ realizowany na drodze wizualizacji. Jeli uznamy, ¿e wiat wirtualny jest obrazem rzeczywistoci, to pojawiaj¹ siê fundamentalne pytania: W jakim
sensie s¹ to obrazy rzeczywistoci fizycznej? W jaki sposób te obrazy powstaj¹? Czy s¹ tworzone, czy raczej odkrywane? I w koñcu: Jaka metoda
jest wykorzystywana?
W sformu³owaniu odpowiedzi na tak postawione pytania pomo¿e przegl¹d sposobów istnienia wiata wirtualnego. I tak, blogi s¹ to internetowe pamiêtniki tworzone i udostêpniane w Internecie, czyli w swoistej
cyberprzestrzeni. Ich forma jest bardzo ró¿norodna, od poezji, przez zbiory
fotografii po typowe, ilustrowane teksty literackie. Odnajdujemy w nich
odzwierciedlenie nastrojów, myli, pragnieñ autorów. Z tej racji, istotn¹
ich cech¹ jest zmiennoæ i dynamika, podobnie jak zmienne i dynamiczne s¹ inspiruj¹ce je nastroje, myli i pragnienia.
Analogicznie przedstawia siê sytuacja z klasycznymi dzie³ami literackimi, tyle ¿e ich trwa³oæ, dostêp i narzêdzia realizacji s¹ inne,
mniej wirtualne. Wyranie zjawiska wirtualnoci dowiadczamy w przypadku np. czatów, czyli wirtualnych spotkañ, w których wiat jest kreowany w danym momencie, tu i teraz, które s¹ obrazem potrzeb, czêsto
nieosi¹galnych. Daj¹ one pozory anonimowoci, wybór za odgrywanych ról mo¿e dotyczyæ zarówno zawodu, jak i p³ci czy wykszta³cenia.
I blogi, i czaty stwarzaj¹ fa³szywe poczucie wolnoci od jakichkolwiek
ograniczeñ. Przynosz¹ u³udê spe³nienia. Ich weryfikacja jest trudna, ale
mo¿liwa g³ównie w ramach spójnoci logicznej formu³owanej wypowiedzi, a tak¿e na podstawie analizy przechowywanego przez adresata archiwum.
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wiat fikcji, którego ród³em jest rzeczywistoæ empiryczna, stanowi
nieweryfikowalny obszar fikcji. Sztuka, muzyka, projekt badawczy s¹
tworzone przez cz³owieka, ich za sprawdzenie nastêpuje w chwili realizacji. Owa weryfikacja przebiega wówczas b¹d to na drodze konfrontacji z uznanymi kanonami estetyki, etyki (dzie³a sztuki), b¹d te¿ oceny
rodowiska (prace naukowe). Przejcie ze stanu wirtualnego (z fazy projektu) do realizacji jest przekroczeniem mo¿noci w kierunku aktualnoci.

Pojêcie symulacji i sposoby jej realizacji
Poza wspomnianym, potocznym rozumieniem symulacji, w nauce
i technice pojêcie to ma jeszcze wiele innych znaczeñ. Na potrzeby niniejszego opracowania mo¿na je podzieliæ na dwie grupy7. I tak, symulacja
rozumiana jest przede wszystkim jako:
a) metoda odwzorowania8 jakiego orygina³u, przy czym orygina³ zazwyczaj pochodzi z rzeczywistoci empirycznej; symulacja tak pojêta traktowana jest jako imitacja, naladowanie procesu, jako werbalizacja naszego intuicyjnego ujêcia; tak pojêta jest te¿ symulacja jako forma zachowania, w³anie w sensie naladowania jakiego orygina³u; oznacza to, ¿e symuluj¹c, odwo³ujemy siê do jakiego konkretu istniej¹cego
w rzeczywistoci; w tym wypadku przyjmuje siê, ¿e celem symulacji
jest d¹¿enie do wiernego odwzorowania;
b) metoda badania rzeczywistoci9 przez model; oznacza to, ¿e model jest swoistym ³¹cznikiem miêdzy rzeczywistoci¹ a obiektem badanym; w szczególnym przypadku gra on rolê obrazu rzeczywistoci; wykorzystywanie modelu w procesie symulacji to technika rozwi¹zywania
problemów na drodze dynamicznego ledzenia zmian modelu, to tak¿e
eksperyment na modelu, ale przede wszystkim konstruowanie modelu
systemu i eksperyment; w tym wypadku symulacjê traktuje siê jak bia³¹ skrzynkê, czyli eksperyment, w którym dopiero odkrywamy rzeczy7
Przegl¹d ró¿nych sposobów pojmowania symulacji zob. A. L a t a w i e c: Pojêcie
symulacji i jej u¿ytecznoæ naukowa. Warszawa 1993, s. 3355.
8
Zob. np.: G.S. F i s h m a n: Concepts and Methods In Discret Evant Digital Simulation. New York 1973, s. 14; R.P. A b e l s o n: Simulation of Social Behavior. In: The
Handbook of Social Psychology. Eds. G. L i n d z e y, E. A r e n s o n. Vol. 2: Research Methods. Massachusetts 1968, s. 275.
9
Zob. np. R.E. S h a n n o n: Systems Simulation: The Art and the Science. New Jersey 1975, s. 2; B.P. Z e i g l e r: Theory of Modeling and Simulation. New York 1976, s. 3.

Rola symulacji w kreowaniu wiata...

55

wistoæ za pomoc¹ modelu10; taki rodzaj symulacji znajduje swoje zastosowanie np. w wyobrani czy projekcie.
Warto dodaæ, ¿e mówi¹c o modelu, mamy na myli ró¿ne jego rodzaje:
od fizycznego, przez sformalizowany, po abstrakcyjny11. Nadto, nale¿y
podkreliæ, ¿e ka¿dy model jest jedynie przybli¿eniem do rzeczywistoci.
W tym sensie model mo¿e ograniczaæ poznawczo. Uwaga ta ma szczególne znaczenie nie tylko wówczas, gdy symuluj¹c, oczekujemy odwzorowania rzeczywistoci, ale tak¿e wtedy, gdy podstawowym celem symulacji
jest zbudowanie modelu i eksperymentowanie na nim.
Symulacja jest metod¹, a to oznacza, ¿e podczas jej stosowania obowi¹zuje konkretny algorytm. Z technicznego punktu widzenia podstawowymi etapami s¹: sformu³owanie modelu, oprogramowanie, uruchomienie, weryfikacja i (lub) walidacja i interpretacja wyników12. Zasadnicz¹ rolê przypisuje siê modelowi. Jakoæ dobrze przeprowadzonej symulacji potwierdza weryfikacja.
Przedstawione uwagi prowadz¹ do wniosku, ¿e w odniesieniu do symulacji w znaczeniu pierwszym (odwzorowanie rzeczywistoci) cz³owiek
nie mo¿e pe³niæ roli kreatora wiata wirtualnego, a jedynie odtwórcy rzeczywistoci. To, w jakim stopniu mu siê to udaje, sprawdza siê na drodze
weryfikacji. Natomiast w odniesieniu do symulacji w znaczeniu drugim
(modelowanie szeroko pojête, czyli tak¿e tworzenie modelu i eksperymentowanie na modelu) cz³owiek staje w roli twórcy, czyli kreatora wiata wirtualnego. I tak jest, gdy wiat wirtualny dotyczy np. projektów
badawczych, scenariuszy filmowych, dzie³ sztuki w fazie projektu.

Warunki kreacji wiata wirtualnego
wiat wirtualny jest wiêc dzie³em cz³owieka. ród³em jego kreacji jest
przede wszystkim wiedza zdobyta o rzeczywistoci, ale tak¿e w³asne dowiadczenia kreatora, wiat marzeñ, wyobrani itp. Poniewa¿ nasza wiedza o rzeczywistoci ulega zmianom, przeto i wiat wirtualny ewoluuje.
W czatach i w blogach wyranie odbijaj¹ siê marzenia, tak¿e senne.
W psychologii jako marzenie rozumie siê to, co obejmuje wyobra¿eniowo-mylow¹ aktywnoæ, której celem jest uwiadomienie sobie pragnieñ
10
Takie oryginalne spojrzenie na symulacjê zaproponowa³: G.M. W e i n b e r g: Mylenie systemowe. Prze³. C. B e r m a n, R. W i e l b a r s k i. Warszawa 1979, s. 175185.
11
Zob. A. L a t a w i e c: Pojêcie symulacji..., s. 18.
12
Ibidem, s. 16.
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i d¹¿eñ odnoszonych do ¿ycia osobistego lub spo³ecznego13. Ale szczególnie interesuj¹ce w kontekcie wirtualnoci s¹ marzenia senne powstaj¹ce podczas ograniczonej aktywnoci mózgu we nie. Ich wyrazistoæ jest
zmienna. Wi¹¿e siê je ze zmniejszonym poczuciem rzeczywistoci. Treæ
tych stanów wi¹¿e siê z zaspokojeniem pragnieñ lub oczekiwañ. Zazwyczaj zawieraj¹ jak¹ fabu³ê. Charakteryzuj¹ siê silnym zabarwieniem
emocjonalnym14. Powstaj¹ w mózgu pod wp³ywem emocji. S¹ doskona³ym przyk³adem wiata wirtualnego.
Podobnie rzecz siê ma z wyobrani¹, która  zdaniem psychologów
 jest sprawnoci¹ silnie zwi¹zan¹ z wszystkimi zmys³ami, a inspirowan¹ przez wczeniej dowiadczane przedmioty i zjawiska. Uaktywnienie wyobrani dokonuje siê pod wp³ywem odpowiednich bodców spostrze¿eniowych, s³ownych, a tak¿e wyobra¿eniowych, czêsto wiadomie
pod wp³ywem aktywnoci cz³owieka15. W tym wypadku wiat wirtualny
jest efektem symulacji intelektualnej sytuacji, zjawisk itp. To wiat kreowany w celu odreagowania stresów, wyciszenia lub wzbudzenia emocji,
przeprowadzenia eksperymentu na modelu z w³asnego ¿ycia. Kreator
odgrywa rolê, jak¹ sam dla siebie napisze. Dokonuje wiêc symulacji
w sensie drugim, kreuj¹c nowy wiat.
Jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, by stosowaæ metodê symulacji
w kreowaniu wiata wirtualnego? Z dotychczasowych przyk³adów widaæ,
¿e do tworzenia wiata wirtualnego za pomoc¹ symulacji szukamy ród³a w rzeczywistoci poznawanej w kontekcie wiedzy, dowiadczenia,
ale tak¿e w pewnym zasobie informacji pochodz¹cych z obszaru podwiadomoci cz³owieka. Z tego mo¿na wnosiæ, ¿e pierwotnym ród³em wiata
wirtualnego jest rzeczywistoæ empiryczna lub wiat obiektów abstrakcyjnych (pojêcia ogólne, idee Platona itp.), a wtórnym  wiat myli.
Sygnalizowane przyk³ady realizacji wiata wirtualnego jawi¹ siê jako
potencjalnoæ lub fikcja. W pierwszym przypadku (np. projekt badawczy,
dzie³o sztuki) podlega on weryfikacji w ramach metodologii nauk, np.
empirycznych, uznanych kanonów piêkna. wiat wirtualny w sensie fikcji jest dostêpny w biernym odbiorze (dzie³o literackie, obraz) i wówczas
jego weryfikacja w zasadzie nie jest mo¿liwa, chyba ¿e w konfrontacji
z obowi¹zuj¹cymi kanonami. Mo¿e te¿ byæ wspó³kreowany (czaty, blogi,
Internet), a wówczas jego weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodnoci
z obiektywn¹ prawd¹.
Tak szeroko pojêta wiedza mo¿e stanowiæ inspiracjê do zbudowania
modelu. Jednoczenie podkrelono wagê weryfikacji modelu, a tym samym
S³ownik psychologiczny. Red. W. S z e w c z y k. Warszawa 1979, s. 136.
Ibidem.
15
Ibidem, s. 327.
13
14
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weryfikacjê wiata wirtualnego. wiat wirtualny mo¿e byæ i czêsto jest
zafa³szowaniem realnego. Im wiêkszy stopieñ fikcyjnoci wykreowanego
wiata, tym mniejsze szanse na jego weryfikacjê. Fikcje s¹ trudne do
weryfikacji. Skoro przeprowadzenie weryfikacji wiata wirtualnego
jest tak trudne, to nasuwa siê pytanie: Czy stanowi on krzywe zwierciad³o rzeczywistoci empirycznej? Choæ odpowied na to pytanie wykracza poza podjêty temat, to warto podkreliæ, ¿e mimo i¿ pierwotne ród³o
wiata wirtualnego znajduje siê w rzeczywistoci, to wiat wirtualny
tê rzeczywistoæ fa³szuje. A zatem, wiat wirtualny rozumiany jako obraz rzeczywistoci nale¿y traktowaæ jako krzywe jej zwierciad³o. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e jego ród³a s¹ trudne do uchwycenia i wyra¿enia
(zw³aszcza wtórne), nadto  jego weryfikacja nie zawsze jest mo¿liwa
do przeprowadzenia. Równie¿ dlatego, ¿e obraz rzeczywistoci ma subiektywny charakter.

Wnioski
Jeli uznamy, ¿e metoda symulacji odgrywa podstawow¹ i istotn¹ rolê
w odwzorowaniu orygina³u lub jego modelowaniu, a nawet  powiemy
mocniej  w eksperymentowaniu na modelu, to stajemy wobec dwu odmiennych sytuacji. I tak:
1) jeli symulacjê traktujemy jako odwzorowanie rzeczywistoci empirycznej, to w d¹¿eniu do zachowania to¿samoci miêdzy rzeczywistoci¹ empiryczn¹ a wiatem wirtualnym nie mo¿emy mówiæ o kreowaniu
wiata wirtualnego, lecz o jego odtwarzaniu;
2) jeli symulacjê traktujemy jako modelowanie czy eksperyment na
modelu, który z koniecznoci odgrywa rolê ³¹cznika miêdzy rzeczywistoci¹ empiryczn¹ a wiatem wirtualnym, to rzeczywistoæ empiryczna bêd¹c ród³em wiata wirtualnego mo¿e inspirowaæ do tworzenia wiata wirtualnego i w tym sensie symulacja jest najlepsz¹ metod¹ kreowania wiata
wirtualnego  oczywicie nie chodzi nam tu o tworzenie z niczego (w sensie teologicznym), lecz o generowanie nowego obrazu rzeczywistoci.
3) wskazanie na istnienie dwu typów róde³ wiata wirtualnego (pierwotnego: rzeczywistoæ empiryczna i obiekty abstrakcyjne, oraz wtórnego: wiat myli) pozwala wnioskowaæ, ¿e im mniejsza zgodnoæ miêdzy
rzeczywistoci¹ a jej obrazem (wiatem wirtualnym), tym ³atwiej jest ten
obraz wygenerowaæ, im za rzeczywistoæ jest bli¿sza wygenerowanemu
obrazowi (wiat wirtualny), tym ³atwiej stosowaæ tradycyjn¹ metodê symulacji.
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The role of simulation in creating a virtual world
Summary
The article makes an attempt to redefine ambiguous notions of the virtual world
(as well as its origin and ontology), reality (its different types) and simulation (as the
method of reality reflection and examination). The virtual world was defined as the
image of reality created or discovered by man on the way of an intellectual or technical
simulation. In the light of such an understanding of the virtual world, the thesis that
there exists such an area of the virtual world in which it is the simulation method that
is best used to create it, has been defended.

Anna Latawiec

Die Rolle der Simulation bei Erschaffung einer virtuellen Welt
Zusammenfassung
Die Verfasserin versucht vieldeutige Begriffe aus dem Bereich der virtuellen Welt
(mit deren Genese und Ontologie), der Realität (und deren verschiedenen Typen) und
der Simulation (als einer Methode der Nachbildung und der Untersuchung von der Realität) genauer zu bestimmen. Die virtuelle Welt wird hier als ein Realitätsbild bezeichnet, das von einem Menschen mittels intellektueller oder technischer Simulation entdeckt wird. Wird die virtuelle Welt auf solche Weise verstanden, lässt sich folgende
These verteidigen: Es gibt einen solchen Bereich der virtuellen Welt, der sich mittels
der Simulationsmethode am besten kreieren lässt.

Krzysztof Wieczorek
Uniwersytet l¹ski
Katowice

Inkontrofantomatyka,
czyli filozofia spotkania
w przestrzeni wirtualnej
Od kilkuset lat cz³owiek odczuwa niedostatek wiedzy o sobie samym.
Antoni Siemianowski datuje pocz¹tki filozoficznej nauki o cz³owieku, nazywanej ju¿ wówczas antropologi¹, na ostatnie dekady XVI wieku1; istotnie, na brak zadowalaj¹cych postêpów w dziedzinie wiedzy o nas samych
uskar¿a³ siê w wydanej w roku 1674 pracy De la recherche de la verité
Nicolas Malebranche, pisz¹c: Sporód wszystkich ludzkich nauk wiedza o cz³owieku jest dyscyplin¹ najbardziej godn¹ cz³owieka. A mimo
to ani nie uprawia siê jej najczêciej, ani nie jest ona nauk¹ sporód innych najbardziej rozwiniêt¹. Spo³ecznoæ ludzka ca³kowicie j¹ zaniedbuje; a i wród tych, którzy przyk³adaj¹ siê do tej wiedzy, niewielu oddaje
siê jej bez reszty, a jeszcze mniej jest takich, którzy oddaj¹ sie jej z powodzeniem2.
Jednak¿e wyrany wzrost zainteresowania t¹ problematyk¹, owocuj¹cy podjêciem wielu badañ i publikacj¹ wielu nowatorskich prac, nast¹pi³ dopiero w XX wieku. Niemiecki badacz dziejów dwudziestowiecznej
filozofii dialogu, Michael Theunissen, zauwa¿y³ w swej ksi¹¿ce Der Andere, i¿ bez w¹tpienia niewiele jest realnoci, które zafascynowa³y myl
filozoficzn¹ naszego stulecia tak bardzo, jak drugi cz³owiek. Niemal ¿aden inny temat, byæ mo¿e pod wzglêdem rzeczowym wa¿niejszy, nie wzbuPor. A. S i e m i a n o w s k i: Antropologia filozoficzna. Gniezno 1996, s. 5.
N. M a l e b r a n c h e: De la recherche de la verité. Paris 1674. Cytujê za: M. B u b e r: Problem cz³owieka. Prze³. R. R e s z k e. Warszawa 1993, s. 10.
1
2
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dzi³ tak powszechnego zainteresowania, jak w³anie ten. Niemal ¿aden
inny temat nie ró¿nicuje ostrzej teraniejszoci [...] od tradycji. Wprawdzie te¿ we wczeniejszych epokach zastanawiano siê nad drugim cz³owiekiem i przyznawano mu, niekiedy znaczne, miejsce w etyce i antropologii, w filozofii prawa i pañstwa, ale temat drugiego nigdy nie przenikn¹³ tak g³êboko jak dzisiaj do podstaw myli filozoficznej3.
Jednym z dwudziestowiecznych nurtów filozofii, który powsta³ specjalnie po to, by zg³êbiæ tajemnicê drugiego cz³owieka, jest filozofia spotkania. Martin Buber, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig i inni pokrewni im duchowo myliciele zwracaj¹ swój namys³ ku tym ulotnym i nieuchwytnym chwilom, kiedy cz³owiek spotyka siê z innym cz³owiekiem,
gdy¿ wierz¹, ¿e w tym  niedostrzeganym b¹d niedocenianym dot¹d
przez filozofiê  wydarzeniu (i co wiêcej: tylko tam!) kryje siê klucz do
zrozumienia, kim jest cz³owiek. Pomiêdzy ja i ty wydarza siê i konstytuuje zarazem prawda o cz³owieku  tak brzmi ich diagnoza4. Tak,
ale gdzie  i czym w³aciwie  jest to pomiêdzy?
Na to pytanie Martin Buber odpowiedzia³ nastêpuj¹co: Podstawowym
faktem ludzkiej egzystencji jest cz³owiek z cz³owiekiem. Szczególnie charakterystyczne dla wiata jest przede wszystkim to, ¿e co ma miejsce
pomiêdzy jedn¹ istot¹ a drug¹, co, czego nie mo¿na znaleæ nigdzie indziej w przyrodzie [...], ¿e jedna istota zwraca siê do drugiej jako szczególnie innej [...] i wkracza w sferê, która jest im wspólna, ale siêga poza
w³asn¹ sferê ka¿dego z osobna. Tê rozumowo niepojêt¹ sferê, która
powsta³a w chwili spotkania cz³owieka, nazywam sfer¹ pomiêdzy. [...]
Ogl¹d, który ustala sferê pomiêdzy, nie mo¿e byæ osi¹gniêty ani  jak to
jest w zwyczaju  przez umieszczenie relacji we wnêtrzach jednostek,
ani w jakim ogólnym wiecie, który je obejmuje i determinuje, ale faktycznie pomiêdzy nimi. [...] W momencie rzeczywistego spotkania to, co
zasadnicze, nie zachodzi w jednym i w drugim, ani w obydwu uczestnikach, ani w neutralnym wiecie [...], lecz to co zachodzi miêdzy nimi,
w najbardziej dok³adnym znaczeniu, tak jakby to by³o w wymiarze, który jest dostêpny tylko dla nich obu5.
Tê Buberowsk¹ intuicjê, ¿e rzeczywistoæ spotkania wykracza poza
ontyczn¹ strukturê realnego wiata przyrody, potwierdza i rozwija Józef
Tischner w swej filozofii dramatu. W budowanej przez siebie koncepcji
3
M. T h e u n i s s e n: Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. BerlinNew York 1977, s. 1. Cytujê za: A. W ê g r z e c k i: O poznawaniu drugiego cz³owieka. Kraków 1992, s. 5.
4
Por. J. T i s c h n e r: Fenomenologia spotkania. Analecta Cracoviensia. T. 10. Kraków 1978, s. 74.
5
M. B u b e r: Das Problem des Menschen. Heidelberg 1971, s. 158159. Cytujê za:
M. B u b e r: Cz³owiek z cz³owiekiem. Prze³. F. J ê c z. Przystañ 1981, nr 1516, s. 87.
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spotkania Tischner wychodzi od sfery relacji miêdzyludzkich, konstytuuj¹cej nierozci¹g³¹ przestrzeñ sensu6, która umo¿liwia jednemu cz³owiekowi zrozumienie drugiego cz³owieka przez wpisanie go w horyzont
mo¿liwych sensów okrelaj¹cych sposoby jego bycia-dla-drugiego. Podstawowymi aktami, konstytuuj¹cymi ów horyzont sensów, s¹ akty przedstawiania siê7  pewne szczególne sytuacje komunikacyjne, w których
podmiot oferuje okrelon¹ propozycjê rozumienia siebie samego, mówi¹c
np.: Nazywam siê Jan Kowalski i jestem lekarzem. Te i tym podobne
sytuacje komunikacyjne oraz nastêpuj¹ce po nich dalsze precyzacje ról
i funkcji spo³ecznych uczestników dialogu powoduj¹ ukszta³towanie
siê coraz bardziej szczegó³owego kompleksu oczekiwañ, wskazuj¹cych
jednemu uczestnikowi przestrzeni miêdzyludzkich obcowañ, czego mo¿e
siê spodziewaæ po innych uczestnikach tej¿e przestrzeni. Jednak¿e
w takim sposobie rozumienia drugiego cz³owieka tkwi  zdaniem Tischnera  zdradliwa pu³apka8: bo zrozumiany w opisanym tu sensie
oznacza tyle¿, co wpisany w pole poznawcze drugiego cz³owieka jako
przedmiot; tam za, gdzie mamy do czynienia z reifikacj¹ cz³owieka,
tam z ca³¹ pewnoci¹ nie dosz³o do rzeczywistego spotkania, lecz 
co najwy¿ej  do narzucenia uczestnikowi przestrzeni obcowañ czyjego subiektywnego ujêcia; mo¿e ono polegaæ np. na uto¿samieniu sposobu rozumienia drugiego z ca³okszta³tem jego ról, pe³nionych w okrelonym uk³adzie spo³ecznym. Bêdzie to wówczas specyficzny rodzaj reifikacji  instrumentalizacja; zachodzi ona wtedy, gdy moje rozumienie
drugiego cz³owieka ogranicza siê do zredukowania go, powiedzmy, do roli
kierowcy autobusu, dostawcy pieczywa lub pracodawcy. Z tak zredukowanym podmiotem nie sposób siê spotkaæ; mo¿na co najwy¿ej skorzystaæ
z jego us³ug.
Warunkiem mo¿liwoci spotkania  twierdzi dalej Józef Tischner 
jest zakwestionowanie przekonania, ¿e prawda drugiego cz³owieka jest
identyczna z jego wiernoci¹ dla miejsca zajmowanego przezeñ w nierozci¹g³ej przestrzeni sensów. Nastêpuje to zazwyczaj w jakiej sytuacji
granicznej: gdy co nieoczekiwanego powoduje, ¿e drugi cz³owiek wy³amuje siê z przypisanej mu struktury sensu. Mo¿e to zaowocowaæ poPrzestrzeñ, w której jestem nauczycielem, lekarzem, studentem, nie jest przestrzeni¹ rozci¹g³¹. Rozci¹g³oæ jest w³asnoci¹ rzeczy, moje miejsce w przestrzeni nie
jest ani w³asnoci¹ mnie, ani w³asnoci¹ rzeczy. Post¹pimy najw³aciwiej, mówi¹c, ¿e
miejsce, na które wskazujemy, jest miejscem w nierozci¹g³ej przestrzeni sensu. [...] nawi¹zuj¹c do Leibniza, okrelimy tutaj pierwotn¹ przestrzeñ sensu jako porz¹dek mo¿liwego wspó³istnienia. J. T i s c h n e r: Filozofia dramatu. Kraków 1998, s. 282283.
7
Zob. ibidem, s. 274.
8
Zob. na ten temat: J. B u k o w s k i: Czy ks. J. Tischner prze³amuje cogito? Analecta Cracoviensia. T. 13. Kraków 1981, s. 41 i nast.
6
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rzuceniem dotychczasowego modelu struktur poznawczych, a dziêki temu
ods³oni siê inny wymiar relacji miêdzyosobowej  wymiar spotkania.
Spotkaæ to co wiêcej ni¿ mieæ wiadomoæ, ¿e inny jest obecny obok
mnie lub przy mnie. [...] Spotkanie jest wydarzeniem. Spotkanie poci¹ga
za sob¹ istotn¹ zmianê w przestrzeni obcowañ. Ten, kto spotyka, wykracza  transcenduje  poza siebie w podwójnym sensie tego s³owa: ku
temu, komu mo¿e daæ wiadectwo (w stronê innego), i ku Temu, przed
kim mo¿e z³o¿yæ wiadectwo [...]. Dlatego nale¿y powiedzieæ: spotkaæ to
do-wiadczyæ Transcendencji9  pisze Tischner, a w innym miejscu: [...]
zapytajmy, w jakich sytuacjach ¿ycia codziennego budzi siê w nas potrzeba poznania drugiego cz³owieka? Otó¿ najczêciej potrzeba ta powstaje
wtedy, gdy »normalne obcowanie« ulega jakim zak³óceniom. Wtedy pytamy: »jak siê naprawdê ma rzecz z tym cz³owiekiem?« [...] nie inaczej
jest u Karla Jaspersa: dopiero »sytuacje graniczne«, w których wa¿y siê
ludzkie »byæ albo nie byæ«, ukazuj¹ to, czym cz³owiek naprawdê jest10.
Obydwie przytoczone tutaj filozoficzne koncepcje spotkania  a tak¿e inne, które moglibymy przywo³aæ  zawieraj¹ nastêpuj¹c¹, wspóln¹
intuicjê: spotkanie jest szczególnego rodzaju wydarzeniem, które nie daje
siê zredukowaæ ani do opisu czysto fizykalnego wspó³istnienia partnerów w okrelonym miejscu i czasie, ani do uczestnictwa w codziennych
relacjach interpersonalnych o instrumentalno-u¿ytkowym charakterze,
gdy¿ jego istot¹ jest wykraczanie (transcendowanie) podmiotów poza wiat
przyrody i zwyk³ych ludzkich spraw w kierunku owej tajemniczej sfery
pomiêdzy. Zarazem jednak wydaje siê doæ jasne i oczywiste, ¿e aby
mog³o w ogóle dojæ do wydarzenia siê spotkania, musz¹ zostaæ spe³nione okrelone warunki konieczne o charakterze przedmiotowym. Oznacza to, i¿ sfera pomiêdzy jest czym ontycznie nadbudowanym na fundamencie realnego wiata  przyrody, jak chcia³ Buber, czy te¿ sceny
dramatu wed³ug metaforycznego okrelenia Tischnera. Dalej wszak¿e
mo¿liwe s¹ co najmniej dwa odmienne rozwi¹zania: albo (jak sugerowa³
M. Buber w swej wczeniejszej pracy  Ich und Du) sfera pomiêdzy
ma charakter prymarnie transcendentny, podmiot spotkania za uczestniczy w niej jedynie wówczas, gdy otworzy siê na ³askê, której ród³o jest
usytuowane poza (czy te¿ ponad) Ja i Ty, a zarazem posiada autonomiczny byt substancjalny i z tej racji stanowi aktywne ród³o dynamiki przemian wewnêtrznych, którym podlegaj¹ uczestnicy spotkania;
albo (jeli pod¹¿yæ ladem interpretacji A. Wêgrzeckiego11) istnieje ona
wprawdzie obiektywnie, lecz jest bytowo niesamoistna, a przy tym irreJ. T i s c h n e r: Filozofia dramatu..., s. 27.
Ibidem, s. 294295.
11
Zob. A. W ê g r z e c k i: O poznawaniu drugiego cz³owieka. Kraków 1992, s. 86 i nast.
9

10
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alna (w sensie Schelerowskim), w szczególnoci za  wymaga zewnêtrznej racji dostatecznej, mianowicie musi byæ ufundowana na okrelonej
koincydencji noników materialnych, choæ z ni¹ nieto¿sama.
Przyjmuj¹c jako punkt wyjcia refleksji nad spotkaniem tê drug¹
koncepcjê, zauwa¿ymy, i¿ w jej obrêbie pytanie o sposób zainicjowania
relacji miêdzyosobowej na gruncie zwyk³ej ontologii, a tak¿e o formy
przebiegu procesów komunikowania siê podmiotów, staje siê integralnym sk³adnikiem naszego namys³u nad rzeczywistoci¹ spotkania osób.
W szczególnoci np. bêdzie nas interesowaæ kwestia autonomii poznawczej uczestników spotkania12, a jeli tak, to równie¿ warto zapytaæ o techniczne rodki kszta³towania zakresu owej autonomii, jakie stoj¹ do dyspozycji podmiotu w zale¿noci od tego, na jakich uwarunkowaniach ontycznych opieraæ siê bêdzie przebieg spotkania.
W tym kontekcie szczególnie istotn¹ kwesti¹ staje siê potrzeba zwrócenia uwagi na zupe³nie nowy rodzaj przestrzeni miêdzyludzkiej komunikacji  taki, o jakim Martin Buber nie móg³ mieæ ¿adnego pojêcia,
Józef Tischner i Adam Wêgrzecki za nie dostrzegli jeszcze powodu, by
siê nim w sposób szczególny zainteresowaæ, gdy¿ w czasie, gdy kszta³towa³y siê prezentowane tu koncepcje i dyskusje, ta sfera naszych dowiadczeñ odgrywa³a jeszcze marginaln¹ rolê. T¹ now¹ sfer¹, która dzi w coraz wiêkszym stopniu ingeruje w nasz¹ codziennoæ i istotnie modyfikuje nasz sposób funkcjonowania w wiecie, jest rzeczywistoæ wirtualna,
rozumiana (w szerokim sensie) jako sfera zjawisk generowanych przez
elektroniczne rodki przetwarzania i przesy³ania informacji13.
Wypada dzi ju¿ uznaæ za pewnik, ¿e nowa forma spo³eczeñstwa informacyjnego, przyjmuj¹c za podstawê cywilizacyjnego rozwoju postêp
technik informacyjnych i uznaj¹c go za uniwersalny miernik jakoci ponowoczesnego ¿ycia, otwiera pole do powstania nowej przestrzeni ludzkiego dzia³ania, przestrzeni obejmuj¹cej nie tylko ¿ycie spo³eczne czy mass
12
Poniewa¿ jest przywilejem cz³owieka, ¿e dziêki ukrytej akcji mego bytu mogê
postawiæ obiektywizacji zaporê nie do przebycia (M. B u b e r: Spo³eczne a miêdzyludzkie. Prze³. W. G r o n i e c. Znak 1980, nr 313, s. 865), a wówczas  jak komentuje tê
sytuacjê Adam Wêgrzecki  inicjatywa poznawcza przestaje ju¿ nale¿eæ wy³¹cznie do
podmiotu poznaj¹cego. Drugi cz³owiek mo¿e mu bowiem po prostu odmówiæ dostêpu
poznawczego do siebie. [...] Drugi cz³owiek zachowuje wobec poznaj¹cego swoistego rodzaju autonomiê, któr¹ mo¿na by nazwaæ autonomi¹ poznawcz¹. A. W ê g r z e c k i:
O poznawaniu drugiego cz³owieka..., s. 8687.
13
Nie bêdziemy tu wchodziæ w dyskusjê nad znaczeniem pojêcia rzeczywistoæ wirtualna czy te¿ nad zasadnoci¹ której z coraz liczniejszych definicji tego terminu, gdy¿
interesuje nas tylko jeden z wielu aspektów owej rzeczywistoci, zwi¹zany z jej funkcj¹
w kszta³towaniu technicznych warunków mo¿liwoci wydarzenia siê spotkania miêdzy
osobami. W tym celu winna wystarczyæ potoczna wiedza, wyniesiona z naszego codziennego obcowania z elektronicznymi mediami osobistego u¿ytku.
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media, ale równie¿ indywidualne doznania i wyobra¿enia oraz fizyczne
i psychiczne prze¿ycia uczestnicz¹cego w niej aktywnego lub biernego
podmiotu. [...] Nowa rzeczywistoæ w sposób specyficzny sta³a siê wyznacznikiem sytuacji cz³owieka w wiecie, a wirtualnoæ nowym ród³em
jego aktywnoci. Jednoczenie [...] sta³a siê ona obszarem nowego rodzaju uczestnictwa cz³owieka14. Z tego powodu wa¿nym zadaniem wspó³czesnej refleksji antropologicznej sta³o siê rozpoznanie tych aspektów
interakcji cz³owiek  urz¹dzenie w rodowisku wirtualnym (multimedialnym), które za spraw¹ trwa³ego dzia³ania indywidualnego i spo³ecznego w takim rodowisku bêd¹ mia³y realny wp³yw na obraz cz³owieka,
jego samoocenê, sposób rozumienia wiêzi z innymi i odpowiedzialnoci
za siebie, za w³asne dzia³ania i produkty intelektualne, a tak¿e za w³asnoæ osobist¹ (intelektualn¹) innych15. Mamy oto bowiem do czynienia
 zapewne nie po raz pierwszy w dziejach cywilizacji ludzkich, ale chyba jednak na niespotykan¹ dotychczas skalê  z sytuacj¹, gdy wytworzona przez cz³owieka nowa dziedzina rzeczywistoci, nigdzie i nigdy
wczeniej niewystêpuj¹ca, zaczyna oddzia³ywaæ zwrotnie na populacjê
swych twórców w coraz bardziej dostrzegalnym stopniu (a tak¿e, jak wielu
badaczy s¹dzi, w coraz bardziej niepokoj¹cy sposób16) modyfikowaæ dotychczasowe normy zachowañ i ocen, obyczaje i postawy.
Jednym z najwa¿niejszych aspektów ludzkiego bycia w wiecie jest
rzeczywistoæ miêdzyosobowa, której istotny wymiar generowany jest
przez spotkania i  budowany na p³aszczynie spotkañ  dialog. Dlatego pytaniem, domagaj¹cym siê gruntownej analizy, niew¹tpliwie staæ siê
musi kwestia natury przemian, jakie nasza codzienna obecnoæ w strukturach wiatów wirtualnych wywo³uje w tej sferze naszej egzystencji,
któr¹ mo¿emy okreliæ mianem kondycji dialogicznej cz³owieka.
Andrzej Nowicki, twórca oryginalnej i nowatorskiej odmiany filozofii
spotkania, któr¹ sam okreli³ mianem inkontrologii17, wielokrotnie da14
M. M i c z k a - P a j e s t k a: Podmiotowoæ cz³owieka w perspektywie nowoczesnej
techniki. Bielsko-Bia³a 2005, s. 91.
15
T. W ê c ³ a w s k i: Wprowadzenie. W: W. C e l l a r y, T. W ê c ³ a w s k i, P. B o r t k i e w i c z: Rzeczywistoæ wirtualna. Pytania teologiczne. Poznañ 2003, s. 7.
16
Scenariusz cz³owieka »przed³u¿onego« przez komputer jest dla wielu pocieszaj¹cy, niektórzy jednak pojmuj¹ go jako katastrofaln¹ wizjê  pisze Monika M i c z k a - P a j e s t k a (Podmiotowoæ cz³owieka w perspektywie nowoczesnej techniki..., s. 105),
powo³uj¹c siê m.in. na tekst K. K r z y s z t o f k a: Cz³owiek postludzki? czyli o tym, ¿e nie
trzeba bêdzie iæ po rozum do g³owy, bo bêdzie w komputerze i w sieci. W: Spo³eczeñstwo
informacyjne w perspektywie cz³owieka, techniki i gospodarki. Red. L. Z a c h e r. Warszawa 1999, s. 5659.
17
Je¿eli cz³owiek eksterioryzuje siê w wytworzone przez siebie dzie³o i dziêki eksterioryzacji jest w swoim dziele obecny, to obcowanie z dzie³ami ludzkimi sprowadza siê
do spotkañ z ludmi. W ten sposób [...] wyrasta w sposób naturalny problematyka in-
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wa³ dobitny wyraz przekonaniu, ¿e o przebiegu spotkania, jego jakoci
i skutkach decyduje w istotnej mierze to, na jakiego rodzaju sk³adnikach
wiata codziennego ¿ycia cz³owieka konstytuuje siê owa relacja z drugim: cz³owiek z cz³owiekiem spotykaj¹ siê w rzeczach. Dla inkontrologii
[...] fundamentalne znaczenie ma ergantropia, czyli realna obecnoæ cz³owieka w wytworzonych przez niego rzeczach. Wynika st¹d, ¿e dla inkontrologii najbardziej interesuj¹ce, najbardziej autentyczne i najbardziej
»bezporednie« s¹ spotkania w rzeczach. [...] Przez »rzeczy« rozumiem
przede wszystkim ksi¹¿ki, obrazy, dzie³a muzyczne, wynalazki, a tak¿e
ustne wypowiedzi, w których przekazywana jest myl osoby mówi¹cej
 pisa³ Nowicki18.
Naturalnym wiêc przed³u¿eniem filozofii spotkania, rozumianej tak,
jak proponuje twórca inkontrologii, winna byæ taka forma refleksji, która
za najwa¿niejsze i najbardziej interesuj¹ce dla wspó³czesnego cz³owieka
uzna spotkania w rzeczywistoci wirtualnej. Andrzej Nowicki uwa¿a³, i¿
prawdziwe spotkania s¹ spotkaniami w kulturze19, poniewa¿ w³anie
kulturê  uto¿samian¹ przez siebie ze wiatem dzie³ ludzkich20  uwa¿a³ za najbardziej naturalne rodowisko cz³owieka: [...] w wiecie dzie³,
czyli rzeczy wytwarzanych przez ludzi, cz³owiek jest u siebie. »wiat cz³owieka« to wiat dzie³ ludzkich [...], poniewa¿ jedynie w pracy wytwarzaj¹cej te dzie³a cz³owiek staje siê w pe³ni cz³owiekiem, tworz¹c i ujawniaj¹c w³asn¹ osobowoæ. Jedynie poprzez dzie³a to, co tkwi wewn¹trz nas,
mo¿e zostaæ udostêpnione innym ludziom21. Stosuj¹c dok³adnie tê sam¹
argumentacjê do realiów dzisiejszej sytuacji cywilizacyjnej cz³owieka, musimy diagnozê Nowickiego uzupe³niæ przez uwzglêdnienie (nieistniej¹cych i nieprzeczuwanych w czasie, gdy powstawa³ Cz³owiek w wiecie
dzie³) sposobów obecnoci w virtual reality.
Obecnoæ cz³owieka w przestrzeni wirtualnej ma zapewne inny charakter ni¿ jego obecnoæ w wytworzonych przez niego rzeczach; przede
wszystkim dlatego, ¿e obiektom wiata wirtualnego przys³uguje inny,
quasi-realny sposób istnienia. Tym, co w aspekcie inkontrologicznym
kontrologii, czyli filozofii spotkañ. [...] Tworz¹c termin »inkontrologia«, autor siêgn¹³ do
póno³aciñskiego terminu incontra, z którego wywodz¹ siê w³oskie incontro, francuskie
rencontre, hiszpañskie encuentro, portugalskie encontro, angielskie encounter  pisa³
A. N o w i c k i (Zadania i metody inkontrologii. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis 1976, Vol. 18, Hum. 1, s. 13).
18
A. N o w i c k i: Spotkania w rzeczach. Warszawa 1991, s. 351.
19
Ibidem.
20
Abstrakcyjnemu cz³owiekowi, oderwanemu przez filozofiê idealistyczn¹ od wiata rzeczy, przeciwstawiamy kulturê, bêd¹c¹ »cz³owiekiem w rzeczach« (cultura est homo
in rebus), czyli wiatem niezliczonych cudownych dzie³ ludzkich, stanowi¹cych ucz³owieczon¹ czêæ wszechwiata. A. N o w i c k i: Cz³owiek w wiecie dzie³. Warszawa 1974, s. 9.
21
Ibidem, s. 6.
5 Cz³owiek...
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³¹czy owe sytuacje, jest wszak¿e fakt zaporedniczenia relacji miêdzyludzkiej przez  jak to nazwa³ Emmanuel Lévinas  trzeci cz³on22,
wykazuj¹cy siê innymi w³aciwociami bytowymi ni¿ osobowy byt podmiotu uczestnicz¹cego w spotkaniu. Ta medializacja spotkania i dialogu
wp³ywa w okrelony sposób  przez w³aciwoci nonika, za pomoc¹ którego urzeczywistnia siê relacja  na charakter oraz jakoæ wiêzi: ka¿dy
rodzaj zaporedniczenia stwarza okrelonego rodzaju mo¿liwoci komunikacji i bliskoci pomiêdzy podmiotami, ale te¿ ka¿dy narzuca naszym
dzia³aniom pewne ograniczenia, wynikaj¹ce z ich bytowej struktury.
Andrzej Nowicki zauwa¿y³ tak¿e nastêpuj¹c¹, istotn¹ kwestiê: ilekroæ
jaka rzecz staje siê przedmiotem naszego dzia³ania (na przyk³ad  instrumentem pozwalaj¹cym nawi¹zaæ relacjê dialogiczn¹ z drugim cz³owiekiem), tylekroæ sama staje siê czynnikiem interaktywnie uczestnicz¹cym w owej relacji: [...] zwiazek pomiêdzy podmiotem a przedmiotem
jest zwi¹zkiem dialektycznym w tym sensie, ¿e oddzia³ywanie jest zawsze obustronne. To, co pod pewnym wzglêdem stanowi przedmiot dla
danego podmiotu, pod jakim innym samo jest podmiotem wp³ywaj¹cym
przekszta³caj¹co na ów podmiot, staj¹cy siê w ten sposób przekszta³canym przedmiotem23.
Udzia³em cz³owieka, nawi¹zuj¹cego relacjê z drugim za porednictwem urz¹dzeñ generujacych rodowisko wirtualne, bêdzie zatem nieuchronne wystawienie siê na dzia³anie czynników modyfikuj¹cych i przekszta³caj¹cych go wewnêtrznie, maj¹cych swe ród³o w specyfice owego
rodowiska. Nie chodzi w tym stwierdzeniu o próbê bezkrytycznego powielania katastroficznych prognoz, ostrzegaj¹cych przed stopniow¹,
systematyczn¹ depersonalizacj¹ uczestników dialogu w cyberspace, którzy bêd¹ siê rzekomo przemieniaæ w urz¹dzenia peryferyjne sieci komputerowej. B¹dmy spokojni, natura osoby ludzkiej jest dostatecznie
mocno ugruntowana w jej bytowej strukturze, bymy mieli siê obawiaæ,
¿e w cz³owieku  pod wp³ywem spotkania z maszyn¹  mog³aby siê
dokonaæ radykalna zmiana substancjalna. Realnie natomiast rysuje siê
przed nami mo¿liwoæ daleko id¹cych przekszta³ceñ substancji kulturowych wiêzi miêdzy uczestnikami wirtualnej komunikacji. Ten w³anie
aspekt refleksji nad cz³owiekiem jako istot¹ zamieszkuj¹c¹ wiat, a zatem integralnie wpisan¹ w procesy przekszta³cania siê wewn¹trzwiatowych struktur, sk³adaj¹cych siê na rodowisko ¿yciowe cz³owieka, musi
zostaæ jak najpilniej uwzglêdniony i zbadany równie¿ w wietle za³o¿eñ,
metod i ustaleñ filozofii spotkania.
22
Zob. E. L é v i n a s: Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci. Prze³. M. K o w a l s k a. Warszawa 1998, s. 30.
23
A. N o w i c k i: Cz³owiek w wiecie dzie³..., s. 7.
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Prowadzi to do konkluzji, ¿e w obliczu przemian kulturowych i cywilizacyjnych, zwi¹zanych z przekszta³caniem siê ludzkoci w globalne spo³eczeñstwo informacyjne, zaistnia³y nie tylko warunki, lecz zgo³a potrzeba, by na nowo przemyleæ podstawowe kwestie zwi¹zane z ujêciem cz³owieka i jego wiata w kategoriach filozofii spotkania i dialogu. Zmieni³y
siê bowiem  i to niezmiernie istotnie  okolicznoci, w jakich dzi rozgrywa siê codzienna egzystencja cz³owieka, w stosunku do sytuacji egzystencjalnej, która sta³a siê zarzewiem i fundamentem refleksji klasycznej, dwudziestowiecznej filozofii spotkania. Dlatego pilnym wyzwaniem
dla rodowiska filozoficznego jest wytworzenie i odniesienie do ca³ego
szeregu wa¿nych, oczekuj¹cych na rozwi¹zanie kwestii, nowego typu refleksji opartej i  mutatis mutandis  wzorowanej na tradycji mylenia
dialogicznego ze szczególnym uwzglêdnieniem (charakterystycznej dla
tego obszaru dyskursu) wra¿liwoci na aktualne problemy, którymi ¿yje
na co dzieñ zwyczajny cz³owiek, zmagaj¹cy siê z praktycznymi wyzwaniami konkretnej rzeczywistoci. Na ten praktyczno-¿yciowy aspekt filozofii dialogu jako nowego mylenia, przeciwstawiaj¹cego siê nadmiernej tendencji do preferowania spekulatywnych rozwi¹zañ ze strony (ostro
przezeñ krytykowanej) filozofii idealistycznej i subiektywistycznej, zwracali uwagê ju¿ m.in. Martin Buber i Franz Rosenzweig24, a ostatnio przypomnia³ o nim Jan Andrzej K³oczowski, pisz¹c: Nie ulega w¹tpliwoci,
¿e filozofia dialogu jest od samego pocz¹tku bardzo wyranie i wiadomie zamierzon¹ reakcj¹ na sytuacjê zwi¹zan¹ z konkretnym czasem. [...]
nie jest [ona] filozofi¹ akademick¹, jej celem nie jest zbudowanie jakiego bardzo eleganckiego systemu, który by³by wewnêtrznie spójny czy
te¿ stawia³by sobie zadanie znalezienia odpowiedzi na wszystkie pytania. Filozofia dialogu jest przede wszystkim prób¹ mylenia wynikaj¹cego ze wspó³bycia ludzi w konkretnym czasie25.
Konkretny czas niesie z sob¹ zawsze konkretne wyzwania intelektualne. Jednym z nich, niesionym przez nasz¹ wspó³czesn¹ codziennoæ,
jest pytanie o to, jak przekszta³ca siê kondycja dialogiczna cz³owieka pod
wp³ywem rosn¹cego zdominowania rodowiska dialogu  nierozci¹g³ej
przestrzeni miêdzyludzkich obcowañ  przez realia wirtualnego wiata.
Wykorzystuj¹c dowiadczenia dotychczas uprawianej filozofii spotkania
(zarówno pozytywne, jak i te, które ewidentnie przyczyni³y siê do klêski
i odrzucenia jej przez wyran¹ wiêkszoæ wspó³czesnych najwybitniejszych filozofów europejskich), chc¹c sprostaæ potrzebom bie¿¹cej chwili,
czas podj¹æ to wyzwanie i zaj¹æ siê budowaniem kolejnej, uwspó³czenio24
Zob. na ten temat: B. B a r a n: Przedmowa. W: Filozofia dialogu. Wybór i oprac.
B. B a r a n. Kraków 1991, s. 1012.
25
J.A. K ³ o c z o w s k i: Filozofia dialogu. Poznañ 2005, s. 78.
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nej wersji inkontrologii, dla której najbardziej adekwatn¹ nazw¹  ze
wzglêdu na czekaj¹cy jej adeptów zakres najwa¿niejszych zadañ  wydaje siê okrelenie i n k o n t r o f a n t o m a t y k a.
Pierwszym i najwa¿niejszym celem inkontrofantomatyki bêdzie zatem zbadanie form wirtualnego (czyli sztucznego, quasi-rzeczywistego czy te¿ pseudorealnego, jak chc¹ poszczególni autorzy26) albo te¿ 
u¿ywaj¹c szczególnie trafnego i obiecujacego terminu  fantomatycznego uczestnictwa cz³owieka w informatycznym wiecie. W dalszej perspektywie czeka tê filozofiê ¿mudne i odpowiedzialne poszukiwanie odpowiedzi na ca³y szereg pytañ, które bêd¹ siê stopniowo wy³aniaæ w toku badania interakcji miêdzy przestrzeni¹ spotkañ (czyli tym, co odpowiada Buberowskiej Zwischensphaere) a cyfrowym rodowiskiem, stanowi¹cym
w coraz wiêkszym stopniu bazê konkretnych ludzkich dzia³añ zmierzaj¹cych do nawi¹zywania interpersonalnych relacji z innymi wspó³mieszkañcami obu wiatów, oferuj¹cych cz³owiekowi swe niezmierzone mo¿liwoci  wiata realnego, komplementarnie dope³nionego i wspartego
przez wiat wirtualny. Rezultaty konkretnych przemyleñ i ustaleñ dokonywanych na gruncie tak rozpoznanej dziedziny badawczej bêd¹ przedmiotem kolejnych, przygotowywanych do og³oszenia publikacji.
Por. P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistoci wirtualnej. Kraków 2002, s. 10 nn.
26
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Incontrophantomation or the philosophy of meeting
in a virtual space
Summary
The philosophy of meeting  as a new project of understanding the nature of
a human being, derived from a discovery of a new path of a cognitive access to the
internal truth of existence  was created in the 1920s. It was an important event in the
latest history of the European culture as the new philosophy, which gained fast popularity, taught sensitivity to the human issues, contributed to overcoming the crisis of selfknowledge of man these days and deepened the awareness of a substantial significance
of a dialogue dimension of existence.
A cultural situation of man has undergone fast and radical changes within the last
century. What seemed an up-to-date and adequate meaning of self-knowledge in the
1920s dazzles with its anachronistic nature theses days. What we need is a new consideration on the issue of anchoring man in the contemporary world the cultural content
of which makes totally different frames for the processes of self-creation and definition
of the sense of existence. Nowadays, man lives in the world marked with multiple ef-

Inkontrofantomatyka...

69

fects of information revolution and globalization (not only an economic, but also a communication one), dividing his/her time between two world: the real and virtual one.
Thus, a new challenge for the philosophy of meeting is the analysis and description of
an existential condition of man in conditions determined by todays stage of a civilizational development. The article in question presents an outline of the project of the continuation of the trend of the philosophy of meeting designed in such a way, an emphasis
being made to the cultural phenomenon of meeting in the virtual space.

Krzysztof Wieczorek

Inkontrophantomatik oder die Philosophie der Begegnung
in einem virtuellen Raum
Zusammenfassung
Philosophie der Begegnung ist ein in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts
entstandener Entwurf, der das menschliche Wesen aufs Neue verstehen lässt. Sie ist
Folge der neu entdeckten Möglichkeit, die innere existentielle Wahrheit zu erkennen.
Das war ein bedeutendes Ereignis in neuester Geschichte der europäischen Kultur, denn
die neue Philosophie erlangte schnell eine Popularität, sensibilisierte den Menschen
für Bedürfnisse dessen Mitmenschen, half, die Selbstwissenskrise des heutigen Menschen zu überwinden und vertiefte die Überzeugung von fundamentaler Bedeutung der
dialogischen Dimension der Existenz.
Die kulturelle Lage des Menschen unterlag im letzten Jahrhundert sehr schnellen
und radikalen Veränderungen. Das, was in den 20er Jahren ein aktuelles und entsprechendes Wesen des Selbstwissens zu sein schien, wird heutzutage für anachronistisch
gehalten. Es ist also notwendig, die Einwurzelung des Menschen in der heutigen Welt
zu überlegen; in der Welt, deren kulturelle Ausstattung völlig andere Aussichten für
Kreation und für nähere Bestimmung des Lebenssinns eröffnet. Der Mensch lebt heutzutage in der durch verschiedenartige Folgen der informatischen Revolution und der
Globalisierung (nicht nur ökonomischer, sondern auch kommunikativer) gekennzeichneten Welt, indem er seine Zeit zwischen der realen und der virtuellen Welt aufteilt. Es
ist für die Philosophie der Begegnung eine richtige Herausforderung, die existentielle
Lage des Menschen im heutigen Zivilisationsstadium zu untersuchen und zu kennzeichnen. Der vorliegende Artikel ist nur ein Beitrag zum Entwurf, dessen Ziel ist, die
Philosophie der Begegnung unter besonderer Berücksichtigung des kulturellen Phänomens einer Begegnung im virtuellen Raum fortzusetzen.
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Skutki kulturowe wywo³ane
przez wspó³czesne rodki komunikacji
Rewolucja komunikacyjna, na któr¹ maj¹ wp³yw innowacje w technice, niesie z sob¹ równie¿ znaczne zmiany kulturowe. Elektroniczny przep³yw informacji rzutuje nie tylko na struktury ekonomiczne, polityczne,
ale tak¿e powoduje pewne niebezpieczeñstwa, których nie potrafimy unikn¹æ, jak choæby prze³adowanie informacjami czy dysonans poznawczy, bêd¹cy wynikiem nap³ywu sprzecznych informacji. Mo¿na spotkaæ siê z opini¹, ¿e cz³owiek wspó³czesny ¿yje w wiecie informacji totalnej, która zmienia jego rodowisko fizyczne i kulturowe. Nale¿y podkreliæ, ¿e technologia informacyjna sama w sobie nie jest ani
pozytywna, ani negatywna. Ona dopiero stwarza mo¿liwoci osi¹gania
ró¿norodnych rezultatów, natomiast to, które z nich zostan¹ wykorzystane, i w jaki sposób, zale¿y przede wszystkim od systemu wartoci
i aspiracji spo³ecznych.
W centrum rozwoju cywilizacyjnego znajduj¹ siê dzi nie tylko techniki informacyjne, lecz tak¿e komunikacyjne i telekomunikacyjne. Nie
bez powodu okrela siê, ¿e wiat wkroczy³ w fazê rewolucji informacyjnej nazywanej telematyczn¹, czyli opart¹ na sprzê¿eniu informatyki
i telekomunikacji. Co to oznacza dla kultury, edukacji, przekazu miêdzypokoleniowego? Nie potrafimy jeszcze dzisiaj dok³adnie oceniæ. Jedno
jest jednak pewne, ¿e upowszechnienie komputerów wiele zmieni³o
w kulturze, sztuce, badaniach naukowych i innych dziedzinach. Dokonuje siê na naszych oczach gwa³towna transformacja, która obejmuje
wszystkie sfery naszego ¿ycia i wymaga adaptacji od ludzi i instytucji
spo³ecznych.
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Ju¿ w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku wiat
wkroczy³ w epokê cyfryzacji. Kody komunikowania w coraz wiêkszym
stopniu opieraj¹ siê na sk³adniku kodu cyfrowego. W ten sposób w³aciwe w pracy komputera cyfrowe przetwarzanie informacji zaczê³o obejmowaæ jej transmisjê. Odt¹d znalelimy siê w »cyberprzestrzeni«, która jest ekstensj¹ cyfrowego wiata poza komputer, [...] czym, czego siê
nie widzi, a jest siê przekonanym, ¿e istnieje1. Telematyka niesie nowe,
zdeterminowane przez ni¹ wzory na wszystkie sfery ¿ycia spo³ecznego.
O ile w naukach przyrodniczych, medycynie, architekturze ten wp³yw
mo¿e byæ oceniany obiektywnie, o tyle w kulturze jest on trudny do oszacowania. Nowe media oparte na technice komputerowej da³y u¿ytkownikowi nieznane wczeniej mo¿liwoci dostêpu do kultury i gromadzenia
jej wytworów. Dotyczy to zw³aszcza telewizji, która jest najwa¿niejszym
przemys³em kultury. Odk¹d przesta³a byæ tylko przekazywaniem rzeczywistych obrazów na odleg³oæ w czasie rzeczywistym, zaczê³a tworzyæ
i przekazywaæ obrazy sztucznie tworzone. Wiadomo, ¿e nastapi³o to
z chwil¹, kiedy dziêki komputerom mo¿liwe sta³o siê tworzenie nowej
grafiki i sztuki animacji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sztuka przedinformatyczna naladowa³a ¿ycie. Natomiast dzi spotykamy siê z sytuacj¹, kiedy
to ¿ycie czêsto naladuje sztukê, a sztuka wirtualizuje ¿ycie.
Wspó³czesne urz¹dzenia techniczne z jednej strony udostêpniaj¹ interaktywny kontakt z kultur¹, z drugiej  pog³êbiaj¹ biern¹ receptywnoæ. Dla du¿ej liczby odbiorców urz¹dzenia i programy staj¹ siê coraz
bardziej skomplikowane, tworzone przez profesjonalistów. Przeciêtny
u¿ytkownik staje siê w tej sytuacji w³anie tylko odbiorc¹, a nie wspó³twórc¹. W ten sposób jeszcze bardziej pog³êbia siê podzia³ na programuj¹cych i programowanych, tworz¹cych i odbieraj¹cych. S³usznie pisa³ Neil
Postman, ¿e zalety i wady nowej technologii nie rozk³adaj¹ siê równomiernie. S¹ zwyciêzcy i zwyciê¿eni. Jest faktem zarazem zagadkowym
i dojmuj¹cym, ¿e zwyciê¿eni niejednokrotnie, na skutek swojej niewiedzy, w rzeczywistoci wiwatowali zwyciêzcom i czyni¹ tak nadal2. Trudno jest jednoznacznie oceniæ, kto najwiêcej zyska na wtargniêciu danej
technologii w kulturê, a kto straci, choæby dlatego, ¿e zmiany, jakie niesie technika, s¹ trudne do przewidzenia. Nowe technologie zmieniaj¹
strukturê naszego mylenia, zainteresowañ, pojmowanie rzeczywistoci,
a nawet sam¹ ideê szczêcia. Jak pisze Zygmunt Bauman: [...] szczêcie
jest dzi postrzegane jako ci¹g nastêpuj¹cych po sobie chwil radoci, nie
1
K. K r z y s z t o f e k: Spo³eczeñstwo informacyjne i rewolucja teleinformatyczna.
W: Rewolucja informacyjna i spo³eczeñstwo. Red. L.W. Z a c h e r. Warszawa 1997, s. 49
50.
2
N. P o s t m a n: Technopol. Prze³. A. T a n a l s k a - D u l ê b a. Warszawa 1995, s. 18.
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stan trwa³y. Je¿eli w tym myleniu pojawia siê kwestia miejsca, to tylko
w zwi¹zku z warunkami, w jakich szczêliwe chwile nastêpuj¹ po sobie
szybciej i pojawiaj¹ siê w wiêkszym zagêszczeniu ni¿ w innych warunkach3. Wdzieranie siê techniki do wiata kultury prowadzi do inwersji
kultury. Zorientowana kiedy na cz³owieka, zwróci³a siê kultura ku
narzêdziom i rodkom4. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
w coraz wiêkszym stopniu wp³ywaj¹ na kszta³t procesów cywilizacyjno-kulturowych; mo¿na tak¿e zauwa¿yæ, ¿e zmieniaj¹ one tradycyjne rozumienie pojêæ cywilizacja i kultura. W przyjêtym tu rozumieniu ta
pierwsza oznacza formacjê obiektywn¹, czêciowo materialn¹, nale¿¹c¹ do zewnêtrznego wiata. Natomiast kulturê, przeciwnie, rozumiemy
jako stan subiektywny, psychiczny, wewnêtrzny, indywidualny [...]5. Dlatego cywilizacjê pojmujemy jako nadbudowê nad pierwotn¹ natur¹ wiata, jako stworzone przez cz³owieka sztuczne rodowisko. Z kolei kulturê
ujmujemy jako nadbudowê nad pierwotn¹ natur¹ cz³owieka. Wspó³czenie mo¿na zauwa¿yæ w odniesieniu do tych dwóch pojêæ pewn¹ zmianê.
Zewnêtrznoæ techniki by³a silnie podkrelona do czasu, dok¹d stanowi³a ona przed³u¿enie, wzmocnienie, substytuowanie narz¹dów, w jakie zosta³ wyposa¿ony cz³owiek. Takie pogl¹dy g³osi³ m.in. Arnold Gehlen; technika w jego rozumieniu jest jednym z aspektów cielesnoci ludzkiego bytu,
gdy¿ stanowi przed³u¿enie i wzmocnienie ludzkiej natury. Dzisiaj technikê komputerow¹ coraz czêciej wykorzystuje siê podczas podejmowania decyzji. Mylenie zdeterminowane przez technikê staje siê coraz czêciej integraln¹ czêci¹ duchowego rodowiska cz³owieka. W pewnym
sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e kultura jakby zatoczy³a ko³o; dla staro¿ytnych Greków techne oznacza³o: sztukê, rzemios³o, sprawnoæ6. Z biegiem lat sztuka oddzieli³a siê od rzemios³a, sprawnoci. Dzi jakby z powrotem sztuka ³¹czona jest z technik¹ i sprawnoci¹. Nowe techniki zapisu, przetwarzania, transmisji sygna³ów to w istocie nowy sposób kodowania i odczytywania tekstów kultury w semiotycznym rozumieniu
tego s³owa. To tak¿e nowy sposób akumulowania dziedzictwa kultury.
W tym miejscu rozwa¿añ pozwolê sobie przytoczyæ s³owa Ryszarda Ka3
Z. B a u m a n: Utopia bez toposu. W: Kultura w czasach globalizacji. Red. M. J a c y n o, A. J a w ³ o w s k a, M. K e m p n y. Warszawa 2004, s. 30.
4
K. K r z y s z t o f e k: Spo³eczeñstwo informacyjne i rewolucja teleinformatyczna...,
s. 58.
5
W. T a t a r k i e w i c z: Parerga. Warszawa 1978, s. 79.
6
W staro¿ytnoci pojêcie sztuki by³o u¿ywane w znaczeniu techniki (techne), czemu w tradycji odpowiada³ termin ars, czyli sztuka. Technika by³a rozumiana jako rodzaj sprawnoci i umiejêtnoci pozwalaj¹cej cz³owiekowi tworzyæ rzeczy zgodnie z jego
zamiarem. Stanowi³a trwa³¹ dyspozycjê, czyli umiejêtnoæ takiego tworzenia, które
w rezultacie prowadzi do osi¹gniêcia oczekiwanego wytworu.
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puciñskiego, który pisze: Obok znanego nam wymiaru rzeczywistoci zaczyna powstawaæ drugi. Paradoks wspó³czesnej kultury polega na
tym, ¿e poniewa¿ historiê najczêciej widzimy na ekranie, a nie obserwujemy jej w rzeczywistoci, w jej realnym osadzeniu, to zaczynamy postrzegaæ j¹ jako fikcyjn¹. Historia fikcyjna staje siê coraz bardziej jedyn¹
histori¹, jak¹ znamy [...]. Za kilka lat historyk, chc¹c poznaæ dane wydarzenia, bêdzie musia³ obejrzeæ kilka milionów tamy filmowej. [...] W ten
sposób historia rzeczywista oddala siê od nas i zamienia siê w fikcjê.
Fikcja stanie siê tym, co bêdziemy dostawaæ coraz czêciej [...]. To media
s¹ rzeczywistoci¹. Nast¹pi³a zupe³na zmiana, wrêcz rewolucja na te tematy7.
Telematyka przyczyni³a siê do globalizacji kultury. Konsekwencj¹ globalizacji w kulturze jest m.in. przenikanie siê ró¿norodnych wzorów kulturowych, stylów ¿ycia, definiowania rzeczywistoci, sposobów zachowania i wartoci. Globalizuj¹ca siê sieæ telewizyjna szerzy jednolitoæ kulturow¹ wiata. Jednoczenie g³ówn¹ treci¹ proponowanej kultury sta³a
siê masowa rozrywka. Czasami mówi siê nawet o amerykanizacji kultury czy te¿ jej makdonaldyzacji, polegaj¹cej na rozpowszechnianiu wartoci i wzorców specyficznych dla tamtej cywilizacji. Przez makdonaldyzacjê najczêciej rozumie siê za Georgem Ritzerem8 wiêksz¹ sprawnoæ,
przewidywalnoæ, wymiernoæ, sterowanie ludmi. Organizacja pracy,
traktowanie klienta, relacje miêdzy pracownikami i wiele innych czynników sk³adaj¹cych siê na sposoby zarz¹dzania i kszta³towania wizerunku firm McDonalda sta³y siê punktem wyjcia rozwa¿añ Ritzera nad
zmianami zachodz¹cymi w kulturze wspó³czesnej. Zastanawia rosn¹ca
obecnie tendencja do kupowania na zapas b¹d nabywania rzeczy jednorazowego u¿ytku. Alvin Toffler okrela to zjawisko kultur¹ wyrzucania9.
Przedmioty nie mog¹ byæ przede wszystkim u¿yteczne, maj¹ dostarczaæ
przyjemnoci z powodu ich posiadania i nowoci. Stale pog³êbiaj¹c¹ siê
przelotnoæ kontaktów ludzi z rzeczami Toffler ilustruje na przyk³adzie
zachowania dziewczynki, która wymienia swoj¹ lalkê Barbie na nowy,
ulepszony model. Trudno pokusiæ siê o lepszy przyk³ad ukazuj¹cy ró¿nicê która dzieli poprzednie pokolenia od wspó³czesnych, miêdzy spo³eczeñstwem opartym na trwa³oci, a nowym ho³ubi¹cym zasadzie krótkotrwa³oci. Przecie¿ nasz stosunek do rzeczy odzwierciedla g³êbsze wartoci ludzkie. Rzeczy wp³ywaj¹ na nasze poczucie ci¹g³oci lub braku ci¹R. K a p u  c i ñ s k i: Wiek XX ju¿ min¹³. Tygodnik Powszechny 1995, nr 7.
Zob. G. R i t z e r: Makdonaldyzacja spo³eczeñstwa. Prze³. L. S t a w o w y. Warszawa 2003.
9
A. To f f l e r: Szok przysz³oci. Prze³. W. O s i a t y ñ s k i, E. R y s z k a, E. W o y d y ³ ³ o - O s i a t y ñ s k a. Warszawa 1998, s. 61.
7
8
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g³oci. Zanika poczucie poszanowania swojej w³asnoci, jej pielêgnacji,
na rzecz ho³ubienia nowoci rzeczy, a nie jej przydatnoci. Podobnie jest
z masow¹ produkcj¹ rzeczy jednorazowego u¿ytku, do których nie przywi¹zuje siê wiêkszej wagi. Kultura wyrzucania ma okrelone nastêpstwa psychologiczne, przyzwyczajenie do wyrzucania rzeczy, które s¹
dobre, lecz siê znudzi³y, prowadzi w konsekwencji do kszta³towania siê
systemu wartoci, w którym bezrefleksyjnie jedna rzecz natychmiast
zastêpowana jest inn¹.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e coraz wiêkszej technicyzacji naszego ¿ycia, czyli sfery ze swej natury racjonalnej, towarzyszy odradzanie siê
postaw irracjonalnych, np. sekt. Czy nie jest to reakcja na patologie dzisiejszych czasów; jak bezideowoæ, brak autorytetów, konsumpcjonizm,
utrata orientacji w biegunach wartoci spowodowanych m.in. niedostatkiem partycypacji w kulturze, brak refleksji nad samym sob¹ i swoim
miejscem w wiecie. Poszukiwanie systemu wartoci, który móg³by stanowiæ oparcie w wiecie techniki i informacji mo¿na uznaæ za przejaw
pewnego zagubienia wspó³czesnego cz³owieka.
Studia nad cywilizacj¹ wspó³czesn¹ zosta³y zdominowane przez refleksjê nad istot¹ i kierunkiem zachodz¹cych zmian. Jedni w swych prognozach sk³onni s¹ zaj¹æ stanowisko mówi¹ce, ¿e wiat zmierza ku kresowi historii, jakie g³osi³ Francis Fukuyama, innym bli¿sze jest stanowisko Samuela Huntingtona, który prognozuje konflikt miêdzy cywilizacjami. Jednak¿e jest to w istocie spór o to, czy górê wezm¹ trendy globalizacji, uniwersalizacji cywilizacyjno-kulturowej, czy te¿ jej pluralizacji.
W kulturze zdominowanej przez kulturê masow¹, na co maj¹ wp³yw
media elektroniczne, g³ono o postmodernizmie. Filozofowie postmodernizmu akcentuj¹ fakt pojawienia siê wiadomoci postmodernistycznej
i nowej epokowej to¿samoci wspó³czesnych ludzi. Wed³ug Stanis³awa
Czerniaka, wiadomoæ postmodernistyczn¹ mo¿na interpretowaæ jako
doæ patetyczn¹ próbê rekompensaty deficytów to¿samoci wspó³czesnego cz³owieka Zachodu. O ile bowiem jeszcze w pierwszej po³owie XX wieku osi¹ krystalizacji owej to¿samoci by³y w o wiele wiêkszym stopniu
tradycja, religia czy ideologie spo³eczne [...], o tyle wspó³czesny kryzys
kulturowo-cywilizacyjnych warunków kreowania indywidualnej i zbiorowej to¿samoci (upadek autorytetu religii, zmierzch ideologii) stworzy³ zapotrzebowanie na refleksjê wokó³ statusu epoki, w której kryzys
ten sta³ siê zjawiskiem powszechnie odczuwanym10. Zdaniem S. Czerniaka, to¿samoæ epokowa jest jakby ideowym remedium na stopnioS. C z e r n i a k: wiadomoæ postmodernistyczna. W: Postmodernizm a filozofia.
Wybór tekstów. Red. S. C z e r n i a k, A. S z a h a j. Warszawa 1996, s. 1617.
10
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wy zanik to¿samoci religijnej, klasowej. Postmodernizm cechuje kryzys
podmiotu i kryzys sztuki rozumianej jako dzia³alnoæ edukacyjna ludzkoci. Skoro ju¿ wszystko zosta³o powiedziane, pozostaje tylko gra konwencjami, repetycja wzorów, autoironia, parodia. W wiatopogl¹dzie dominuje akceptacja zw¹tpienia i przekonanie o nieuporz¹dkowanej strukturze rzeczywistoci, natomiast w technice artystycznej  niespójnoæ
fabu³y, ironia, przemieszanie regu³ gatunkowych. Telewizjê traktuje siê
jako sztukê postmodernistyczn¹. Nowego znaczenia nabieraj¹ s³owa proroka ery elektronicznej Marshalla McLuhana, ¿e rodek przekazu jest
przekazem (medium is message), co oznacza, i¿ to w³anie techniczne
rodki przekazu s¹ czynnikiem decyduj¹cym o jego jakoci. rodki same
stanowi¹ komunikat, czyli przekazywane treci s¹ mniej istotne ni¿ techniki komunikowania. McLuhan w rodkach komunikowania upatruje
podstawow¹ przyczynê przeobra¿eñ o charakterze spo³ecznym i kulturowym. Rozwój telekomunikacji, a szczególnie sieci teleinformatycznych,
sprawi³, ¿e sprawdzi³y siê przewidywania M. McLuhana o wiecie, jako
globalnej wiosce. Globalizacja sieci teleinformatycznych sprawi³a, ¿e
wiat siê skurczy³, co ma du¿y wp³yw na zachowania spo³eczne, choæby
takie, jak stosunek do pracy, kultury, sztuki. Nie oznacza to wcale, ¿e
znik³y problemy, które trapi³y ludzkoæ; trudno nawet powiedzieæ, ¿e zbli¿amy siê do ich pozytywnego rozwi¹zania. Zyska³y one po prostu inny
wymiar lub te¿ pojawi³y siê nowe, mo¿e jeszcze bardziej grone, jak choæby przestêpstwa informacyjne czy eskalacja nowych form terroryzmu (infoterroryzm).
Wiek XX bywa nazywany wiekiem cywilizacji obrazkowej. Doprowadzi³o to do dominacji rodków audiowizualnych nad bezporednim
kontaktem z ksi¹¿k¹, co przyczyni³o siê do rozwoju wyobrani komiksowej m³odego pokolenia. Dopóki przekazywanie wiedzy opiera³o siê na
s³owie drukowanym, dopóty du¿y nacisk k³adziono na logikê, kolejnoæ,
obiektywnoæ, dystans. Natomiast wiat telewizji promuje obraz, narracjê, jednoczesnoæ, natychmiastow¹ gratyfikacjê. Abstrakcyjne mylenie mo¿e byæ zagro¿one, gdy kolejne pokolenia bêd¹ siê wychowywaæ
i uczyæ, ogl¹daj¹c obrazki. Telewizja bêd¹c obrazkow¹ form¹ przekazu,
ma równie¿ du¿¹ si³ê perswazji. wiat telewizji prowadzi tak¿e do standaryzacji wzorców zachowañ, zw³aszcza m³ode pokolenie czasami próbuje naladowaæ bohaterów seriali, bajek. Elektroniczny partner z gier
komputerowych zastêpuje rzeczywiste kontakty miêdzyosobowe. Zauwa¿alny jest du¿y wp³yw treci gier na faktyczne zachowania m³odego pokolenia. Okazuje siê, ¿e gry zawieraj¹ce przemoc maj¹ prze³o¿enie na
wzrost agresywnoci ich u¿ytkowników. Ów wp³yw jest bezporedni i d³ugotrwa³y. Bywa on wzmacniany przez wiele mechanizmów psychologicznych, m.in. przez identyfikacjê z agresorem wirtualnym, modelowanie
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zachowañ agresywnych, presjê sytuacyjn¹. Oczywicie, w grach komputerowych tkwi równie¿ pewien potencja³ pozytywny, mog¹ one s³u¿yæ
np. do nauki, usprawnienia posiadanych umiejêtnoci, treningu pamiêci. Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o uzale¿nieniu psychologicznym od wspó³czesnych rodków przekazu. Przecie¿ coraz czêciej mówi siê, ¿e komputer, telewizja s¹ wa¿nymi elementami wiata cz³owieka, czym, bez czego trudno by by³o siê obejæ. Narzekamy, ¿e mamy ma³o czasu wolnego,
jednak ile¿ godzin spêdzamy przy komputerze, telewizorze, by zabiæ czas.
Prawdziwy wiat cz³owieka nie ma wiele wspólnego z tym, co pokazuj¹
na ekranie. A jednak ten  jak pisze Lech W. Zacher  Wymylony
i wyre¿yserowany przez TV wiat staje siê dla wielu »wiatem faktycznym«, którego problemami ¿yj¹. Nastêpuje sprzê¿enie zwrotne i ludzie
zaczynaj¹ wierzyæ np., ¿e najwa¿niejsze i najciekawsze jest to, co mówi
jaka piosenkarka czy modelka [...]. Efektem jest postêpuj¹ce zidiocenie spo³eczne, zw³aszcza nastolatków czy starszej m³odzie¿y, a tak¿e ludzi bezkrytycznych, emocjonalnych, naiwnych, mniej medialnie dowiadczonych11. Oczywicie, nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e wszystkie programy telewizyjne s¹ ma³o wartociowe, raczej nale¿y zgodziæ
siê z opini¹ L.W. Zachera, ¿e to, co w TV wartociowe i po¿yteczne, jest
z regu³y elitarne, to, co tandetne i mia³kie  masowe w odbiorze12. Nie
potrafimy dzisiaj przewidzieæ, jaka bêdzie wyobrania i wiadomoæ pokoleñ telewizyjnych dzieci. Czy bêd¹ wzbogaceni przez wiedzê i kulturê, jak¹ wiat medialny niew¹tpliwie oferuje, czy te¿ bêd¹ manipulowani przez ogl¹dan¹ zbyt czêsto przemoc, fa³sz, czy te¿ stan¹ siê og³upieni
i odrealnieni, jak po za¿yciu narkotyku. Uzale¿nienie od szklanego ekranu wynika z dramatycznej samotnoci cz³owieka, który rozpaczliwie
szuka leku na samotnoæ, odreagowania k³opotów i stresów, z³udzeñ
i egzotyki, kontaktu  choæby biernego ze wiatem i innymi ludmi13.
Propozycja ci¹g³ej zabawy, beztroski i mocnych wra¿eñ jest kusz¹ca.
wiat wykreowany przez media wp³ywa na codziennie dokonywane wybory. Czy tego chcemy, czy nie, wokó³ s³ychaæ podpowiedzi: co jeæ, jak siê
ubieraæ, jak spêdziæ wolny czas. Reklama z twarzami szczêliwych posiadaczy nowych rzeczy nêci, by nabyæ te przedmioty. Najwiêkszym z³udzeniem jest wiara, ¿e zaczarowanemu wiatu siê nie ulega.
Obecnie coraz wyraniej kszta³tuje siê nowe pokolenie ekranowe.
Bardzo dobrze charakteryzuje je nowa forma komunikowania za pomoc¹
krótkich wiadomoci cyfrowych, SMS-ów, czyli w szybko zmieniaj¹cym
11
L.W. Z a c h e r: Telewizja jak spo³ecznie ryzykowne medium i forma przekazu informacji i wartoci. W: Rewolucja informacyjna i spo³eczeñstwo..., s. 129.
12
Ibidem, s. 131.
13
Ibidem, s. 135.
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siê wiecie mamy szybko komunikuj¹c¹ siê m³odzie¿, mobiln¹ kulturowo. Nowy styl komunikowania przenosi siê poza sferê telefonów komórkowych na pracê i ¿ycie ludzi. Jak ujmuje to Tomasz Goban-Klas,
Telewizja, elektroniczna piastunka, stale nam opowiada, pokazuje i kulturowo programuje ludzki umys³, w sensie dostarczania schematów, norm
i kryteriów oraz sposobu dowiadczania i dzia³ania. Jednoczenie styl jej
staje siê coraz bardziej asocjacyjny, wideoklipowy. Dzieci i m³odzie¿ przyzwyczajaj¹ siê do coraz wiêkszego tempa narracji, skrótowoci, zmiennoci, regu³ monta¿u, kodów dwiêkowych14. Szko³a nie dostarcza im
tak silnych bodców, a zw³aszcza ogranicza ich mo¿liwoci wyboru zajêæ
(nie mo¿na pilotem zmieniæ programu) i dlatego brak m³odemu pokoleniu wytrwa³oci, cierpliwoci, sta³ej koncentracji uwagi. Pokolenie wychowane na mediach audiowizualnych nie wykazuje zainteresowania
czytaniem grubej ksi¹¿ki, ród³ami archiwalnymi. Wybieraj¹ raczej swobodne ¿eglowanie po Internecie, o którym s¹dz¹, ¿e jest wszechnic¹
wiedzy wszelakiej, przecie¿ ³atwo wyszukaæ informacje na zadany temat,
zapisaæ na dysku, skopiowaæ do edytora tekstu, wyci¹æ, co trzeba, i opatrzyæ w³asnym nazwiskiem. Mo¿e jednak w tej postawie jest metoda,
by poradziæ sobie we wspó³czesnym zalewie informacji i przekazów medialnych?
Techniczne mo¿liwoci wcale nie id¹ w parze z postêpem moralnoci
cz³owieka. Czasy wspó³czesne charakteryzuj¹ siê tak¿e tym, ¿e pojawi³y
siê nowe problemy etyczne, czêæ tradycyjnych za uleg³a modyfikacji
i przewartociowaniu. Wiele nowych problemów natury etycznej pojawi³o siê wraz z rozwojem technik multimedialnych i wraz z wkraczaniem
cz³owieka w rzeczywistoæ wirtualn¹. Skutki te s¹ specyficzne i trudne
do przewidzenia. Rzeczywistoæ wirtualna i to, co siê w niej bêdzie dzia³o, powodowane przez wolê i pragnienie samego cz³owieka jako u¿ytkownika odpowiednich urz¹dzeñ technicznych  bêdzie siê rozgrywa³o co
prawda w rzeczywistoci nie w pe³ni realnej, lecz zarazem powoduj¹cej
dla dzia³aj¹cego realne nastêpstwa15. Przestêpstwo w rzeczywistoci wirtualnej nie jest tym samym, czym jest w normalnej rzeczywistoci, lecz
jego skutki mog¹ byæ podobne.
Coraz czêciej jednostka stawiana bywa w sytuacji, w której brak
jasnych norm, odpowiednich wartoci czy te¿ ram instytucjonalnych reguluj¹cych zachowania i dzia³ania. Obecne zmiany wyrzucaj¹ ludzi poza
T. G o b a n - K l a s: Pokolenie SMS-u w rozwiniêtym spo³eczeñstwie informacyjnym. W: Spo³eczeñstwo wirtualne. Spo³eczeñstwo informacyjne. Red. R. S z w e d a. Lublin 2003, s. 105.
15
A. K i e p a s: Etyka w zinformatyzowanym spo³eczeñstwie  nowe problemy i wyzwania. W: Rewolucja informacyjna i spo³eczeñstwo..., s. 171.
14
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wygodny i bliski obszar, gdzie by³y znane kulturowo uregulowane sytuacje. Jednym z czynników podzia³ów i istniej¹cych zró¿nicowañ w spo³eczeñstwie jest dostêp do informacji i wiedzy. Wiedza i informacja sta³y
siê towarem, wskutek czego nabra³y znaczenia ekonomicznego i politycznego. Manipulowanie informacj¹ stanowi jeden z mo¿liwych rodków
oddzia³ywania na zachowania ludzi, które dzisiaj s¹ w du¿ym stopniu
kszta³towane przez rodki masowego komunikowania. Innym symptomem zachodz¹cych obecnie przemian spo³ecznych i kulturowych jest decentralizacja wiêzi, która przejawia siê m.in. tym, ¿e wiêzi te przybieraj¹ charakter sieciowy. Tworz¹ siê nowe wiêzi oparte nie na pokrewieñstwie czy s¹siedztwie, ale na wspólnocie zainteresowañ. Prowadzi to do
powstania wirtualnej towarzyskoci zamiast bezporednich kontaktów.
A przecie¿ zawieranie nowych znajomoci przez Internet  umo¿liwiaj¹cy wymianê komunikatów tekstowych miêdzy u¿ytkownikami, którzy
uczestnicz¹ w wirtualnej rzeczywistoci  jest bardzo kusz¹ce, mo¿esz
np. przedstawiæ siê jako kto zupe³nie inny, gdy¿ logujesz siê w sieci za
porednictwem umownej nazwy, a wiêc pozostajesz anonimowy, rozmówca równie¿.
Rozwój technik multimedialnych jest jednym z czynników zagra¿aj¹cych to¿samoci cz³owieczeñstwa jako takiego. Integralnoæ osoby ludzkiej bywa zagro¿ona zarówno przez mo¿liwoci ingerencji i manipulacji,
jakich dostarcza wspó³czesna technika, jak i w rezultacie zmian, jakie s¹
przez ni¹ powodowane. Cz³owiek  wkraczaj¹c w rzeczywistoæ wirtualn¹  zdolny bêdzie w gruncie rzeczy do dowolnego kreowania rozmaitych wiatów i zaspokajania ró¿norodnych potrzeb i pragnieñ. Rzeczywistoæ wirtualna, choæ nie w pe³ni realna, jednak¿e mo¿e okazaæ siê
skuteczna w swej sile oddzia³ywania i w powodowaniu okrelonych nastêpstw, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych16.
Przez pojêcia wiat wirtualny, wirtualna rzeczywistoæ rozumie
siê wykorzystanie technologii do kreowania przestrzeni symuluj¹cej rzeczywistoæ. W takiej cyberprzestrzeni mo¿liwe jest prawie wszystko; spotkanie wykreowanych przez komputer postaci, ogl¹danie komputerowo
stworzonej przyrody. Ale czy tylko do tego mo¿na odnieæ rzeczywistoæ
wirtualn¹? Nasuwa siê pytanie: Jakimi ludmi bêdzie pokolenie, które
zosta³o wychowane poród nierzeczywistej rzeczywistoci wiata medialnego? Pytañ pojawia siê coraz wiêcej i to pytañ sk³aniaj¹cych do refleksji nad przysz³oci¹ wiata. Oby nie by³ to wiat, w którym bêd¹ obowi¹zywa³y prawa przeniesione z wirtualnego wiata gier komputerowych,
zawieraj¹cych zachowania destrukcyjne, przemoc. A mo¿e dziêki mediom
dojdzie do nowego rodzaju kontaktów miêdzy ludmi. Dziêki tym kon16

Ibidem, s. 170.
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taktom mo¿emy staæ siê bogatsi, bardziej siê otworzyæ lub tylko mieæ
mo¿liwoæ g³onego krzyku o swej samotnoci. Jednym s³owem, nieprawd¹
jest, ¿e im wiêcej elektroniki, tym mniej ludzkich kontaktów. Tak¿e dlatego, ¿e zarówno ludzie, jak i kontakty miêdzy nimi zmieniaj¹ siê pod
wp³ywem elektroniki17.
Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e rodki masowej komunikacji
w du¿ym stopniu zmieni³y nasz¹ rzeczywistoæ. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ,
¿e zmieni³ siê sposób postrzegania tego wiata, zmieniæ siê musia³y kategorie, za których porednictwem ten wiat jest postrzegany. G³êboka
transformacja dotyczy postrzegania czasu. To w³anie ona doprowadza
do tego, ¿e nasza wra¿liwoæ bardziej przesycona jest obecnym tu i teraz, naciskaj¹cym z wszystkich stron nadmiarem, ni¿ skupiona na rozci¹gniêtym w czasie linearnym stawaniu siê. Zmianê sposobu prze¿ywania czasu mo¿na zauwa¿yæ w ró¿nych obszarach codziennoci.
W. G o d z i c: Rozumieæ telewizjê i ty polubisz reality show. W: Spo³eczeñstwo wirtualne. Spo³eczeñstwo informacyjne..., s. 143.
17
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Cultural effects evoked by contemporary means of communication
Summary
A communicative revolution, influenced by innovations in technology, brings considerable cultural changes. The consequence of globalization in culture is, among others,
permeation of various cultural patterns, styles of life, ways of behaviour and values.
One of the factors contributing to divisions and existent diversification in the contemporary society is the access to information and knowledge. Knowledge and information,
having become the good, have taken on the economic and political meaning. Information manipulation constitutes one of the possible means of influencing people being
shaped to a large extent by the means of mass communication these days. The development of multimedia techniques is one of the factors threatening the identity of humanity. The integrity of a human being is threatened by both the possibility of intervention and manipulation the contemporary technology brings, and, consequently, changes
that are caused by it. It can be stated that the means of mass communication have
changed our reality to a large extent.

80

Gra¿yna Szumera

Gra¿yna Szumera

Kulturelle Folgen der gegenwärtigen Kommunikationsmittel
Zusammenfassung
Eine Revolution im Bereich der Kommunikation, die von technischen Innovationen
beeinflusst wird, zieht nach sich wesentliche Kulturänderungen. Die Kulturglobalisierung hat u. a. gegenseitiges Durchdringen von verschiedenerlei Kulturvorbildern, Lebensweisen, Verhaltensweisen und Werten zur Folge. Einer der Faktoren, die für
Antagonismen und Unterschiedlichkeiten in der heutigen Gesellschaft verantwortlich
sind, ist Zugang zur Information und zum Wissen. Wissen und Information wurden zur
Ware und gewannen dadurch an ökonomischer und politischer Bedeutung. Die Informationsmanipulation gehört zu solchen Mitteln, die im Stande sind, das heute in hohem Maße durch Massenmedien gebildete menschliche Benehmen zu beeinflussen. Die
Entwicklung von multimedialen Techniken ist ein solcher Faktor, der die Menschlichkeitsidentität bedroht. Die Integrität der menschlichen Person ist sowohl durch eventuellen Eingriff oder eine Manipulation der gegenwärtigen Technik, wie auch durch die
von der Technik verursachten Änderungen bedroht. Man kann also sagen, dass die
Massenmedien unsere Wirklichkeit in hohem Maße verändert haben.

Bogdan Zeler, Urszula ¯ydek-Bednarczuk
Uniwersytet l¹ski
Katowice

Homo communicans w wiecie wirtualnym
Rzeczywistoæ wirtualna to zjawisko szeroko opisywane w nowych
mediach. Z jednej strony dokonuje siê w nim symulacja, z drugiej  jest
zaproszeniem do interakcji. Przed cz³owiekiem obcuj¹cym ze wiatem
wirtualnym otwieraj¹ siê nowe sposoby komunikowania, jednoczenie
zmienia on spo³ecznoæ, kulturê i nasze ¿ycie codzienne. U¿ytkownik
buszuj¹cy w cyberprzestrzeni dostosowuje zachowania jêzykowe i niejêzykowe do medium, na nowo definiuje to¿samoæ i wspó³czesn¹ kulturê.
Przedmiotem naszych rozwa¿añ jest rzeczywistoæ wirtualna rozumiana w kategoriach medium komunikacyjnego oraz cz³owiek jako nadawca i odbiorca. Interesuj¹ nas przede wszystkim cechy cyberprzestrzeni,
które s¹ ró¿ne, w porównaniu z komunikacj¹ w wiecie rzeczywistym.
Wyznaczniki te ledwie sygnalizujemy. Problem jednak w tym, i¿ brak
dzisiaj pog³êbionych analiz, a przed naukowcami otwiera siê nowe pole
badañ.
Spróbujmy okreliæ istotê wiata wirtualnego i opisaæ jego podstawowe w³aciwoci. Istnieje wiele terminów umownie opisuj¹cych virtual
reality. Okreleniem tym pos³u¿y³ siê po raz pierwszy Jaron Lanier1. Obok
tego terminu pojawia siê jeszcze inny: sztuczna rzeczywistoæ ukuty przez
Myrona Kruegera2. To okrelenie jest te¿ u¿ywane przez specjalistów
z NASA i MIT. wiaty wirtualne to kolejne pojêcie wystêpuj¹ce w pracach badaczy w University of North Carolina i University of Washington3.
Termin cyberprzestrzeñ wprowadzono po raz pierwszy w powieci Wi1
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistoci
wirtualnej. Kraków 2002, s. 11.
2
M. K r u e g e r: Artificial Reality. Reading, Mass. 1991.
3
B. W o o l l e y: Virtual Worlds. London 1993, s. 5.
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liama Gibsona Neuromancer. Cyberprzestrzeñ nie jest medium, odnosi
siê raczej do przestrzeni informacyjnej, do zespolenia informacji cyfrowej i ludzkiej percepcji. Jest wiêc obszarem rzeczywistoci komunikacyjnej zdominowanej przez technikê, która stwarza u¿ytkownikowi mo¿liwoæ doznawania wra¿eñ przebywania w innym wiecie, w przestrzeni,
której tak naprawdê nie ma.
Definicja rzeczywistoci wirtualnej jest niejasna. Ju¿ sama terminologia nastrêcza problemów. Wród terminów najbardziej adekwatna jest rzeczywistoæ wirtualna u¿ywana zamiennie z terminem cyberprzestrzeñ.
W jêzyku polskim wirtualny znaczy: mog¹cy zaistnieæ, teoretycznie mo¿liwy, np. wirtualny odbiorca dzie³a literackiego, czyli potencjalny czytelnik. W jêzyku angielskim virtual to taki, który istnieje, pe³ni
okrelon¹ funkcjê, choæ nie w sposób jawny (niejawny wiat). W informatyce oznacza to tak¿e zast¹pienie jednego urz¹dzenia przez inne i odnosi siê do sztucznych obiektów stworzonych przez komputer w celu wspomagania systemu kontroli dostêpu do wspólnych zasobów4.
S³ownik hakerów5 podaje te¿ znaczenie rozszerzone; wirtualny to
tak¿e symulowany, pe³ni¹cy funkcjê czego, co w rzeczywistoci nie istnieje. St¹d ju¿ krok do rzeczywistoci wirtualnej, która nosi³aby wszystkie cechy prawdziwego wiata oprócz jednej  faktycznego istnienia.
I tu dotykamy dwóch g³ównych podejæ do opisywanego zjawiska  strony technicznej i strony psychologicznej. Pozostawmy stronê techniczn¹
z jej mas¹ urz¹dzeñ pozwalaj¹cych zbudowaæ wiat, którego nie ma; pozostañmy przy komunikacji i stronie psychologicznej, w której wirtualnoæ dostarcza z³udzenia przebywania w sztucznym wiecie. Interesuje
wiêc nas sposób, w jaki ludzie wspó³dzia³aj¹ z komputerami i niezmiernie skomplikowanymi danymi, a tak¿e sami obrazuj¹ je i manipuluj¹
nimi6. To przejcie z komunikacji typu face to face na interfejs  interfejs musi spowodowaæ zmiany w porozumiewaniu siê ludzi. Z jednej strony zmieniaj¹ siê kontakty miêdzy ludmi, z drugiej  cz³owiek komunikuje siê nie tylko z drugim cz³owiekiem, ale i ze rodowiskiem, które go
otacza. Proces komunikacji w wiecie wirtualnym jest zaprogramowany.
Obok nadawców obecny jest komputer ze swoim programem i rodowiskiem. Piotr Sitarski7 pisze o wielkim programicie, który koduje pewne schematy komunikacji, wyznacza role i sposób poruszania siê w nowym rodowisku. Uczestnicz¹c w pseudowiecie, cz³owiek zawiesza czêæ
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem..., s. 13.
E. R a y m o n d: The New Hackers Dictionary. Cambridge, 1993.
6
S. A u s t a k a l n i s, D. B l a t n e r: Silicon Mirage: The Art and Science of Virtual
Reality. Berkeley 1992, s. 36.
7
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem..., s. 8098.
4
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przywilejów i doznaje swoistego rozszczepienia w kategoriach: ja  wiat
rzeczywisty i ja  wiat wirtualny.
Warto równie¿ przywo³aæ definicjê Franca Biocca, dla którego rzeczywistoæ wirtualna jest klas¹ kontrolowanych komputerowo wielozmys³owych technik komunikacyjnych8. Podejmowane strategie i techniki
nie tylko s³u¿¹ tworzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji,
ale tak¿e staj¹ siê narzêdziem perswazji i manipulacji.
Zjawisko rzeczywistoci wirtualnej definiowane jest czêsto przez wyliczenie cech charakterystycznych, takich jak: zanurzenie zmys³ów, zdalna
obecnoæ, teleoddzia³ywanie9. Michael Heim10 uzupe³nia je o kolejne:
 symulacja,
 interaktywnoæ,
 sztucznoæ (artificiality)  tu wchodzimy w obecnoæ cz³owieka
w cyberprzestrzeni,
 zanurzenie (immersion),
 teleobecnoæ (telepresence),
 ca³kowite zanurzenie (full body immersion),
 komunikacja sieciowa.
Oczywicie, mo¿na wyliczaæ cechy wiata wirtualnego, ale istnieje
jeszcze kwestia stopnia zanurzenia siê w nim. Dowiadczenie interaktywne i uczestniczenie w cyberprzestrzeni to zjawiska progowe. Zadajmy pytanie: Czy cz³owiek zanurza siê w niej ca³kowicie i czuje, ¿e uczestniczy w tej akcji, albo ma wiadomoæ dwóch wiatów? Z jednej strony
bowiem mamy techniczny, realnie istniej¹cy system zbudowany z odpowiednich urz¹dzeñ i programów, z drugiej  jego metaforê, miejsce
spotkania i dyskursu cz³owieka oraz maszyny.
Rzeczywistoæ wirtualna jest medium komunikacyjnym. Pozostawiamy tu zanurzenia zmys³owe, charakterystyczne np. dla gier komputerowych, a wiêc he³my, myszy, joysticki, skafandry, platformy, które powoduj¹, ¿e czujemy siê w cyberprzestrzeni jak w realu. Interesuje nas interaktywnoæ i cz³owiek ze sw¹ kultur¹, wprowadzaj¹cy siê w ten wiat.
I tu dochodzimy do problemu interaktywnoci u¿ytkownika, która
jest now¹ jakoci¹ ca³ociowo pojêtej kultury i now¹ jakoci¹ sztuki [...].
Interaktywnoæ oznacza sprzê¿enie zwrotne uk³adu z³o¿onego z u¿ytkownika i systemu11. Jednoczenie w wiecie wirtualnym u¿ytkownicy ko8
F. B i o r c a: Communication Within Virtual Reality: Creating a Space for Research. Journal of Communication 1992, Vol. 42, s. 5.
9
B. L a u r e l: Computers as Theatre. Reading, Mass. 1991, s. 188.
10
M. H e i m: Metaphysics of Virtual Reality. OxfordNew York 1993, s. 150.
11
R.W. K l u s z c z y ñ s k i: Interaktywnoæ  w³aciwoæ odbioru czy nowa jakoæ
sztuki i kultury. W: Estetyczne przestrzenie wspó³czesnoci. Red. A. Z a j d l e r - J a n i s z e w s k a. Warszawa 1996, s. 151.
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munikuj¹ siê, wchodz¹ wiêc w interaktywnoæ. Tym samym, obok pierwotnej i naturalnej formy relacji cz³owiek  cz³owiek pojawia siê sprzê¿enie: cz³owiek  komputer. Ten rodzaj interaktywnoci jest wymian¹
znaczeñ, ³añcuchem wzajemnie na siebie wp³ywaj¹cych dyspozycji nadawcy i reakcji urz¹dzenia. Tworz¹ siê wiêc nowe przestrzenie dla aktywnoci cz³owieka. Jednoczenie powstaj¹ inne wspólnoty w wirtualnym wiecie. M³odzi ludzie zapatrzeni w wirtualne wspólnoty dostrzegaj¹ w wirtualnym wiecie mityczn¹ Arkadiê [...]. Wielu z nich idealizuje swoich
wirtualnych przyjació³. Wirtualna rzeczywistoæ staje siê miejscem magicznym, wiatem emocji i uczuæ12. Odró¿niæ musimy te¿ typ quasi-interaktywnoci, w której wybieramy kana³y za pomoc¹ pilota, czytamy
teksty, teleteksty, budujemy dla nas korzystny wiat  od interaktywnoci autentycznej w wiecie nierzeczywistym, w którym dochodzimy
do wymiany kognitywnego przekazu miêdzy internautami13.
W wiecie wirtualnym mamy do czynienia z trzema rodzajami kontaktów:
1. Kontakty zawarte w rodowisku wirtualnym i tam utrwalane, np.
czaty, blogi.
2. Kontakty zawarte w rodowisku wirtualnym, ale wykraczaj¹ce poza
tê rzeczywistoæ  komunikowaniu siê w sieci i spotkania w realu.
3. Kontakty zawarte w rodowisku realnym, dla których rzeczywistoæ wirtualna pe³ni wy³¹cznie funkcjê us³ugi i jest platform¹ komunikacyjn¹, np. komunikacja biznesowa, e-maile, konferencje internetowe.
Cz³owiek korzysta czêsto z tych trzech rodzajów, jednak za ka¿dym
razem styka siê z przestrzeni¹ wirtualn¹. Komunikacja w tej przestrzeni ró¿ni siê od porozumiewania siê w wiecie realnym. Atrybutami komunikacji w cyberprzestrzeni s¹:
1. Brak ograniczeñ przestrzeni. wiat wirtualny nie zna granicy, interakcje nie s¹ ograniczone geograficznie czy terytorialnie. Ludzie kontaktuj¹ siê z sob¹, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania. Uczestnicz¹c
w tego typu komunikacji, staj¹ siê spo³ecznoci¹ wirtualn¹. Jedynym ograniczeniem mo¿e byæ bariera jêzykowa i dostêp (uwarunkowania techniczne).
2. Asynchronicznoæ i synchoronicznoæ dzia³ania. Cyberprzestrzeñ
daje mo¿liwoci komunikowania siê w czasie rzeczywistym. Wysy³ana
wiadomoæ pokazuje siê na ekranie odbiorcy ju¿ w momencie pisania
(mimo ró¿nych przestrzeni, inne miasto, pañstwo, kontynent). Do rodo12
M. S z p u n a r: Spo³ecznoci wirtualne  realne kontakty w wirtualnym wiecie.
W: Spo³eczeñstwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L.H. H a b e r, M. N i e z g o d a. Kraków 2007, s. 158.
13
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem..., s. 35.
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wisk tych nale¿¹ przede wszystkim IRC  Internet Relay Chat (czaty),
talk mode oraz MUD  Multi User Dungeon (audio- i wideokonferencje). W ramach tych systemów u¿ytkownicy organizuj¹ siê w grupy, tworz¹c w³asne regu³y interakcji i zachowañ, a jêzyk ich cechuje bogactwo
form, czêsto wykraczaj¹ce poza jêzyk u¿ywany w realu. Komunikacja
asynchroniczna polega na tym, ¿e u¿ytkownicy komunikuj¹ siê za pomoc¹ narzêdzi, które umo¿liwiaj¹ póniejsze odbieranie wiadomoci. Nadawca i odbiorca nie musz¹ byæ jednoczenie obecni w czasie nadawania
informacji. Do us³ug przekazywanych w trybie asynchronicznym nale¿¹:
e-mail, strony WWW, grupy dyskusyjne, poczta g³osowa.
3. Brak cielesnoci. Spo³ecznoæ wirtualna pos³uguje siê tekstem, obrazem, dwiêkiem. Brakuje jednak fizycznej obecnoci, gestów, mimiki.
(Wykluczamy tu tworzenie wirtualnej osoby za pomoc¹ techniki oraz
mo¿liwoci jej dzia³ania).
4. Anonimowoæ. Cz³owiek w sieci jest anonimowy. Brak bezporedniej interakcji i zast¹pienie jej interaktywnoci¹ umo¿liwia fa³szowanie
informacji, kreowanie osoby niezgodne z jej faktycznym statusem.
5. Mo¿liwoæ zmiany to¿samoci. Cecha ta cile ³¹czy siê z poprzedni¹. To¿samoæ oznacza wiadomoæ odró¿niania siê od innych oraz pozostawania  w sposób poznawalny dla otoczenia  t¹ sam¹ osob¹ mimo
up³ywu czasu i zmiennoci sytuacji14. Trzy cechy: indywidualnoæ, ci¹g³oæ i ukonstytuowanie to wyznaczniki mocnej to¿samoci. W wiecie
wirtualnym u¿ytkownik mo¿e zmieniaæ to¿samoæ. W miejsce ci¹g³oci
i trwa³oci wchodzi zmiennoæ i elastycznoæ, które umo¿liwiaj¹ kreowanie nowych to¿samoci w zale¿noci od celów, intencji nadawcy i sytuacji
komunikacyjnej. Taka zmiennoæ osobowoci wp³ywa te¿ na kulturê i obowi¹zuj¹ce w niej zachowania werbalne i pozawerbalne, normy oraz wartoci.
Cz³owiek w przestrzeni wirtualnej zmienia siê. Warto tu zacytowaæ
uwagi Andrzeja Kiepasa, który pisze: Cz³owiek pozbawiony wartoci to
cz³owiek nie tylko pozbawiony to¿samoci, lecz równie¿ pozbawiony
warunków dla jej budowania. [...]. Wkraczanie w wiat wirtualny musi
wi¹zaæ siê wiêc z koniecznoci¹ podjêcia odpowiedzialnoci, co w sytuacji sieciowych zale¿noci i nieprzejrzystoci aksjologicznej wiata, z jakim mamy do czynienia, jest szczególnie trudne. Zanurzony w wiecie struktur chwilowych cz³owiek mo¿e mieæ w tym wzglêdzie okrelone
G. B a n s e: To¿samoæ w wiecie realnym i przestrzeni wirtualnej  szanse i zagro¿enia. W: Internet  spo³eczeñstwo informacyjne  kultura. Red. A. K i e p a s, A.S.
S z c z e p a ñ s k i, U. ¯ y d e k - B e d n a r c z u k. Tychy 2006, s. 51. N. D ö r i n g: Sozialpsychologie des Internets. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Göttingen 1999, s. 25.
14
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trudnoci [...]15. wiat wirtualny mo¿e przyci¹gaæ, daj¹c mo¿liwoæ podporz¹dkowania go woli jednostki, ale odbywa siê to kosztem wzajemnej
izolacji jednostek oraz utraty przez nie to¿samoci kulturowej i spo³ecznej. Cz³owiek bowiem przechodzi od lekturowego oswajania wiata do
nawigowania nim, zastêpuje transmisjê interaktywnoci¹, przekszta³ca percepcje w inkluzje16. Staje siê przez to podatny na manipulacjê,
w skrajnych przypadkach uzale¿nia siê od komputera, fascynuje go wiat
wirtualny i mo¿e straciæ kontakt z wiatem realnym. Zmienia siê równie¿ sposób porozumiewania siê. Cechuje go: niestabilnoæ to¿samoci,
anonimowoæ, zrównanie statusu u¿ytkowników, pokonanie ograniczeñ
przestrzennych, rozci¹ganie i zagêszczanie czasu, zwiêkszona dostêpnoæ kontaktów, mo¿liwoæ permanentnego zapisu interakcji, inne stany
wiadomoci przypominaj¹ce cyfrowe delirium.
Sposób komunikowania siê ludzi w cyberprzestrzeni wp³ywa na charakter wiêzi spo³ecznych. Powodem tej zmiany jest przestrzeñ wirtualna, specyficzny jêzyk, wzajemne zachowania i organizacja sieciowej hierarchii. Ludzie nawi¹zuj¹ kontakty szybciej ni¿ w realu, opowiadaj¹
o sobie rzeczy zarówno prawdziwe, jak i zmylone. Wiêzi zawi¹zuj¹ siê,
trwaj¹, rozwijaj¹ siê i zanikaj¹. Ta dynamika powoduje, ¿e globalna sieæ
sprzyja intensyfikacji kontaktów, zw³aszcza lokalnych, ale raczej istotne
jest poczucie zwi¹zania. Kontakty internetowe stanowi¹ uzupe³nienie
kontaktów realnych, a nie s¹ ich substytutem czy alternatywnym rozwi¹zaniem. Ludzie odczuwaj¹ potrzebê podwójnej wspólnotowoci: wirtualnej i realnej17. Wspólnoty wirtualne tworz¹ spo³eczeñstwo sieciowe, ale
oparte wy³¹cznie na wspólnocie zainteresowañ i wiêziach paramiêdzyludzkich18. Ta wirtualna towarzyskoæ to krok do alienacji, dehumanizacji, utraty poczucia etyki i aksjologii. A przecie¿, zdaniem Richarda Spinello, najw³aciwszym by³oby przyjêcie stanowiska, i¿ wartoci etyczne
maj¹ spe³niaæ funkcje ostatecznego regulatora cyberprzestrzeni19.
Obszar przemian i zagro¿eñ zwi¹zany z rozwojem spo³eczeñstwa informacyjnego jest zró¿nicowany. Tutaj wska¿emy tylko na te obszary, które
prowadz¹ do manipulacji, czyli dzia³ania na podwiadomoæ, wkracza15
A. K i e p a s: Podmiotowoæ cz³owieka w perspektywie rozwoju rzeczywistoci wirtualnej. W: Media i edukacja w globalizuj¹cym siê wiecie. Teoria  Praktyka  Oddzia³ywanie. Red. M. S o k o ³ o w s k i. Olsztyn 2003, s. 417.
16
T. M i c z k a: Rzeczywistoæ wirtualna w perspektywie komunikacyjnej. W: Problemy spo³eczeñstwa informacyjnego. Red. L.W. Z a c h e r. Warszawa 1997, s. 45.
17
M. C a s t e l l s: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i spo³eczeñstwem. Poznañ 2003.
18
Problemy spo³eczeñstwa informacyjnego..., s. 75.
19
R. S p i n e l l o: CyberEthics: Moralisty and Law In Cyberspace. New York 2000,
s. 45.
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nia w kompetencje u¿ytkownika i wykszta³cenia takich zachowañ, jakie
po¿¹dane s¹ przez manipuluj¹cego i cyberprzestrzeñ. Do zagro¿eñ i podatnoci na manipulacjê zaliczamy20:
 brak preteoretycznego pogl¹du na wiat,
 bytowanie w kulturze stanów chwilowych,
 tendencja do subiektywizacji wiata,
 wytworzenie obrazu wiata po¿¹danego przez u¿ytkowników mediów
i zgodnego z programem manipuluj¹cego,
 zanik prawdy i cech etycznych w przekazach,
 obcowanie z prawd¹ wirtualn¹,
 dominacja sensualizacji i instrumentalizacji oraz rozrywki nad obiektywizmem i prawd¹ o wiecie,
 brak mo¿liwoci sprawdzenia rzetelnoci obrazów.
Manipulacja w wiecie wirtualnym daje mo¿liwoæ podporz¹dkowania cz³owieka panom powietrza. Cz³owiek zostaje pozbawiony wartoci
 uznaje tylko te, które oferuje mu manipulowana przestrzeñ wirtualna,
traci wiêc to¿samoæ i podmiotowoæ. ¯yj¹c w warunkach wykorzenienia
z kultury tradycyjnej, uznawanych i stosowanych wartoci, nie potrafi
podj¹æ odpowiedzialnoci za swoje dzia³ania. Staje siê narzêdziem w rêkach manipuluj¹cego  polityków, menad¿erów, w³adców wiata zglobalizowanego. Etyka mediów jest dziedzin¹ etyk stosowanych, a jednym
z jej aspektów staje siê problem odpowiedzialnoci. Cz³owiek komunikuj¹cy siê w sieci jest konsumentem. Jego pamiêæ koncentruje siê na
informacjach zwi¹zanych z po¿¹danym dobrem czy us³ug¹. Wie o tym, ¿e
jego potrzeba zostanie zaspokojona bez wzglêdu na jej wartoci i normy.
Dyskusyjne staje siê pojêcie prawdy. Prawda jako wartoæ poznawcza jest cech¹ wypowiedzi, s¹du (zdania), wyra¿aj¹ca zgodnoæ myli
z rzecz¹, przedmiotem, rzeczywistoci¹21. Jednak mo¿emy mówiæ o prawdzie tak¿e jako o pewnym optimum charakterystyki danego przedmiotu: dane zdarzenie czy przedmiot zostaje okrelone w sposób adekwatny,
kiedy jego opis oddaje dobrze istotê czy istotne wymiary interesuj¹ce nas
w danej chwili, co do tego przedmiotu22. Pozostaje pytanie: Czy w efekcie mo¿emy mówiæ o prawdzie wirtualnej? Jeli tak, to czy prawda
wirtualna jest tak¹ sam¹ wartoci¹, jak prawda w wiecie rzeczywistym, gdzie jest imperatywem moralnym? Warto przytoczyæ tu s³owa Jana
Paw³a II: Istot¹ Internetu jest [...] to, ¿e podaje on niemal niekoñcz¹cy
A. K i e p a s: Podmiotowoæ cz³owieka..., s. 414415.
W. C h u d y: Mass media w perspektywie prawdomównoci i k³amstwa. W: Spo³eczeñstwo informatyczne: szansa czy zagro¿enie. Red. B. C h y r o w i c z. Lublin 2003,
s. 7385.
22
Ibidem, s. 74.
20
21
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siê potok informacji, z których wiele po chwili przemija. W kulturze karmi¹cej siê tym, co ulotne, ³atwo mo¿e pojawiæ siê ryzyko przewiadczenia, ¿e znaczenie maj¹ fakty, a nie wartoci [...]. Gdy za zaniedba siê
wartoci, samo nasze cz³owieczeñstwo zostaje umniejszone i cz³owiek
³atwo traci z pola widzenia swoj¹ transcendentaln¹ godnoæ [...]. Cyberprzestrzeñ wymaga regulacji i kontroli, a przede wszystkim zachowania
okrelonych wartoci. Zapytajmy: Czy to jest mo¿liwe?
Cz³owiek komunikuj¹cy siê w sieci chce korzystaæ z dobrodziejstw
oferowanych przez medium. Zyskuje szybki dostêp do szerokiego strumienia informacji. Korzysta z zalet handlu w sieci, z e-ksi¹¿ek, zasobów
muzycznych czy filmowych. Odwiedza biblioteki, archiwa. Dokonuje wielu
operacji w e-banku, e-sklepie. Powstaj¹ wirtualne uniwersytety z nowym
systemem kszta³cenia typu e-learning. Wa¿ne staj¹ siê dzia³ania symulacyjne, w których przez odpowiednie programy mo¿na ustaliæ przebieg
wypadku, przewidzieæ skutki katastrofy czy nauczyæ chocia¿by zachowañ w czasie jazdy samochodem. Komunikacja w Internecie to dla wielu
niemia³ych i zagubionych szansa na spotkanie i rozmowê. Ta akceptacja nowych form komunikowania sprzyja tworzeniu norm, standardów,
innych wzorców interakcji spo³ecznych. Na naszych oczach powstaje homo
communicans umieszczony w cyberprzestrzeni. Zmieniaj¹ siê jego kompetencje komunikacyjne. S¹ one bardziej spontaniczne, swobodne improwizacyjnie i trudne do przewidzenia, wywieraj¹ coraz wiêkszy wp³yw
na potoczne zachowania ludzi i utrwalaj¹ w ¿yciu spo³ecznym nawyki
audiowizualnego dzia³ania. Staj¹ siê tym samym na pocz¹tku XXI wieku równie¿ prawdziwym wyzwaniem dla edukacji23.
23
T. M i c z k a: Nowe kompetencje komunikacyjne u¿ytkownika multimediów. W: Internet  spo³eczeñstwo informacyjne..., s. 17.
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Homo communicans in the virtual world
Summary
The subject of the very considerations is the virtual reality understood in the categories of a communicative means in which man functions as a sender and receiver.
What is at issue constitutes, above all, the features of cyberspace which differ from the
communication in the real world. We define the nature of the virtual world and describe
its basic qualities. We point to the transition from the face-to-face communication to the
interface-interface one which causes changes in communication between people. The
way people communicate in cyberspace influences the nature of social bonds. The rea-
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son for this change is the virtual space, specific language, mutual behaviours, and organization of network hierarchy. The Internet contacts constitute the supplement to real
contacts and are not their substitute or alternative option. The article also presented
the areas of changes and dangers connected with the development of information society. Man communicating in cyberspace is a consumer. The other danger is an ambiguous
understanding of truth  as a virtual and real truth. Thus, the values as well as cultural and social norms change.

Bogdan Zeler, Urszula ¯ydek-Bednarczuk

Homo communicans in einer virtuellen Welt
Zusammenfassung
Im Mittelpunkt der vorliegenden Erörterung steht eine virtuelle Realität, die als
ein solches Kommunikationsmittel gemeint ist, in dem ein Mensch sowohl Sender wie
auch Rezipient ist. Die Verfasser befassen sich vor allem mit den Eigenschaften des
Cyberspaces, die den Raum von der Kommunikation in der realen Welt auseinander
halten. Sie bezeichnen den Kern von der virtuellen Welt und deren Hauptmerkmale,
und weisen auf den Übergang von der face to face Kommunikation zum Interface-Interface hin, der die Veränderungen in menschlicher Kommunikation verursacht. Die Art
und Weise auf die sich Menschen im Cyberspace verständigen beeinflusst den Charakter der gesellschaftlichen Bande. Der virtuelle Raum, die spezifische Sprache, die Verhaltensweise und die Organisation der Netzhierarchie tragen zur Änderung der
Kommunikation bei. Die Internetkontakte sind eine Ergänzung der realen Kontakte
und nicht deren Ersatz oder ein alternativer Ausweg. In ihrem Artikel berücksichtigen
die Verfasser auch den Bereich der Wandlungen und Bedrohungen, die mit der Entwicklung der Informationsgesellschaft verbunden sind. Der sich mit Hilfe des Internets
verständigende Mensch ist ein Verbraucher. Zur nächsten Bedrohung wird auch die
mehrdeutig verstandene Wahrheit  als eine virtuelle und eine reale Wahrheit. Das
alles zieht nach sich die Änderung der in der Gesellschaft geltenden Werte und Kulturnormen.

El¿bieta Struzik
Uniwersytet l¹ski
Katowice

Problem komunikacji
w rzeczywistoci wirtualnej 
nowe wzorce komunikacyjne
a problem to¿samoci podmiotu
Wirtualnoæ
Wirtualnoæ wyznaczona rozwojem nowych technologii kreuje, modyfikuj¹c dotychczasowe sposoby, ludzkie bycie w wiecie, definiuje tym
samym nowe formy otwartoci wobec wiata. Nowa rzeczywistoæ wyznacza specyficzne formy dowiadczania wiata i kreuje nowe figury aktywnoci podmiotu w warunkach kultury i spo³eczeñstwa informacyjnego.
Zmieniaj¹cy siê na tle technologii wiat cz³owieka sk³ania do refleksji
nad genez¹ przemian i obrazem rzeczywistoci nasyconej elektronik¹1.
W kontekcie wielop³aszczyznowych przemian spo³ecznych i kulturowych
wyznaczonych rozwojem wspó³czesnych technologii refleksja nad pojêciem
wirtualnej rzeczywistoci powinna przyj¹æ charakter interdyscyplinarny2,
1

s. 13.

M. O s t r o w i c k i: Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki. Kraków 2006,

Tezê dotycz¹c¹ interdyscyplinarnego charakteru refleksji nad pojêciem wirtualnoci formu³uje i uzasadnia M. Ostrowicki, podkrelaj¹c koniecznoæ wspó³dzia³ania filozofii z kulturoznawstwem i medioznawstwem. W dokonuj¹cej siê w ramach filozoficznej
refleksji analizie pojêcia wirtualnoci uwzglêdnia siê nie tylko jego genezê historyczn¹,
podkrela siê równie¿ potrzebê konkretyzowania pojêæ i ich redefinicji w perspektywie
istnienia rzeczywistoci wirtualnej. Analizowane w perspektywie wspó³czesnej filozofii
2
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w tym sensie humanistycznej refleksji przypisano ró¿n¹ od technologicznej p³aszczyznê analiz. Wirtualnoæ fascynuje  jak pisa³ Wolfgang
Welsch3  nie tylko ze wzglêdu na charakteryzuj¹c¹ j¹ dynamikê  hiperprêdkoæ, ale i na teleobecnoæ  jak podkrela³ Paul Virilio4.
pojêcie wirtualnoci dokonuje siê na gruncie analiz ontologicznych i epistemologicznych,
implikuj¹cych interpretacje antropologiczne i aksjologiczne. Próbê zdefiniowania pojêcia rzeczywistoci wirtualnej w perspektywie stanowiska recentywistycznego podejmuje Józef Bañka: Rzeczywistoæ wirtualna  rzeczywistoæ, w której nie ma ani przesz³oci, ani przysz³oci, jest tylko recens, tj. dr¿¹ce istnienie aktualnej chwili, przebiegaj¹ce
od nicoci do bytu, od bytu do nicoci. Byt wirtualny, choæ jest bliski aktualizacji, pozostaje nie zaktualizowany w postaci zjawisk, którym przys³ugiwa³oby trwanie  byt taki
zdarza siê, lecz nie wytwarza zjawiska. S³owem rzeczywistoæ wirtualna to wiat zdarzeñ bez przys³uguj¹cego mu cia³a zjawisk. Recentywizm odkrywa, i¿ mo¿liwa jest inscenizacja epistemologiczna rzeczywistoci wirtualnej, nawet jeli nie mo¿na jej zbudowaæ w konkretnym materiale. J. B a ñ k a: Metafizyka wirtualna. Traktat o strukturach
chwilowych. Katowice 1997, s. 294. M. Ostrowicki przyznaje, i¿ filozoficzna analiza pojêcia wirtualnoci mo¿e stanowiæ podstawê dla pojêcia matrycy cybernetycznej i wirtualnego realis, konieczne staje siê jednak uwzglêdnienie znaczenia wirtualnoci wytworzonego na gruncie elektroniki. Dla wirtualnego realis, [...] mo¿na wskazaæ konotacjê
historyczn¹, przy czym wspó³czesn¹ postaæ wirtualne realis uzyskuje na gruncie elektroniki. Wirtualne realis powstaj¹ce w wyniku rozwoju rodowiska elektronicznego, zyskuje cechy opisu rzeczywistoci cz³owieka  posiadaj¹c w³asne, odmienne od realnoci
w³aciwoci. M. O s t r o w i c k i: Wirtualne realis..., s. 14.
3
Jak pisze W. Welsch: Fascynacja sztucznymi wiatami jest zawsze brakiem fascynacji banaln¹ rzeczywistoci¹ [...]. Z drugiej strony wiele momentów zwyczajnej rzeczywistoci w konfrontacji ze wiatami elektronicznymi poddaje siê zmianie i przewartociowaniu, dawne formy dowiadczenia i postrzegania nie wymieraj¹ po prostu.
W. W e l s c h: Sztuczne raje? Rozwa¿ania o wiecie mediów elektronicznych i o innych
wiatach. W: Nowe media w komunikacji spo³ecznej XX wieku. Antologia. Red. M. H o p f i n g e r. Warszawa 2002, s. 465.
4
P. V i r i l i o: Bomba informacyjna. Prze³. S. K r ó l a k. Warszawa 2006, s. 111. Zob.
P. V i r i l i o: Maszyna widzenia. W: Widzieæ, myleæ, byæ. Technologie mediów. Red.
A. G w ó  d . Prze³. B. K i t a. Kraków 2001, s. 3962. Zainteresowanie Virilio audiowizualn¹ artykulacj¹ wiata przejawia siê w jego teoretycznych analizach dotycz¹cych
wirtualnej rzeczywistoci, cyfryzacji kultury, cyberprzestrzeni i Internetu, kina i nowych technik medialnych. Problem percepcji analizuje w kontekcie estetyki syderalnej. Dominuj¹cym tematem refleksji filozoficznej staje siê problem podmiotu. Podstawowe w ramach koncepcji homo pyknolepticus problemy: percepcji, cielesnoci, obecnoci, generuj¹ perspektywê analizy podmiotowoci w rzeczywistoci wirtualnej. Podjêto
równie¿ kwestie komunikacji  przekszta³cania modeli i wzorców komunikacyjnych
w aspekcie wirtualizacji rzeczywistoci. Dromologia  w ramach której Virilio analizuje
fenomen prêdkoci i przyspieszenia  okrela j¹ jako fikcjê teoretyczn¹, lecz kluczow¹
dla zrozumienia zjawisk wspó³czesnej kultury. Dromologia ³¹czy perspektywy pozornie
odleg³ych dyscyplin wiedzy, tj. estetyki, urbanistyki, historii, nauk matematycznych
i fizykalistycznych analiz rzeczywistoci, wyjania zjawiska hiperprêdkoci, w których
czas i prêdkoæ góruj¹ nad przestrzeni¹. Zob. P. V i r i l i o: The Aesthetics of Disappearance. Transl. P. B e i t c h m a n. Semiotext(e) 1991; P. V i r i l i o: The Vision Machine. Transl. J. R o s e. Bloomington & Indianapolis 1994.
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W sensie filozoficznym wirtualnoæ uniewa¿nia czasowe relacje trwania
konstytuuj¹ce realn¹ rzeczywistoæ na rzecz symulacji i fikcji wed³ug rozwa¿añ Jeana Baudrillarda5, konstatuj¹cego wspó³czesnoæ, wyra¿on¹
w sformu³owanej tezie: Cyfrowoæ jest wród nas6.
Analizê fenomenu wirtualnoci podejmuje polski medioznawca i kulturoznawca Tadeusz Miczka; charakteryzuj¹c zjawisko wirtualnej rzeczywistoci wyró¿nia wiele dzia³añ  doznañ, takich jak symulacja,
interaktywnoæ, sztucznoæ wiata, zanurzenie w nim, teleobecnoæ, ca³kowite zanurzenie i komunikacja sieciowa7.
Kwestie definiowania i koniecznoæ systematyzacji pojêæ dotycz¹cych
VR podejmuje w swoich pracach Piotr Sitarski, analizuj¹c wspó³czesne
definicje VR  sztuczne rodowisko, sztuczne wiaty, cyberprzestrzeñ. Wskazuj¹ one na symulowany charakter tych zjawisk zale¿ny
od rozwoju technik informatycznych. W tym sensie Sitarski definiuje rzeczywistoæ wirtualn¹ jako medium komunikacyjne8, w ramach którego
mo¿liwe jest wyró¿nienie wielu systemów: systemy umo¿liwiaj¹ce zanurzenie w strumieniu bodców (body immersion), systemy desktop virtual reality  czyli prezentacja wizualna z wykorzystaniem standardowego monitora  u¿ytkownik zak³ada ciek³okrystaliczne okulary, a nie
he³m; inny system stanowi¹ zrêcznociowe gry komputerowe (bez oprzyrz¹dowania). Jednak opis systemów i skomplikowana aparatura nie s¹
w stanie oddaæ istoty rzeczywistoci wirtualnej. Nale¿y poszukiwaæ podstawy do definicji rzeczywistoci wirtualnej w procesach psychicznych,
wskazuj¹c na istotny aspekt symulacji i interaktywnoæ. Symulacja
jest rozumiana jako d¹¿enie do oszukania oka i umys³u9, to wytworzenie iluzorycznego wiata za pomoc¹ nowoczesnych technologii informacyjnych. Interaktywnoæ dotyczy zawsze pe³nego systemu, którego
czêci¹ mo¿e byæ cz³owiek, oraz [...] wi¹¿e siê [...] ze sprzê¿eniem zwrotnym w tym systemie10. Budowane systemy pe³nego zanurzenia w rzeczywistoci wirtualnej nie przezwyciê¿y³y w pe³ni ograniczeñ technicznych i nie s¹ jeszcze wystarczaj¹co doskona³e. Teoretycy kultury wspó³Zob. J. B a u d r i l l a r d: Procesja symulakrów. W: Symulakry i symulacja. Prze³.
S. K r ó l a k. Warszawa 2005, s. 556.
6
J. B a u d r i l l a r d: Trzy porz¹dki symulakrów. W: Widzieæ, myleæ, byæ..., s. 63.
Zob. J. B a u d r i l l a r d: Procesja symulakrów. W: Postmodernizm. Antologia przek³adów. Red. R. N y c z. Prze³. T. K o m e n d a n t. Kraków 1996, s. 175189.
7
T. M i c z k a: Rzeczywistoæ wirtualna  nowe szanse i zagro¿enia kultury i komunikacji. W: Kultura, jêzyk, edukacja. Red. R. M r ó z e k. T. 2. Katowice 1998, s. 44.
8
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistoci wirtualnej. Kraków 2002, s. 18.
9
I d e m: Czy rzeczywistoæ wirtualna to odkrycie nowego wiata? W: Nowe media
w komunikacji..., s. 397; zob. I d e m: Rozmowa z cyfrowym cieniem..., s. 12.
10
I d e m: Czy rzeczywistoæ wirtualna..., s. 394.
5
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czesnej rzeczywistoæ wirtualn¹ odró¿niaj¹ od pojêcia cyberprzestrzeni.
P. Sitarski wyró¿nia kryteria definicji rzeczywistoci wirtualnej, jedna
perspektywa afirmuje doznania fizyczne podmiotu i mo¿liwoci techniczne
aparatury, która wywo³uje iluzoryczne poczucie realnoci, drugie podejcie akcentuje sferê prze¿yæ i doznañ psychicznych podmiotu w wymiarze teleobecnoci. Rzeczywistoæ wirtualna opiera siê na interakcji, która zanurza uczestnika w fikcyjnym wiecie11. Fenomen przenikania
dwóch ontologicznych p³aszczyzn bytu, tego, co realne, i tego co wirtualne, definiuje obecn¹ rzeczywistoæ cz³owieka12, okrelaj¹c obszar podmiotowych relacji i sferê komunikacyjn¹ podmiotu.

Problem komunikacji w wirtualnej rzeczywistoci
Warunki spo³eczeñstwa informacyjnego determinuj¹ definiowanie
p³aszczyzny refleksji humanistycznej podejmuj¹cej kwestie obecnoci
podmiotu i sferê jego dzia³añ w wiecie, fenomen przenikania sfery realnej i wirtualnej stymuluje do bardziej radykalnego postawienia kwestii
podmiotowoci i zdefiniowania nowych form podmiotowej aktywnoci
w sferze komunikacyjnej  spo³ecznej i kulturowej. W analizie podmiotowoci dokonywanej z perspektywy filozofii podmiotywistycznej akcentowano problematykê to¿samociow¹, wolnoæ podmiotow¹, niepowtarzalnoæ i historycznoæ jestestwa. W egzystencjalno-czasowej analityce jestestwa wyeksponowano wartoæ dowiadczenia egzystencji i wiadomoæ
skoñczonoci. Podnosz¹c problem konstytucji podmiotowoci jestestwa,
afirmowano fundamentaln¹ rolê procesu komunikacji i dialogu kszta³tuj¹cego ró¿norodne p³aszczyzny relacji cz³owieka ze wiatem, a przede
wszystkim wyra¿ano konieczn¹ formê relacji podmiotowych wobec drugiego. W ustabilizowanych formach komunikacji egzystencjalnej uwydatniano rolê cia³a i cielesnoci podmiotu w procesie komunikacji i dialogu w sferze jêzyka i komunikacji niewerbalnej13. Analizuj¹c proces komunikacji i dialogu, podejmowany z perspektywy filozofii, psychologii,
socjologii czy pedagogiki uwzglêdniano dialogiczny profil komunikacji
egzystencjalnej. W myl dialogików, istotê owej bezporedniej i asymetryczI d e m: Rozmowa z cyfrowym cieniem..., s. 42.
Zob. M. O s t r o w i c k i: Wirtualne realis..., s. 13.
13
Zob. A. Z a ³ a z i ñ s k a: Niewerbalna struktura dialogu, w poszukiwaniu polskich
wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowañ komunikacyjnych. Kraków 2006,
s. 1142.
11

12
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nej relacji stanowi³a obecnoæ podmiotowa jainny, epifania twarzy, relacyjnoæ, substytucja i wiele innych egzystencja³ów i fenomenów, które
konstytuowa³y opis przestrzeni relacji miêdzyludzkich.
Fenomen przenikania realnoci z wirtualnoci¹ wskazuje na trwanie
i wa¿noæ tych form zachowañ komunikacyjnych, jednak¿e ten aspekt
przenikania, a zarazem i obecnoci w tej sferze (VR) podmiotu zwraca
uwagê na modyfikowanie zachowanych wzorców i modeli komunikacyjnych, jak i generowania nowych (wczeniej nieobecnych) form komunikowania i kontaktów miêdzyludzkich zaporedniczonych technologicznie. W spo³eczeñstwie informacyjnym  analizuje Monika Miczka-Pajestka  problem podmiotowoci cz³owieka rysuje siê [...] w nowej, bardzo szerokiej perspektywie, której podstawowym czynnikiem jest proces
komunikacji. [...] Podmiotowoæ cz³owieka w perspektywie ci¹g³ej technicyzacji ulega zatem modyfikacjom i przemianom, nabieraj¹c nowych
cech14. Istotne w procesie modyfikacji zachowañ komunikacyjnych wydaj¹ siê dwa obszary  ontologiczny i jêzykowy. Cielesnoæ15 podmiotu
i uobecnienie trac¹ na znaczeniu. W komunikacji w rzeczywistoci wirtualnej zastêpuje je kategoria teleobecnoci, a status podmiotu modyfikuj¹ procesy informatyczne. Materialnoæ cia³a nie stanowi czynnika stabilizuj¹cego podmiot, definiuj¹c obszary samookrelania poza sfer¹ realnoci. Ponowoczesnoæ kreuje nowe formy definiowania cia³a, w których
uwzglêdnione zostaj¹ spo³eczno-kulturowe czynniki procesu konstruowania cielesnoci podmiotu. Proces redefiniowania cielesnoci uobecniaj¹cy siê w ponowoczesnoci generuj¹ nowe technologie cyfrowe i technonauka, a tak¿e nowe formy audiowizualnoci kultury, projektuj¹ce wizje
podmiotu przekraczaj¹cego uwarunkowania w³asnej cielesnoci. Cia³o
ponowoczesne czêsto przedstawiane jest jako cia³o dekomponowane, sfragmentaryzowane, otwarte, niedokoñczone, pod³¹czone do czego, co znajduje siê na zewn¹trz niego. Pe³nia istoty ludzkiej  pisze Baudrillard 
znalaz³a swe przed³u¿enie w mechanicznych protezach16. Cia³o fizyczne
uwik³ane w interfejs z technologi¹ zatraci³o sw¹ ród³ow¹ naturalnoæ,
zosta³o zast¹pione przez technologicznie produkowane simulacrum.
Humanistyczna refleksja nad problematyk¹ komunikacji i dialogu
w rzeczywistoci wirtualnej generuje wiele pytañ dotycz¹cych nie tylko
to¿samoci podmiotu, jego mo¿liwoci samookrelenia i realizacji twórczej aktywnoci w tej sferze. Rodzi równie¿ pytanie o status podmiotu
M. M i c z k a - P a j e s t k a: Podmiotowoæ cz³owieka w perspektywie nowoczesnej
techniki. Bielsko-Bia³a 2005, s. 125.
15
Zob. T. M i c z k a: Esej o dwudziestowiecznych przygodach cia³a. Transformacje.
Pismo Interdyscyplinarne 2004, nr 34; 2005, nr 14, s. 258266.
16
K. L o s k a: Cz³owiek i maszyna, czyli cia³o technologiczne w epoce nowych mediów. Kultura Wspó³czesna 2000, nr 12 (2324), s. 153.
14
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w procesie komunikacji, o relacyjnoæ procesu komunikacji (digitalny
Inny), oraz o to, jak konstytuowana zostaje sfera pomiêdzy. Czym s¹:
wspó³czesny dialog i proces komunikacji w aspekcie technologicznego zaporedniczenia? Czy istnieje w tej perspektywie mo¿liwoæ budowania
ontologii i metafizyki jestestwa afirmuj¹cej etyczny i aksjologiczny aspekt
jego bycia w wiecie?
S³uszna wydaje siê teza, i¿ refleksja humanistyczna, w ramach której dokonuje siê badanie praktyk komunikacyjnych, musi ulegaæ przeformu³owaniu uwzglêdniaj¹cemu nowe, wczeniej nieobecne formy i obszary egzystencji generowane postêpem informacyjnym. Zatem zadaniem
filozoficznej refleksji jest wytworzenie nowych narzêdzi poznawczych s³u¿¹cych analizie nowych zjawisk i form bytowania cz³owieka w technicznie wykreowanej nowej formie kulturowej rzeczywistoci. Nowe formy
obecnoci w sferze kultury nie uniewa¿niaj¹ dotychczasowych form aktywnoci i dzia³ania w obszarze egzystencji, lecz wskazuj¹ nowy, otwarty
i nieokrelony do koñca wymiar, kreuj¹cy now¹ przestrzeñ jego istnienia. Te obszary egzystencji, które niegdy zosta³y oswojone, przybieraj¹
dzi obce kszta³ty. [...] Stare pojêcia i narzêdzia znienacka ujawniaj¹ sw¹
bezu¿ytecznoæ. [...] podlegamy translokacji z rzeczywistoci dnia wczorajszego17.
W rzeczywistoci wirtualnej tradycyjne pojêcie komunikacji ulega przeformu³owaniu, zreszt¹ sama komunikacja nie jest pojêciem jednoznacznym i precyzyjnie okrelonym, a zale¿nym od przyjmowanego modelu.
Analizy problemu komunikacji w sferze rzeczywistoci wirtualnej, wskazuj¹, ¿e rzeczywistoæ wirtualna mo¿e byæ uwa¿ana za praktykê komunikacyjn¹, i to w sensie w¹skim, uwzglêdniaj¹cym intencjonalnoæ (psychologiczn¹) przekazów18.
G³ównym problemem staje siê okrelenie warunków samego procesu
komunikacji, który w rzeczywistoci wirtualnej jest determinowany
i ograniczany technologicznym oprogramowaniem. Niejednoznaczna jest
równie¿ rola aktora procesu komunikacyjnego jako uczestnika tego procesu. Ponadto samo rozumienie rzeczywistoci wirtualnej (w ró¿nych jej
aspektach definicyjnych) wyznacza odmienne formy okrelania samego
procesu komunikacyjnego19.
17
R. K l u s z c z y ñ s k i: Spo³eczeñstwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków 2001, s. 7.
18
P. S i t a r s k i: Rozmowa z cyfrowym cieniem..., s. 71. Problem digitalnego Innego
analizuje M. K a m i e ñ s k a: Nowy kszta³t. Cyberkomunikacja jako narzêdzie przeformu³owywania to¿samoci usieciowionych. W: Dylematy wielokulturowoci. Red. W. K a l a g a. Kraków 2004, s. 329341. Problem komunikacji w rzeczywistoci wirtualnej analizuje T. M i c z k a: Rzeczywistoæ wirtualna..., s. 2950.
19
Zob. P. S i t a r s k i: Czy rzeczywistoæ wirtualna..., s. 399.
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Mo¿na przyj¹æ, i¿ relacja charakteryzuj¹ca komunikacjê w sferze
wirtualnej rzeczywistoci oparta jest na tradycyjnym modelu komunikacyjnym typu nadawca  przekaz  odbiorca. Model podlega modyfikacjom i zostaje poszerzony interpretacyjnie20. Proces komunikacji zaporedniczonej w VR wyznaczaj¹ determinanty wspó³czesnej technologii
informacyjno-komunikacyjnej, istotnym warunkiem jest przestrzeñ komunikacyjna (koncepcja wspólnej przestrzeni), jak równie¿ dostêp do
informacji.
Zasadne staje siê pytanie zarówno o wolnoæ uczestnika, jak i o jego
aktywnoæ, która wydaje siê podlegaæ ograniczeniu wyznaczanemu mo¿liwociami oprogramowania. Pesymistyczna wersja g³osi, ¿e ca³y proces
»komunikacji« w rzeczywistoci wirtualnej jest z góry zaprogramowany,
a zatem u¿ytkownik nie komunikuje siê w gruncie rzeczy z nikim, wyg³asza tylko swoje kwestie dok³adnie tak, jak nakazuje program21. Twórcy
programów podlegaj¹ ograniczeniom technicznych mo¿liwoci oprogramowania, dlatego te¿ oferuj¹ policzalne wersje mo¿liwych opcji. Uczestnik  odbiorca rzeczywistoci wirtualnej nie jest bierny i ma swobodê
interpretacyjn¹, mo¿e podejmowaæ decyzjê wyboru jednej lub wielu
z mo¿liwych opcji. Rzeczywistoæ wirtualna rozumiana jako medium komunikacyjne proponuje uczestnikowi wiele alternatywnych modeli to¿samociowych i egzystencjalnych, jest tym sztucznym rajem, w którym
20
W spo³eczeñstwie informacyjnym zosta³y wykszta³cone nowe formy komunikowania, generowane rozwojem wspó³czesnych technologii cyfrowych, przyczyniaj¹c siê do
wykszta³cenia i rozwoju nowych instytucji usprawniaj¹cych proces komunikacji i poszukuj¹cych nowych form rozwoju i wykorzystania technik cyfrowych. Transformacje
w sferze komunikacji w spo³eczeñstwie informacyjnym analizuje R. K l u s z c z y ñ s k i
(Spo³eczeñstwo informacyjne..., s. 17), wyró¿niaj¹c trzy modele komunikacyjne; pierwszy model: komunikacja rozumiana jako transmisja, wyznacza strukturê monologu,
i prezentuje tê formê komunikacji o wektorze jednokierunkowym, w którym nadawca
wywiera wp³yw na odbiorcê (transmisja perswazyjna). Drugi model komunikacji charakteryzuje siê interakcj¹, ma strukturê dialogow¹ i interpersonaln¹. Kolejny model
rozwa¿a komunikowanie jako proces generowania znaczeñ. Przedstawione formy komunikacyjne obecne by³y w procesie tworzenia nowych form przekazu informacji i mediów. Wspó³czesne teorie komunikowania stanowi¹ odwo³anie siê do idei wspólnej przestrzeni, która mo¿e byæ zarówno fizyczna, rozumiana jako bezporednia komunikacja
interpersonalna, jak i wirtualna przybieraj¹ca formê procesu zaporedniczonego.
W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego i dynamicznego rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych dochodzi do wykszta³cenia nowych form komunikowania
zaporedniczonego. Analizuj¹c teoriê komunikacji w perspektywie spo³eczeñstwa informacyjnego, R. Kluszczyñski proponuje wyró¿niæ komunikowanie quasi-bezporednie
i porednie jako dwie odmiany komunikowania zaporedniczonego (s. 18). W komunikowaniu quasi-bezporednim zaporedniczonym zak³ada siê mo¿liwoæ dialogu, pomimo braku bezporedniego kontaktu, natomiast quasi-porednie to komunikowanie
mediatyzowane, eliminuj¹ce bezporedni kontakt i dialog (s. 19).
21
P. S i t a r s k i: Czy rzeczywistoæ wirtualna..., s. 400.
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istnieje mo¿liwoæ realizacji alternatywnych modeli to¿samociowych.
W przypadku refleksji na temat podmiotowej to¿samoci nieuniknione
wydaje siê pytanie zarówno o sam podmiot, jak i o jego predyspozycje do
wyzwolenia siê z narzuconych mu stereotypów dowiadczenia dnia codziennego. Dzisiejszy wiat oferuje nam niespotykany dot¹d wachlarz
mo¿liwoci tworzenia siebie i budowania w³asnej to¿samoci. W nas samych le¿y odpowied na pytanie, kim jestemy, sk¹d przyszlimy, dok¹d
zmierzamy22. Ponowoczesnoæ  p³ynna i wielowymiarowa, przekszta³ca nie tylko nasz sposób postrzegania wiata, lecz projektuje równie¿
nowe wzorce i modele to¿samociowe. Zmienia te¿ i przekszta³ca charakter naszych codziennych dowiadczeñ, przeobra¿a i uniewa¿nia dawne
struktury spo³eczne reprezentuj¹ce tradycyjne formy mylenia, instytucje, interakcje spo³eczne, dawne modele to¿samociowe. W tym nowym
wymiarze spo³ecznym i kulturowym to¿samoæ jednostki postrzegana
z perspektywy nowego indywidualizmu stanowi projekt to¿samociowy,
który nie jest ju¿ dany, lecz (jak s¹dz¹ Z. Bauman, A. Giddens analizuj¹cy transformacje rzeczywistoci)  zadany, stanowi¹c indywidualny
projekt to¿samociowy jednostki. Nowe rodki komunikacji, w tym równie¿ Internet, modyfikuj¹ nie tylko status jednostkowych to¿samoci,
oddzia³uj¹ równie¿ w wymiarze spo³ecznym, uwalniaj¹c z wiêzów homogenicznych spo³ecznoci respektuj¹cych tradycyjne normy i wartoci.
Wielowymiarowoæ i pluralizm postrzegane zostaj¹ nie tylko wy³¹cznie
w kategoriach indywidualnych projektów to¿samociowych, lecz równie¿
w aspekcie spo³ecznoci i przynale¿noci jednostki do wspólnot transcenduj¹cych porz¹dek kulturowy danych spo³ecznoci. Wielokulturowoæ
i pluralizm, wielowymiarowoæ to¿samoci indywidualnej i spo³ecznej,
kreowanie nowych projektów to¿samociowych, dynamizn przeciwny
stagnacji  stanowi¹ o charakterze aktywnoci jednostki ujmowanej
w mno¿¹cych siê kontekstach rzeczywistoci.

Spo³eczny wymiar komunikacji
a problem to¿samoci podmiotu
Wspó³czesn¹ kulturê charakteryzuj¹ wielop³aszczyznowe przekszta³cenia globalne, cywilizacyjne, spo³eczno-kulturowe, technologiczne, które w istotny sposób wp³ywaj¹ na przeobra¿enia sfery komunikacji spo22

7*

A. G i d d e n s: Socjologia. Prze³. A. S z u l ¿ y c k a. Warszawa 2004, s. 53.

100

El¿bieta Struzik

³ecznej. Nowe technologie komunikacyjne i ich elektroniczne formy (media i nowe formy audiowizualnoci, Internet) generuj¹ nieobecne we wczeniejszej kulturze formy i wzorce interakcji spo³ecznych, prze³amuj¹c dotychczasowe stereotypy mylenia w sferze ludzkiej dialogicznoci.
Z rozwa¿añ dotycz¹cych procesów komunikacyjnych zaporedniczonych technologicznie, w których analizowany jest aspekt komunikacji
interpersonalnej i interakcji spo³ecznych, wynikaj¹ bezporednio pytania nie tylko o problematykê to¿samoci podmiotowej jej uczestników
czy kreowanie projektów osobowociowych na potrzeby komunikacyjne,
lecz równie istotne kwestie dotycz¹ce wp³ywu nowych technologii komunikacyjnych w zakresie tworzenia (podtrzymywania, wzmacniania i konsolidowania) wiêzi spo³ecznych bêd¹cych skutkiem nowych modeli i wzorców interakcji spo³ecznych.
W powszechnym dyskursie dotycz¹cym Sieci czêsto u¿ywane s¹ takie terminy jak »cyberspo³ecznoæ«, »cyberdemokracja« czy wrêcz »cyberkultura«23. Funkcjonuj¹ce terminy pokazuj¹ wp³yw technologii komunikacyjnych na spo³eczn¹ interaktywnoæ  spo³ecznoæ wirtualna, spo³eczeñstwo sieciowe. Obecne s¹ okrelenia akcentuj¹ce czynniki globalne i technologiczne: spo³eczeñstwo wiedzy, informacyjne, ryzyka, sieciowe, z³o¿one, okablowane, pomasowe, postludzkie, mobilne, nomadyczne,
transparentne, transakcyjne, redundantne, dromokratyczne24. Analiza
tego z³o¿onego zjawiska t e c h n o s f e r y wnikaj¹cego w sferê ludzkiej
podmiotowoci i projektowanych przez podmiot interakcji spo³ecznych
wskazuje na aspekt przewartociowania obszaru aktywnoci i dzia³ania
w sferze zachowañ komunikacyjnych jako konstytutywnych cech podmiotowej egzystencji. Charakter nowych wiêzi spo³ecznych przekszta³ca
i modyfikuje dotychczas obowi¹zuj¹ce postawy i wartoci wobec problemu afirmacji przynale¿noci do wspólnoty, grupy spo³ecznej czy wspólnoty terytorialnej. Rozwój nowych technologii komunikacyjnych projek23
P. A p t a c y: Korzenie cyberspo³ecznoci. O naturze zwi¹zków interpersonalnych
w komunikacji zaporedniczonej komputerowo. W: Umys³  cia³o  sieæ. Red. E. S t a w o w c z y k - T s a l a w o u r a, W. C h y ³ a. Poznañ 2005, s. 216.
24
K. K r z y s z t o f e k: @lgorytmiczne spo³eczeñstwo? Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne 2004, nr 34 (4142); 2005, 14 (4346), s. 60. Problem definiowania spo³eczeñstwa w warunkach techniki i generowania nowych technologii, wynika nie
tylko z cech charakterystycznych wyznaczaj¹cych nowe formy wiedzy. Istotne staje siê
okrelenie form zjawisk spo³eczno-kulturowych akcentuj¹cych równie¿ procesy, wskazuj¹ce na zagadnienie odpowiedzialnoci i ryzyka. Problem odpowiedzialnoci w perspektywie spo³eczeñstwa informacyjnego analizuje A. K i e p a s: Cz³owiek wobec dylematów filozofii techniki. Katowice 2000, s. 129138. Autor tego artyku³u prognozuje,
i¿ spo³eczeñstwo przysz³oci bêdzie mo¿na okreliæ mianem algorytmicznego. Rozwój
technik informatycznych wymusi algorytmizacjê mylenia, najbli¿sza przysz³oæ up³ywaæ bêdzie pod rosn¹cym naciskiem informacyjnej algorytmizacji cz³owieka (s. 61).
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tuje nowe formy poczucia jednoci socjoemocjonalnej afirmuj¹cej wspólnotê interesów i celów, wspólnoty alokacyjnej, aterytorialnej25. Rysem
charakterystycznym wspólnoty wirtualnej26 lub wirtualnej spo³ecznoci zdaniem K. Olejnik s¹: afirmacja wspólnego katalogu wartoci konsoliduj¹cych grupê  respektowanie zasad i regu³ gry, kontaktów uznanych w obszarze komunikacji, autonomia i respektowanie sfery prywatnej w kontaktach wirtualnych, symetria w procesie dystrybucji informacji z oczywistym uwzglêdnieniem autonomicznoci i odrêbnoci sfery
prywatnej od publicznej, respektowanie idei wolnoci w sferze religii,
polityki, oraz zasad tolerancji, respektowanie zasad anonimowoci i akceptacja projektów to¿samoci (to¿samoci zwielokrotnione).
Proces komunikacji i interakcji spo³ecznych integruje ró¿norodne strategie komunikacyjne zarówno obecne w przesz³oci, jak i wychylone ku
przysz³oci27. Technologiczne uwarunkowania komunikacji zaporedniczonej, przekszta³caj¹c przestrzeñ i czas oraz wprowadzaj¹c element powszechnej d e l o k a l i z a c j i, hiperprêdkoci transmisji, kreuj¹ egalitarny charakter komunikacji, znosz¹c bariery spo³ecznego wyobcowania,
poszerzaj¹c repertuar ró¿norodnych praktyk komunikacyjnych. Nowe media inspirowane rozwojem technologicznym  technologia cyfrowa, generacje komputerów multimedialnych  ukierunkowa³y komunikacjê
spo³eczn¹ i otworzy³y now¹ erê audiowizualnoci28, wnosz¹c istotne
zmiany w obszar infrastruktury komunikacyjnej (interaktywna telewizja, Internet). Charakterystyczne elementy nowych modeli komunikacji
spo³ecznej to: decentralizacja, profilowanie komunikacji wed³ug zró¿nicowanych i indywidualnych potrzeb odbiorcy, jak równie¿ reorganizacja
czasu i przestrzeni oraz technologia teleobecnoci.
W krytycznych diagnozach wskazuj¹cych na globalnoæ sieci informacyjno-komunikacyjnych akcentuje siê inercjê i biernoæ wspó³czesnego odbiorcy, uleganie wp³ywom totalizmu komunikacyjnego objawiaj¹cego siê stosowaniem psychologicznych form presji i manipulatorskim
25
Nowy charakter wiêzi spo³ecznych opartych na socjoemocjonalnej sferze zwi¹zków i procesach wewnêtrznej komunikacji. Analiza tego pojêcia w odniesieniu do spo³ecznoci sieciowych podjêta zosta³a w artykule: M. K a m i ñ s k a: Nowy kszta³t. Cyberkomunikacja jako narzêdzie przeformu³owywania to¿samoci usieciowionych. W: Dylematy wielokulturowoci..., s. 336337.
26
Zob. K. O l e j n i k: Wspólnoty w Sieci. W: Umys³  cia³o  sieæ..., s. 221236.
27
M. Hopfinger podkrela z³o¿ony charakter procesów komunikacji. Na komunikacjê spo³eczn¹ sk³ada siê wiele rozmaitych obszarów i zjawisk wspó³czesnych czasów aktualnych [...] ale tak¿e z przesz³oci i tak¿e wychylonych ku przysz³oci. M. H o p f i n g e r: Sztuka i komunikacja: sygna³y zmian ca³ej kultury. W: Nowe media..., s. 452;
zob. B. K i t a: Od automobilnoci do (auto)wizualnoci. W: Umys³  cia³o  sieæ...,
s. 6171.
28
M. H o p f i n g e r: Sztuka i komunikacja..., s. 456.
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autorytaryzmem mediów. Autonomicznoæ i wolnoæ odbiorcy, postrzeganie jednostki i jej kreatywnoci w procesie komunikacyjnym  wszystko to sprzyja postawom kreatywnego i wiadomego wyboru róde³ informacji.
Audiowizualnoæ kultury, eskalacja oddzia³ywañ mediów audiowizualnych kreuj¹cych nowe wzorce osobowociowe i projekty to¿samociowe, indyferentne systemy wartoci, nowe znaczenia i sensy stawiaj¹
wymóg okrelenia nowych kompetencji komunikacyjnych29 opartych na
kryteriach poznawczych umo¿liwiaj¹cych odró¿nienie porz¹dku fikcji
i symulacji od porz¹dku realnego. Nabyte kompetencje komunikacyjne
umo¿liwi¹ postawê badawczo-interpretacyjn¹ ujawniaj¹c¹ sferê manipulacji i instrumentalizacji; wiadomoæ tych zjawisk obecnych w ró¿norodnych formach przekazu staje siê narzêdziem umo¿liwiaj¹cym przeciwdzia³anie im i sprzyja przyjêciu postawy racjonalnego dystansowania
siê wobec przekazu.
Analiza nowych wzorców i form interakcji spo³ecznych uobecniaj¹cych siê w wirtualnej rzeczywistoci sk³ania do refleksji. Z jednej strony
podkrela siê wartoæ swobodnej komunikacji i prawo do wolnoci s³owa (Castells) oraz mo¿liwoæ integracji dzia³añ spo³ecznych. Z drugiej 
krytyczna refleksja pozwala akcentowaæ aspekt wyobcowania podmiotu,
zerwania wiêzi rodzinnych i zamkniêcia emocjonalnego na poziomie komunikacji spo³ecznej, destruktywnoci sfery podmiotowej, postêpuj¹cej
alienacji i wyobcowania jednostki z realnego wiata.
Kultura symulacji przekszta³ca dotychczasowe formy ekspresji podmiotu, generuje nowe nieobecne we wczeniejszej kulturze formy dowiadczenia, reorganizuje proces podmiotowej percepcji (kreowanej przez podmiot percepcji w³asnej cielesnoci czy te¿ obecnoci cielesnej), warunkuje fragmentacjê dowiadczenia, wnikaj¹c w sferê projekcji narracji to¿samociowych. Jak zauwa¿a Sh. Turkle analizuj¹ca problem to¿samoci
w epoce Internetu, Kultura symulacji zmienia nasze pojmowanie umys³u, cia³a, jani i maszyny. [...] Kulturowy kontekst jest histori¹ erozji
granic miêdzy rzeczywistym a wirtualnym, miêdzy o¿ywionym a nieo¿ywionym, miedzy jani¹ jednostkow¹ a zwielokrotnion¹30. Kontekst kulturowy obejmuj¹cy proces erozji granic  zacierania granic pomiêdzy
rzeczywistym a wirtualnym wiatem  konstytuuje nie tylko nowe zjawiska odniesione do sfery badañ naukowych, lecz generuje nowy porz¹dek codziennoci uobecniaj¹cy zjawisko budowania zwi¹zków to¿samociowych znajduj¹cych wsparcie w tworz¹cych siê nowych spo³ecznociach
I d e m: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa 1997, s. 23.
Sh. T u r k l e: To¿samoæ w epoce Internetu. W: Z. R o s i e c k a: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Prze³. E. O l e n d e r - D m o w s k a. Warszawa 2001, s. 134.
29
30
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wirtualnych akceptuj¹cych wykreowane projekty w³asnego ja i zwi¹zki to¿samociowe w cyberprzestrzennych realiach.
Problematyka to¿samociowa akcentuje rozdwiêk pomiêdzy lokacj¹
(umiejscowienie w okrelonych ramach spo³eczno-kulturowych z czytelnym systemem wartoci) a dyslokacj¹ (radykalnie otwart¹ w obszarze
indyferentnych systemów wartoci), miêdzy wzglêdn¹ stabilnoci¹ a dynamizmem, pomiêdzy integracj¹ w obrêbie tworz¹cych problematykê to¿samociow¹ i konstytuuj¹cych j¹ elementów a dezintegracj¹ i wieloci¹
porz¹dków egologicznych.
Negatywnym ocenom wzmacniaj¹cym krytycyzm wobec nowych wzorców interakcji spo³ecznych przecz¹ w coraz wiêkszym stopniu statystyczne
badania naukowe w zakresie analizy nowych form komunikacji w jej
aspekcie psychologicznym i socjologicznym. Internet identyfikowany
z globalnym systemem informacyjno-komunikacyjnym stanowi w erze
elektronicznych rodków telekomunikacyjnych nowe narzêdzie31. Internet jest przede wszystkim narzêdziem32, które w praktyce spo³ecznej
przystosowano do ró¿norodnych i wielop³aszczyznowych aspektów egzystencji. Badania dotycz¹ce spo³eczeñstwa sieciowego dostarczaj¹ dowodów na to, ¿e nowe formy komunikacji sieciowej poszerzaj¹ dotychczas
obecne formy interakcji spo³ecznych, intensyfikuj¹ relacje spo³eczne i wiêzi
grupowe33.
31
W pocz¹tkowej fazie tworzenia Internet przeznaczony by³ dla specjalistów w dziedzinie nauk technicznych oraz dla personelu wojskowego. Na temat pierwotnego przeznaczenia Internetu por. ibidem. Podobnie problem ujmuje P. Virilio  francuski postmodernista, teoretyk kultury, twórca dromologii i teoretyk nowych technik wojennych,
dla których kluczow¹ kwestiê odgrywa pojêcie prêdkoci, percepcji i informacji. W pracy
Bomba informacyjna analizuje wspó³czesne strategie informacyjne, rozwój technologii
i p³yn¹ce st¹d nowe formy zagro¿eñ w aspekcie globalizacji. Zob. P. V i r i l i o: Bomba
informacyjna. Prze³. S. K r ó l a k. Warszawa 2006. Internet jako narzêdzie  w tym
znaczeniu mo¿e równie¿ oznaczaæ zasoby informacji, zarówno tych jawnych, jak i tajnych, zastrze¿onych baz danych, stanowi¹cych przedmiot pertraktacji w dziedzinie polityki i w³adzy. Na ten aspekt zwracaj¹ uwagê autorzy pracy: E.R. K o c h i J. S p e r b e r: Infomafia, szpiegostwo komputerowe, handel informacj¹, tajne s³u¿by. Prze³.
R. R a t a j s k i. Gdynia 1999.
32
M. C a s t e l l s: Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i spo³eczeñstwem. Prze³. T. H o r n o w s k i. Poznañ 2003, s. 137.
33
M. Castells interpretuje badania dotycz¹ce wzorców interakcji spo³ecznych przeprowadzone na spo³ecznoci usieciowionej. Zaprezentowane dane dowodz¹, ¿e zachowania komunikacyjne obecne w spo³ecznoci sieciowej przyczyni³y siê do zintensyfikowania kontaktów spo³ecznych, wzmocnienia wiêzi komunikacyjnych rodzinnych b¹d
do ich odnowienia. Komunikacja za pomoc¹ Internetu oraz dostêp do informacji przyczyni³ siê do nowych form inicjatyw spo³ecznych i wzmocni³ wiêzi grupowe. Castells
uwa¿a, ¿e wiêkszoæ danych nie potwierdza tezy, ¿e korzystanie z Internetu prowadzi
do wyobcowania i ograniczenia interakcji spo³ecznych. Pewne przes³anki pozwalaj¹ jednak twierdziæ, ¿e w okrelonych warunkach Internet mo¿e dzia³aæ jako substytut in-
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Komunikacja istnieje przy ka¿dej wymianie informacji, dialog za
wtedy, gdy wymiana ta jest wiadoma, uczciwa, pe³na, a obie strony darz¹ siê wzajemnym szacunkiem34. W procesie efektywnej komunikacji
istotnym elementem jest nie tylko sprawnoæ procesu nadawania i procesu odbioru, lecz podmiotowa zdolnoæ empatii jako konstytutywny element tego procesu, w aspekcie poznawczym za i emocjonalnym  zdolnoæ wczuwania siê w stan emocjonalny drugiej osoby oraz zdolnoæ emocjonalnego reagowania.
Za istotne czynniki procesu komunikacji (zarówno w aspekcie jednostki, jak i spo³ecznoci) dokonuj¹ce siê w perspektywie procesu globalizacji i wielokulturowoci nale¿y uznaæ wiadomoæ w³asnej to¿samoci,
potrzebê identyfikacji z grup¹ spo³eczn¹  z jednoczesnym zachowaniem
w³asnej odrêbnoci podmiotowej i to¿samoci, oraz wiadomy wybór sposobów komunikacji i interakcji spo³ecznych35. Kompetencje komunikacyjne (uzwglêdniaj¹ce wiele czynników kulturowych, aksjologicznych,
etycznych) projektuj¹ postawê sprzyjaj¹c¹ autentycznej komunikacji
opartej na zasadzie tolerancji i szacunku wobec innoci, otwartoci, poszanowania sfery preferowanych wartoci, uznania autonomicznoci podmiotu. Autentyczna postawa komunikacyjna i dialogiczna jako wyraz
interakcji uobecnia siê w sytuacji wiadomoci w³asnej podmiotowej to¿nych rodzajów aktywnoci. Ibidem, s. 144. Warto podkreliæ tezê, i¿ dominuj¹c¹ tendencj¹ jest dostosowywanie Internetu do indywidualnych potrzeb i zachowañ, a cech¹
nowych wzorców komunikacyjnych staje siê indywidualizm sieciowy. Obszar badañ
nowych form zachowañ komunikacyjnych przyczyniaj¹cych siê do inicjatyw spo³ecznych
mo¿emy obserwowaæ na przyk³adzie powstaj¹cych nowych blogów dyskusyjnych, serwisów wspólnotowych i ich ogromnej popularnoci, np. nasza-klasa.pl, czy koledzyzwojska.pl.
34
A. M i r s k i: Empatia w komunikacji i dialogu. W: Kultura, jêzyk, edukacja. Red.
R. M r ó z e k. T. 2. Katowice 1998, s. 146.
35
J. N i k i t o r o w i c z: Uwarunkowania kulturowe komunikacji a zadanie edukacji
regionalnej i miêdzykulturowej. W: Kultura, jêzyk, edukacja. Red. R. M r ó z e k. T. 3.
Katowice 2000, s. 203214. Wyró¿niono kilka typów komunikacji uwzglêdniaj¹c kompetencje kulturowe i postawy wobec innych  1. Komunikacja separuj¹ca charakteryzuj¹ca siê hermetycznoci¹ i lêkiem przed innoci¹. 2. Komunikacja narzucaj¹ca
dominantê kulturow¹. 3. Komunikacja pomagaj¹ca  w aspekcie kulturowym i jednostkowym umo¿liwiaj¹ca proces adaptacji jednostki w nowych warunkach kulturowych
z zachowaniem to¿samoci. 4. Komunikacja zabezpieczaj¹ca przed ewentualnym niezaakceptowaniem w nowym otoczeniu kulturowym (pragmatyczna funkcja to¿samoci).
5. Komunikacja integruj¹ca rozumiana jako postawa godzenia wartoci w³asnych
z odmiennych kultur. Zob. ibidem, s. 205207. Jakkolwiek analiza problematyki komunikacji i interakcji dokonana jest w aspekcie analiz kulturowych i mo¿liwoci edukacyjnych, to wydaje siê, i¿ wzorce interakcji mog¹ wyra¿aæ w sposób adekwatny problem
komunikacji w aspekcie nowych technologii komunikacyjnych. Szczególnie interesuj¹cy
jest typ komunikacji zabezpieczaj¹cej opartej na strategii przystosowawczej do nowych
warunków.
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samoci z akceptacj¹ czytelnej sfery wartoci. Równie¿ w sytuacji interakcji spo³ecznych w obszarze wirtualizacji rzeczywistoci uzewnêtrzniaj¹ siê postawy obawy i lêku egzystencjalnego wyp³ywaj¹ce ze wiadomoci mo¿noci niezaakceptowania autentycznej struktury to¿samociowej.
Podjête wówczas zadanie konstruowania wokó³ zespo³u zmiennych i nietrwa³ych wirtualnych zobowi¹zañ nieautentycznych i pustych pseudoto¿samoci zostaje oparte na konformistycznym autorytaryzmie. Erich
Fromm ten kontekst dzia³ania identyfikuje z autorytarnym konformizmem: Jednostka przestaje byæ sob¹; w pe³ni adaptuje ten rodzaj osobowoci, który oferuj¹ jej wzory kulturowe; dziêki temu staje siê zupe³nie
podobna do innych, taka, jak¹ ci inni spodziewaj¹ siê j¹ zobaczyæ36. Analizy Fromma wskazuj¹ na mo¿liwoæ interpretacji tej postawy psychologicznej w ramach orientacji nieproduktywnej w jej formie merkantylnej,
której korzenie tkwi¹ w postawie rynkowej traktuj¹cej podmiotow¹ to¿samoæ jako towar na rynku osobowoci o wartoci wymiennej. Kreacjê
nowych projektów to¿samociowych w orientacji merkantylnej generuje
mechanizm rynkowy i wartoæ danych pseudoto¿samoci odzwierciedlaj¹cych zapotrzebowania rynkowe. W tej orientacji brak dominuj¹cej
cechy, lecz istnieje pró¿nia, która mo¿e byæ wype³niona jak¹kolwiek cech¹, na jak¹ wyst¹pi zapotrzebowanie. Cecha ta [...] to tylko rola, pozór
cechy bêd¹cej w sta³ej gotowoci do ust¹pienia miejsca innej, bardziej
po¿¹danej. [...] Osobowoæ merkantylna musi byæ wolna; wolna od wszelkiej indywidualnoci37.
Podobnie jednostka w interakcji wirtualnej kreuje pseudoto¿samoci zale¿ne od kontekstów interakcji i potrzeb rynkowych. Zdaniem Turkle, analizuj¹cej zjawisko kreowania to¿samoci w kulturze symulacji,
proces konstruowania i redefiniowania to¿samoci zachodz¹cy w warunkach komunikacji zaporedniczonej, wyra¿a zasadnicz¹ zmianê dokonuj¹c¹ siê w refleksji, jakiej towarzyszy podjêcie kwestii ludzkiej to¿samoci. Wpisana w filozoficzny i kulturowy kontekst idea postmodernistycznego podmiotu (przeciwstawna idea modernistycznej) akcentuje decentralizacjê i wieloæ porz¹dków egologicznych. Proces kreacji projektów
to¿samociowych (jani zwielokrotnionej) dokonuj¹cy siê w komunikacji zaporedniczonej wskazuje na zacieranie siê granic pomiêdzy jani¹
jednostkow¹ a zwielokrotnion¹38. W wiecie wirtualnym proces kreacji
projektów to¿samociowych jest nieograniczony. W tym sensie kreowane
E. F r o m m: Ucieczka od wolnoci. Prze³. O. Z i e m i l s k a, A. Z i e m i l s k i. Warszawa 1993, s. 180. Zob. E. F r o m m: Niech siê stanie cz³owiek. Z psychologii etyki.
Prze³. R. S a c i u k. WarszawaWroc³aw 1996, s. 6172.
37
Ibidem, s. 69.
38
Sh. T u r k l e: To¿samoæ w epoce Internetu..., s. 134. Zob. tak¿e: W. G o d z i c:
To¿samoæ analogowa w obrazie cyfrowym. W: Z. R o s i ñ s k a: Koncepcja..., s. 142150.
36
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projekty to¿samociowe pozwalaj¹ nie tylko funkcjonowaæ w ró¿nych grupach spo³ecznych; stwarzaj¹ równie¿ szansê tworzenia realnych wspólnot opartych na jednoci celów i wartoci. Problem komunikacji zaporedniczonej wskazuje na proces kreacji to¿samoci p³ynnej i niestabilnej, to¿samoci dryfuj¹cej i niezakorzenionej, wpisanej w pluralizm celów i wartoci kreowanych wed³ug regu³ rynku osobowoci. Problem ten
dostrzega Tadeusz Miczka, podkrelaj¹c z jednej strony wartoæ swobodnej kreacji to¿samociowej w procesie komunikacji zaporedniczonej,
z drugiej za negatywne aspekty twórczej wolnoci podmiotu: [...]poniewa¿ mo¿na przemieszczaæ siê bez przeszkód przez ró¿ne i sprzeczne ze
sob¹ przekazy, znaczenia i wartoci, przestaj¹ obowi¹zywaæ jakiekolwiek
warunki do tworzenia stabilnych jakoci39. Proces kreacji to¿samoci
(zwielokrotnionej) musi znaleæ wsparcie w refleksyjnym ja wpisanym w horyzont moralny chroni¹cy jednostkê przed destrukcyjnymi procesami destabilizacji. Brak horyzontu moralnego i stabilnoci, spychaj¹
jestestwo w sferê destrukcji i destabilizacji. W celu przeciwdzia³ania negatywnym mechanizmom wp³ywaj¹cym na proces czynnego konstruowania to¿samoci, konieczne staje siê wypracowanie  jak wskazuje A. Giddens  ram ontologicznego bezpieczeñstwa40, autentycznych relacji
i wiêzi wzmacniaj¹cych poczucie osobowej to¿samoci. Rzeczywistoæ wirtualna redefiniuje nie tylko pojêcie podmiotowej to¿samoci i komunikowalnoci, które w rodowisku elektronicznym zyskuj¹ nowe formy i mo¿liwoci realizacji, odmienne od dotychczas realizowanych w warunkach
realnej egzystencji. Kultura symulacji redefinicji poddaje zarówno pojêcie cia³a, jak i umys³u, ujawnia istotne zwi¹zki jani i maszyny. Wolnoæ kreacji to¿samoci i wirtualna teleobecnoæ, hiperprêdkoæ charakteryzuj¹ca chwilow¹ obecnoæ w sztucznych rajach, odsy³a jednak
do realnego podmiotu, dowiadczaj¹cego ograniczeñ ucielenienia. Powrót z wirtualnych wiatów w realn¹ przestrzeñ w³asnego jestestwa naznaczon¹ stygmatem czasowoci rewaliduje dowiadczenie czasowoci,
cielesnoci, powolnoci konstytuuj¹ce pierwotny sens podmiotowej to¿samoci.
39
T. M i c z k a: Ponowoczesne gry z to¿samoci¹  oferty medialne. Transformacje.
Pismo Interdyscyplinarne 2000, nr 14 (2326), s. 309.
40
Zob. A. G i d d e n s: Nowoczesnoæ i to¿samoæ. Ja i spo³eczeñstwo w epoce pónej
nowoczesnoci. Prze³. A. S z u l ¿ y c k a. Warszawa 2002, s. 256265.
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The problem of communication
in the virtual reality 
new communication patterns and the problem
of the subject identity
Summary
The article deals with the issue of communication in the conditions of the information society, the problem of the subject in the new communication spaces defined by VR.
In this perspective, the issues of subject identity are becoming important. VR generates
new forms of communication practices modifying the activity of the subject within the
scope of an interpersonal and social communication. In this way, the issues of creating
new communication models and new forms of social interactions modifying attitudes
towards values, and their influence on the creation of identity projects have been
raised.

El¿bieta Struzik

Die Kommunikation
in der virtuellen Realität 
neue Kommunikationsmuster und das Problem
der subjektiven Identität
Zusammenfassung
Im vorliegenden Artikel wird das Thema der Kommunikation in einer Informationsgesellschaft berührt; die Verfasserin zeigt das Subjekt in neuen Kommunikationsräumen der virtuellen Realität, wo die subjektive Identität zu einem wichtigen
Problem wird. Virtuelle Realität erfordert neue Formen der Kommunikationspraktiken, die die Aktivität des Subjektes im Bereich der zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Kommunikation modifizieren können. Aus dieser Perspektive bespricht die
Verfasserin die Hervorbringung von neuen Kommunikationsmodellen und neuen Formen der gesellschaftlichen Interaktionen, dank denen das Verhältnis zu allgemein geltenden Werten und deren Einfluss auf die Schöpfung von Identitätsprojekten verändert
werden.
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To¿samoæ a wiaty wirtualne
Problematyka to¿samoci oraz zagadnienie dotycz¹ce wiatów wirtualnych to wspó³czenie tematy popularne z uwagi na sw¹ aktualnoæ.
Pozorne czy rzeczywiste zagro¿enie to¿samoci narodów i jednostki w perspektywie globalizacji, anonimowoci, a tak¿e niebezpieczeñstwa zwi¹zane z ucieczk¹ w tzw. wiaty wirtualne s¹ realnymi problemami wspó³czesnego wiata.
Aby uzasadniæ, ¿e wspó³wystêpowanie tych zagro¿eñ nie ma charakteru przypadkowego, trzeba na wstêpie wybraæ wród wielu okreleñ
wiatów wirtualnych oraz pojêæ to¿samoci ich konkretne znaczenia, istotne dla rozstrzygniêcia postawionego problemu.
Okrelenie wiatów wirtualnych mo¿na odnaleæ w trzech kontekstach: technologicznym, potocznym i filozoficznym. W celu przeprowadzenia dalszych analiz najbardziej interesuj¹cy wydaje siê ostatni z wymienionych aspektów. W kontekcie filozoficznym wirtualnoæ, w szczególnoci wiaty wirtualne, to pewna potencjalnoæ. Istnienie realne 
rzeczywiste, lecz nie aktualne. Jest to swego rodzaju istnienie bez obecnoci  to stwierdzenie jest niezmiernie istotne dla dalszej analizy zale¿noci problemu wirtualnoci i to¿samoci. Wirtualnoæ w tym ujêciu
jest zatem istotow¹ czêci¹ realnoci (rzeczywistoci). Nie stoi ona w opozycji do rzeczywistoci, lecz do aktualnoci. Wirtualnoæ i aktualnoæ to
nic innego jak dwa sposoby istnienia tej samej rzeczywistoci1.
Czym jest w kontekcie wirtualnoci to¿samoæ? To¿samoæ mo¿na
ujmowaæ zarówno w perspektywie gatunkowej, spo³ecznej, indywidualnej, jak i osobowej. To¿samoæ gatunkowa cz³owieka osadzona jest we
W. S i w a k: Hiperteksturalna podró¿ przez wirtualne wiaty [http://www.physics.uwb.edu.pl (06.05.2005)].
1
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wspólnej puli genowej, wspólnej filogenezie, która dziêki odmiennym
warunkom rozwoju poszczególnych grup doprowadzi³a do zró¿nicowania
kulturowego. Takie ujêcie omawianego fenomenu podaje psychologia
ewolucyjna2. To¿samoæ spo³eczna ma zatem swoje korzenie w to¿samoci gatunkowej  jest z ni¹ cile powi¹zana. Zjawiskami wskazuj¹cymi
na jedn¹ liniê ewolucyjn¹ to¿samoci gatunkowej i kulturowej s¹ mylenie abstrakcyjne i mowa artyku³owana. Dziêki tym dwom atrybutom
cz³owieka powsta³ym w wyniku rozwoju gatunkowego mog³a powstaæ
i powsta³a kultura. Jednak jej istoty nie mo¿na sprowadziæ do poziomu
ewolucji biologicznej. To¿samoæ spo³eczna to tak¿e wiadomoæ przynale¿noci do pewnej tradycji. Z kolei to¿samoæ jednostkowa ma nierozerwalny zwi¹zek z to¿samoci¹ kulturow¹. Jest ona z jednej strony autorefleksj¹ przejawiaj¹c¹ siê m.in. w poczuciu trwa³oci w³asnego ja
w ontogenezie, z drugiej  z afirmacj¹ konkretnej koncepcji ¿ycia, wiatopogl¹du, filozofii ¿ycia. Jan Pawe³ II w swojej ostatniej ksi¹¿ce Pamiêæ
i to¿samoæ zauwa¿a, ¿e przyjêcie takiej a nie innej filozofii poci¹ga za
sob¹ tak¹ a nie inn¹ interpretacjê wiata, i  co siê z tym wi¹¿e  takie
a nie inne w nim uczestnictwo. Przyjêcie filozofii realistycznej, wed³ug
Jana Paw³a II, przyjêcie filozofii esse, w myl której rzeczywistoæ dostarcza treæ wiadomoci, poci¹ga za sob¹ diametralnie inne konsekwencje ni¿ opowiedzenie siê za filozofi¹ wiadomoci  filozofi¹ cogito, choæby w kwestii istnienia Boga. W pierwszej z wymienionych perspektyw
racja istnienia Boga jest obiektywna  jest ni¹ rzeczywistoæ, w drugiej
ma charakter subiektywny  ród³em wiedzy o Bogu staje siê jednostkowa wiadomoæ3. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pierwszym wypadku mamy
realnoæ aktualn¹ Boga, w drugim  potencjaln¹. Takie dwa podejcia
w sposób naturalny wyznaczaj¹ dwie ró¿ne tradycje kulturowe. Osoba
wybieraj¹c jeden lub drugi sposób mylenia, wskazuje tym samym na
swoj¹ to¿samoæ  identyfikuje siê z takim a nie innym dziedzictwem
kulturowym i duchowym. Trudne s¹ do uzgodnienia odrêbne sposoby
mylenia przyjmuj¹ce ró¿ne ród³a poznania, m.in. dlatego, ¿e siêgaj¹
to¿samoci osób je reprezentuj¹cych. Ostatni z wymienionych rodzajów
 to¿samoæ osobowa  jest swego rodzaju wypadkow¹ to¿samoci spo³ecznej i jednostkowej.
Czym zatem jest fenomen to¿samoci w perspektywie wirtualnoci?
Jawi siê ona w tym kontekcie jako uaktualnienie tego, co potencjalne
w wiadomoci. To¿samoæ w ogólnoci wiêc by³aby pewnym urealnieniem  osadzeniem w biosie i kulturze tego, co wirtualnie  potencjal2
R. W r i g h t: Moralne zwierzê. Dlaczego jestemy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a ¿ycie codzienne. Prze³. H. J a n k o w s k a. Warszawa 2004, s. 1417.
3
J a n P a w e ³ II: Pamiêæ i to¿samoæ. Kraków 2005, s. 1617.
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nie pojawiaj¹ce siê w naszej wiadomoci jako samowiadome ja. Na
tym etapie rozwa¿añ to¿samoæ jawi siê jako aktualnoæ przejawiaj¹ca
siê w realnoci istnienia konkretnej osoby, stoj¹ca w opozycji do wirtualnoci treci jej wiadomoci4.
Jak przebiega proces kszta³towania siê to¿samoci? Aby w sposób
zadowalaj¹cy odpowiedzieæ na postawione pytanie, trzeba odwo³aæ siê
na wstêpie do szerokiego spektrum koncepcji osoby ludzkiej. Koncepcje
te s¹ cile powi¹zane z wskazaniem roli poczucia to¿samoci w procesie hominizacji. To¿samoæ, mo¿na powiedzieæ, identyfikuje cz³owieka
jako takiego  jest wyznacznikiem jego istoty. Jak ju¿ by³o wspomniane,
na przestrzeni dziejów myli ludzkiej pojawia³y siê ró¿ne koncepcje osoby, pocz¹wszy od mitologicznych i religijnych prób okrelenia istoty cz³owieka, przez wskazanie jego miejsca we wszechwiecie, do usystematyzowanej wizji personalistycznej chrzecijañstwa; od staro¿ytnej gnozy,
do wspó³czesnych koncepcji holistycznych; od monizmu: spirytualistycznego, materialistycznego, organizmalnego, przez dualizm, do koncepcji pluralistycznych. W ramach poszczególnych stanowisk cz³owiek jest
b¹d redukowany do swej to¿samoci gatunkowej, b¹d przypisuje siê
mu tak¿e inne rodzaje samowiadomoci: indywidualn¹, kulturow¹, osobow¹.
Z wieloci stanowisk nale¿y wydobyæ te, które, jak siê wydaje, najpe³niej opisuj¹ osobê ludzk¹. Trzeba wybraæ tak¹ koncepcjê, która odwo³uje
siê do ca³ej gamy elementów maj¹cych ró¿ne ród³a, aby zrekonstruowany obraz by³ kompletny. Wówczas mo¿na dopiero poddaæ szerokiej, wieloaspektowej analizie fenomen to¿samoci. Dlatego te¿ zosta³o wybrane
stanowisko pluralistyczne  pogl¹d obejmuj¹cy swym zasiêgiem wszystkie sygnalizowane w ramach ró¿nych kierunków filozoficznych i psychologicznych, elementy natury ludzkiej, tj. koncepcja personalistyczna. Na
jej podstawie przyjmuje siê, ¿e cz³owieka wspó³konstytuuj¹ trzy w sposób emergentny powi¹zane z sob¹ elementy: materialny, uczuciowy 
psychiczny oraz duchowy  wolitywny i poznawczy. Sfery psychiczna
i duchowa, w myl tej koncepcji, umo¿liwiaj¹ realne relacje z Bogiem
i cz³owiekiem. Cz³owiekowi w tym ujêciu przypisuje siê konkretne cechy.
Po pierwsze, jest bytem osobowym, posiadaj¹cym wymiar duchowy. Po
drugie, przys³uguje mu niepowtarzalna, obiektywna wartoæ usankcjonowana zale¿noci¹ w istnieniu od bytu bêd¹cego czystym istnieniem.
Po trzecie, tak rozumiany byt przygodny, pos³uguj¹c siê terminologi¹ tomistyczn¹, jest obdarzony mo¿liwoci¹ racjonalnego poznania z oczywistoci¹, co wyznacza miarê wolnoci mu przys³uguj¹c¹ oraz wynikaj¹c¹
Kryteria podzia³u to¿samoci za: B. P a s a m o n i k: To¿samoæ osobowa. Paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin. Kraków 1999, s. 18.
4
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z niej odpowiedzialnoæ za w³asne ¿ycie. Wa¿nym wyznacznikiem koncepcji personalistycznych jest przyjêcie w ich ramach, ¿e jednostka
w pe³ni staje siê osob¹ dopiero w kontekcie spo³ecznym. W relacji do
innego indywiduum staje siê w pe³ni person¹.
W nastêpuj¹cych s³owach g³êbie relacji osobowych opartych na mi³oci opisywa³ Jean Maritain: Gdy mówimy, ¿e przez zjednoczenie w mi³oci kochana przez nas istota staje siê dla nas naszym drugim ja, mówimy, ¿e staje siê dla nas drug¹ podmiotowoci¹. W tej mierze, w jakiej
kochamy prawdziwie, to znaczy nie dla siebie, lecz dla owego drugiego
cz³owieka [...], w takiej mierze dane nam jest niejasne poznanie kochanej przez nas istoty, podobne do tego, które pozwala nam znaæ siebie.
Poznajemy j¹ w samej jej podmiotowoci, przynajmniej do pewnego stopnia, dziêki prze¿ywaniu zjednoczenia. A kochana przez nas istota w pe³nej mierze uleczona ze swej samotnoci, mo¿e  choæ jeszcze niespokojna  spocz¹æ na chwilê w schronieniu poznania, dziêki któremu znamy
j¹ jako podmiot5. Martin Buber w Pradystansie i relacji zauwa¿a natomiast: Najbardziej wewnêtrzny rozwój jani nie wyp³ywa bowiem, jak
siê chêtnie przyjmuje, ze stosunku cz³owieka do samego siebie, lecz ze
stosunku miêdzy jednym i drugim, miêdzy ludmi zatem, a zw³aszcza
z dwustronnoci ubogacenia  z ubogacenia innej jani i wiedzy o ubogaceniu przez drugiego jego w³asnej jani, a wiêc ze stosunku, gdzie panuje dwustronna akceptacja i potwierdzenie6.
Z przytoczonych fragmentów jednoznacznie wynika, ¿e realny kontakt z innym w mojej i jego podmiotowoci jest elementem kszta³towania
to¿samoci. Relacja jawi siê jako proces kszta³tuj¹cy to¿samoæ osobow¹.
Aby w pe³ni zobaczyæ, w jakim stopniu kontakt wirtualny  potencjalny
mo¿e, czy te¿ nie mo¿e, sprzyjaæ tak rozumianemu procesowi, trzeba jeszcze zatrzymaæ siê nad samym okreleniem, czym s¹ relacje miêdzyludzkie. Po raz kolejny natrafiamy na wieloæ opisu tego samego fenomenu.
Relacjê w opisie najczêciej redukuje siê do procesu komunikacyjnego.
Opisuje siê go w aspekcie technicznym jako wymianê informacji pomiêdzy dwoma systemami w kategoriach: kana³u informacyjnego, nadawcy,
odbiorcy, kodowania, dekodowania7. Mo¿na na to zjawisko spojrzeæ z perspektywy wartoci, które niesie z sob¹ komunikacja. Wówczas w opisie
pojawiaj¹ siê takie kategorie jak: prawda, rzetelnoæ, wiadomoæ przekazywanych treci8. Mo¿na na proces komunikacji spojrzeæ jeszcze g³ê5

98.

J. M a r i t a i n: Pisma filozoficzne. Prze³. J. F e n r y c h o w a. Kraków 1988, s. 97

6
M. B u b e r: Pradystans i relacja. W: Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Prze³.
J. D o k t ó r. Warszawa 1969, s. 114.
7
D.W. J o h n s o n: Podaj d³oñ. Prze³. B. C z a r n e c k a. Warszawa 1992, s. 77.
8
R. I n g a r d e n: Ksi¹¿eczka o cz³owieku. Kraków 1987, s. 173176.
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biej  jako na akt osobowej komunii9. To ujêcie w pe³ni koresponduje
z proponowanymi uprzednio koncepcjami personalistycznymi. Po raz kolejny stajemy przed wyborem odpowiedniego ujêcia w perspektywie podjêtej problematyki. Tym razem równie¿ trzeba zdecydowaæ siê na tê koncepcjê, która najszerzej okrela i najg³êbiej opisuje relacje miêdzyludzkie, czyli ujêcie personalistyczne.
Powróæmy do podstawowego pytania dotycz¹cego relacji miêdzy to¿samoci¹  kszta³towaniem siê to¿samoci a rzeczywistoci¹ wirtualn¹.
Jak ju¿ to zosta³o zauwa¿one, wystêpuje aporia miêdzy to¿samoci¹ rozumian¹ jako aktualizacja potencjalnej wiadomoci ja a potencjalnoci¹ wirtualnoci. Czy zatem proces kszta³towania to¿samoci mo¿e przebiegaæ w ramach wiatów wirtualnych? Podobnie jak w personalizmie
czy filozofii dialogu we wspó³czesnej psychologii ewolucyjnej zwraca siê
uwagê na fakt kszta³towania siê w relacji poczucia to¿samoci. Choæ
trzeba podkreliæ, ¿e interpretacja tego procesu ma tu zgo³a inny charakter. Przyjmuje siê, w ramach wspomnianego kierunku, ¿e dziecko w drugim roku ¿ycia uzyskuje samowiadomoæ  wiadomoæ ja. Treæ konstytuuj¹ca tê wiadomoæ jest zaczerpniêta zw³aszcza z relacji z matk¹.
Wród wa¿nych elementów kszta³tuj¹cych to¿samoæ dziecka wymienia
siê wiê emocjonaln¹, jaka tworzy siê pomiêdzy karmi¹c¹ piersi¹ kobiet¹ a niemowlêciem. Wskazuje siê na niepowtarzalny zapach matki,
jej g³os, ciep³o cia³a, mimikê twarzy, w póniejszym okresie treæ s³ów.
Patrzeæ na niemowlê mo¿e tylko ludzka matka ze wzglêdu na wyprostowan¹ sylwetkê. Zatem to w rodzaju homo wytworzy³a siê taka postaæ
wiêzi, dziêki której kszta³tuj¹ siê zrêby to¿samoci. Cech¹ tego kontaktu
jest z ca³¹ pewnoci¹ jego unikatowoæ  jak unikatowe jest ka¿de ludzkie istnienie. Taki typ relacji, jak siê wydaje, mo¿e byæ nawi¹zany jedynie przez aktualny, a nie potencjalny proces komunikacyjny w najg³êbszym sensie. Aktualnoæ tego kontaktu osadzona jest w konkretnym
czasie i w konkretnej przestrzeni  jest spojrzeniem cz³owieka na cz³owieka w p³aszczynie unikatowoci i podmiotowoci. Zatem wiaty stanowi¹ce li tylko pewn¹ potencjalnoæ w odniesieniu do rzeczywistoci
aktualnej nie mog¹ staæ siê rodowiskiem dla rozwoju podmiotowoci 
rozwoju opartego na aktualnoci spotkania dwóch niepowtarzalnych osób.
Chc¹c zilustrowaæ te fakty, zwróæmy uwagê na cyberprzestrzeñ Internetu. Choæ technika mo¿e posun¹æ siê w swym rozwoju tak daleko, ¿e stanie siê mo¿liwe imitowanie wszystkich odczuæ zmys³owych, to wydaje
siê, ¿e nigdy nie zostanie zrealizowana w pe³ni mo¿liwoæ odtworzenia
owej nieuchwytnej unikatowoci aktualnego spotkania dwóch niepowtarzalnych osób. Dlatego zapewne na cie¿kach internetowych odnajduje9

K. W o j t y ³ a: Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich. Lublin 1984, s. 49.
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my tyle fa³szu w relacjach miêdzyludzkich, uprawomocnionej mistyfikacji, konfabulacji traktowanej czêsto pob³a¿liwie jako dopuszczalna
fantazja.
Tak¿e na gruncie personalizmu zak³ada siê, ¿e istota spotkania osobowego niejako polega na koniecznoci aktualnego bezporedniego kontaktu. Pe³nia podmiotowoci, jak czytamy w Tryptyku rzymskim, ma swe
pod³o¿e w staniêciu przed wybranym drugim  osob¹ w ca³ej prawdzie.
Jest byciem dla drugiego przejrzystym10. Kategoria prawdy w zestawieniu z kategori¹ przejrzystoci, w tym kontekcie, ma z ca³¹ pewnoci¹
rysy klasycznego jej rozumienia. Potencjalnoæ natomiast wi¹¿e siê z brakiem mo¿liwoci aktualnej konfrontacji treci wiatów wirtualnych z rzeczywistoci¹ aktualn¹, zatem w odniesieniu do tych wiatów mo¿emy
mówiæ jedynie o prawdzie koherencyjnej. Dlatego te¿ w ujêciu personalistycznym wirtualnoæ nie mo¿e byæ pod³o¿em kszta³towania siê to¿samoci.
Mo¿na wiêc postawiæ hipotezê, ¿e pojawiaj¹ce siê wspó³czenie problemy z to¿samoci¹ wspomniane na wstêpie artyku³u maj¹ swoje ród³o
w coraz wiêkszej obecnoci pierwiastka wirtualnego w naszej codziennoci. Aby zilustrowaæ ten fakt, mo¿na zwróciæ uwagê na zjawiska zwi¹zane z akcentowanym ju¿ fenomenem Internetu: zawieranie znajomoci
przez Internet, zakupy internetowe itd. Zjawiska te wp³ywaj¹ na zmniejszenie liczby relacji realnych w sensie aktualnym oraz zminimalizowanie potrzeby takich relacji. Granicznym przypadkiem patologii w tym
zakresie jest uzale¿nienie od Internetu.
Jednak pozostanie na takim stanowisku w szerszej perspektywie
wydaje siê du¿ym uproszczeniem. Aby uzasadniæ to stwierdzenie, zostanie przywo³any klasyczny, choæ, jak postaram siê uzasadniæ, aktualny
system antropologiczny Pierrea Teilharda de Chardina. Przedmiotem
ewolucji, wed³ug niego, jest wiadomoæ, która w pewnym okrelonym
stopniu, charakterystycznym dla konkretnego rodzaju jestestw, istnieje
w ka¿dym bycie. Teilhard de Chardin mia³ ca³ociow¹ wizjê rozwoju
wszechwiata  swego rodzaju globaln¹ intuicjê kosmicznego bycia.
Pierwszym etapem by³a aktualizacja wszystkich potencjalnoci materii
a¿ do poziomu, na którym ujawni³a siê nowa jakoæ w postaci psychizmu
zwierzêcego i ludzkiego. Z kolei na tym wy³onionym poziomie przebiega,
wed³ug niego, dalszy proces ewolucji i na nim w tej chwili, zdaniem Teilharda de Chardina, ludzkoæ siê znajduje. Ale i w tym wypadku dojdzie
do uaktualnienia siê wszystkich mo¿liwych potencjalnoci psychizmu
i nast¹pi kolejny skok jakociowy, w którym ujawni siê natura ducha.
Teilhard de Chardin przyjmuje, ¿e w rzeczywistoci przebiegaj¹ dwa
10

J a n P a w e ³ II: Tryptyk rzymski. Watykan 2003, s. 15.
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równoleg³e procesy: indywidualizacji i personalizacji. Pierwszy z nich jest
wewnêtrzn¹ przyczyn¹ spójnoci  to¿samoci jednostki. Drugi odpowiada za zintegrowanie tego, co indywidualne, niepowtarzalne, z tym, co
wspólne  to¿samoci spo³ecznej. Proces personalizacji nie zatrzymuje
siê na poziomie kulturowym, ale go przekracza i prowadzi do to¿samoci
osobowej. Poniewa¿ proces indywidualizacji ma tu charakter stricte naturalny, a personalizacji  wykracza poza determinanty bio-psychospo³eczne, kresem pierwszego z nich jest degradacja zgodna z naturalnym prawem entropii, kresem drugiego w perspektywie duchowej  pe³nia egzystencji w immanentnym wzglêdem rzeczywistoci punkcie Omega.
Oba procesy sk³adaj¹ siê na ewolucjê ca³ego kosmosu. Mechanizmami
ewolucji wed³ug tego ujêcia s¹ transformacja twórcza oraz synteza polaryzuj¹ca. J¹drem pierwszego z wymienionych mechanizmów w odniesieniu do cz³owieka jest zjednoczenie siê z drug¹ osob¹ w akcie mi³oci tak,
¿e powstaje nowa jakoæ, niesprowadzalna do indywiduów osób wchodz¹cych w relacje. To proces swego rodzaju syntezy podmiotów. Ewolucja
w tym ujêciu nie jest wzrostem z³o¿onoci w aspekcie ilociowym, lecz
przeistaczaniem siê bytów w nowe jakociowo elementy rzeczywistoci.
Ideê ci¹g³ego przeistaczania siê jakociowego mo¿na odnaleæ te¿ w myli innych personalistów. Gabriel Marcel ujmuje ten fakt w nastêpuj¹cych
s³owach: [...] jako istota ¿yj¹ca spalam siê i odradzam stale z mych popio³ów, gdy¿ ¿ycie jest ci¹g³ym zmartwychwstawaniem11. Drugi z wymienionych mechanizmów procesu ewolucji  synteza polaryzuj¹ca, odpowiada za zachowanie to¿samoci osobowej w transformacji twórczej przez
osoby w ni¹ wchodz¹ce. Ideê zatopienia siê w mi³oci do innego bez utracenia swej to¿samoci równie¿ odnajdujemy w wielu koncepcjach personalistycznych. Erik Lewin w odniesieniu do mi³oci erotycznej formu³owa³
omawian¹ prawid³owoæ w nastêpuj¹cych s³owach: W mi³oci erotycznej wznosi siê miêdzy bytami innoæ, która nie redukuje siê do ró¿nicy
logicznej lub numerycznej i która odró¿nia formalnie obojêtnie jak¹ jednostkê od obojêtnie jakiej innej. Lecz innoæ erotyczna nie ogranicza siê
tak¿e do ró¿nicy (zachodz¹cej) miêdzy bytami porównywalnymi, która
jest spowodowana ró¿nymi atrybutami, jakie je odró¿niaj¹. Kobiecoæ jest
czym ró¿nym od mêskoci nie tylko dlatego, poniewa¿ jest ró¿nej natury, lecz tak¿e dlatego, ¿e innoæ jest w pewien sposób jej natur¹ w nim12.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e istot¹ ewolucji, tj. po³¹czenia procesów
indywidualizacji i personalizacji, oraz wspó³wystêpowania mechanizmu
11
G. M a r c e l: Homo viator. Wstêp do metafizyki nadziei. Prze³. P. L u b i c z. Warszawa 1984, s. 183.
12
E. L é v i n a s: Etyka i nieskoñczony. Rozmowy z Filipem Nemo. Prze³. B. O p o l s k a - K o k o s z k a. Kraków 1992, s. 67.
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transformacji twórczej, a tak¿e syntezy polaryzuj¹cej jest w swej istocie
w dziele Teilharda de Chardina mi³oæ duchowa. Mi³oæ, zjednoczenie
duchowe, do którego d¹¿¹ nie tylko jednostki miêdzy sob¹, ale i ca³a ludzkoæ, wskazuje na istnienie pewnej sfery, któr¹ autor koncepcji okrela
jako noosferê. Ludzkoæ, zdaniem Teilharda de Chardina, nie osi¹gnê³a
jeszcze takiego poziomu ewolucji, aby duch wiata móg³ siê uaktualniæ,
choæ w poszczególnych jednostkach przejawia siê ju¿ na obecnym poziomie rozwoju. Zatem teilhardowska noosfera jest swego rodzaju wiatem
wirtualnym  wiatem potencjalnie istniej¹cym w ludzkoci, która nie
doros³a jeszcze do jego uaktualnienia. Zatem pojmowana nie tylko w perspektywie potencjalnoci, ale i celowoci rzeczywistoæ wirtualna w wietle
przedstawionych pogl¹dów Teilharda de Chardina mo¿e byæ dobrym rodowiskiem rozwoju to¿samoci13. Przy takiej charakterystyce treci wiata
wirtualnego i jego funkcji techniczne mo¿liwoci tworzenia wiatów wirtualnych mog¹ byæ, i czêsto s¹, odpowiednim narzêdziem tworzenia noosfery przysz³oci. Mielimy tego doskona³y przyk³ad w czasie gdy umiera³ Jan Pawe³ II i w czasie ¿a³oby po nim.
Koncepcja Teilharda de Chardina zosta³a zrekonstruowana na podstawie: P. Te i l h a r d de C h a r d i n: Fenomen cz³owieka. Prze³. K. W a l o s z c z y k. Warszawa 1993;
oraz B. P a s a m o n i k: To¿samoæ osobowa...
13

Danuta £ugowska

Identity and virtual worlds
Summary
The article constitutes an attempt to answer the question on the possibility of the
course of the process of identity gaining within the scope of the so-called virtual worlds.
For a start, the very analysis stops at the issue of an arbitrary choice of understanding
both the notion of virtual worlds and identity. The last notion is tightly connected
with the assumed anthropology. Having made the choice for the understanding of the
virtual world as an area of potentiality and identity in the perspective of a personalistic
anthropology a working solution to the problem included in the title of the article was
formulated. The question treated the possibility of identity gaining in virtual worlds.
Deriving from the personalistic perspective, it seems that the answer to the very question is negative. However, taking into consideration evolutionary solutions, the very
answer has proved to be too one-sided, which was presented in the article. As it was
written and delivered shortly after the events from 2 April 2005  John Paul IIs dying
and death  it contains many motives referring to his person and events of the 2005
spring.

8*
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Die Identität und die virtuellen Welten
Zusammenfassung
In ihrem Artikel versucht die Verfasserin die Frage zu beantworten, ob es möglich
ist, im Bereich der sog. virtuellen Welten eine Identität zu erwerben. Zuerst konzentriert sie sich auf die Begriffe virtuelle Welten und Identität. Der letztgenannte Begriff ist mit der allgemein geltenden Anthropologie eng verbunden. Die virtuelle Welt
als ein Möglichkeitsbereich und die Identität vom Standpunkt der personalistischen
Anthropologie betrachtend überlegt die Verfasserin, ob in virtuellen Welten ein Prozess
der Identitätserwerbung möglich sei. Der personalistische Sicht lässt die Frage negativ
beantworten, doch wenn man evolutionäre Lösungen folgt, muss man diese Antwort als
zu einseitig bewerten, was die Verfasserin in ihrem Text nachzuweisen versucht. Da ihr
Text kurz nach dem Tode des Papstes Johannes Paul II. am 2. April 2005 entstand,
findet man dort zahlreiche Motive, welche sich offensichtlich auf die Person des Papstes
und dessen Sterben beziehen.

Heinrich Badura
Europäische Akademie für Lebensfasung und Zivilgesellschaft
Krems an der Donau Austria

Etyczne aspekty wiatów wirtualnych
w kontekcie Unii Europejskiej
Wprowadzenie
Tematyka cz³owiek a wiaty wirtualne sugeruje koniecznoæ zajêcia siê obydwoma cz³onami tej relacji, a nie tylko podjêcie dyskusji wokó³
tych dwu fenomenów. Rzadko osi¹galne jednoczesne empiryczne postrzeganie obydwu korelatów wymusza jednak koniecznoæ ich spotkania siê
w aksjologicznie wa¿nym punkcie, który jednoczenie mo¿e byæ widziany jako punkt wyjcia dla wszystkich etycznie istotnych problemów legitymizacyjnych. W niniejszym opracowaniu koncentrujê siê na tych aspektach, które dotycz¹ kwestii normatywnych i ostatecznie maj¹ tak¿e swoje konsekwencje dla zrównowa¿onego rozwoju spo³eczeñstwa wiedzy
w Unii Europejskiej. Przegl¹d danych internetowych naprowadzi³ mnie
na to, co chcia³bym chocia¿ czêciowo zaprezentowaæ. Najogólniejsze wnioski wynikaj¹ce z tego przegl¹du:
 liczba naukowych opracowañ dotycz¹cych zwi¹zków pomiêdzy etyk¹
a wirtualnoci¹ by³a o wiele wiêksza przed rokiem 2000 ani¿eli potem;
 brak naukowej dyskusji dotycz¹cej tej problematyki na polskich stronach internetowych  oprócz niewielu zapomnianych ju¿ dzisiaj czêsto artyku³ów, najczêciej inspirowanych wzglêdami religijnymi.
Realne zapocz¹tkowanie dla wprowadzenia rzeczywistoci wirtualnej do rozwoju, polityki i spo³ecznej praktyki mia³o miejsce w Unii Europejskiej wraz z historycznym ju¿ dzisiaj Raportem Bangemanna z 1994
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roku Europa a globalne spo³eczeñstwo informacyjne. Nastêpnie pojawi³y siê dalsze dokumenty, polityczne decyzje i stanowiska, programy, wskazówki do dzia³añ itp. W¹skie ramy artyku³u nie pozwalaj¹ jednak na
pe³ne ich zaprezentowanie1. Rok póniej Niemiecka Rada ds. Badania,
Techniki i Innowacji definiowa³a spo³eczeñstwo informacyjne jako postaæ wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania ludzi, w którym osi¹ganie, zbieranie,
przekazywanie, opracowywanie i wykorzystanie informacji i wiedzy s³u¿yæ powinno wzrastaj¹cym technicznie mo¿liwociom wzajemnej komunikacji2. W postulowanym politycznie i wspieranym gospodarczo procesie transformacji spo³eczeñstwa w spo³eczeñstwo informacyjne dostrzegalne s¹ pewne aspekty etyczne. Sposób, w jaki to spo³eczeñstwo
bêdzie siê rozwija³o, musi odzwierciedlaæ te idee, które uformowa³y Uniê
Europejsk¹. Aby utrzymaæ poparcie obywateli, idee te i wartoci musz¹
byæ przejrzyste i powi¹zane ze spo³eczn¹ sprawiedliwoci¹. Dla powo³anych przez Komisje Europejskie wysokiej rangi ekspertów spo³eczeñstwo informacyjne jest takim, jakie aktualnie powstaje i wykorzystuje
korzystne ekonomicznie techniki do przechowywania i przekazywania
danych i informacji. Fakt, i¿ przenika to wszystkie obszary wykorzystania informacji i danych ³¹czy siê ze zmianami organizacyjnymi, prawnymi, gospodarczymi i spo³ecznymi, co zarazem zmienia te¿ gruntownie
¿ycie w ogólnoci3. Dla H.F. Spinnera spo³eczeñstwo informacyjne jest
daleko bardziej skomplikowanym fenomenem, ani¿eli to siê czêsto popularnie przedstawia. Obejmuje ono zjawiska od postindustrializmu
i postmaterializmu poprzez czwarty sektor gospodarki informatycznej
a¿ do pañstwa komputerowego i do wieku multimedialnego. Ono stanowi po³¹czenie stechnicyzowanej wiedzy i nowego jej uporz¹dkowania
w celu globalnej komunikacji. Jest tak¿e podbudowane technicznie i instytucjonalnie4.

Por. Informationsgesellschaft und ihre Werteerscheinungsformen. B.I.T.  Online.
Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie 2000, Nr. 3(1), s. 1728 [http://
www.b-i-t-online.de (28.05.2009)] oraz Europahaus Burgerland Almanach 2000, Nr. 4(99),
s. 7 i nast., gdzie rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego w Europie przedstawiany jest
z uwzglêdnieniem aspektów aksjologiczno-etycznych.
2
Por. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.
Hrsg.: Informationsgesellschaft. Chancen, Innovationen und Herausforderungen. Feststellungen und Empfehlungen. Bonn 1995, s. 9 i nast.
3
Por. Eine europäische Informationsgesellschaft für alle. Abschlussbericht der Gruppe
hochrangiger Experten. Luxemburg 1997, nr 17.
4
Por. Vision und Realität der Informationsgesellschaft. Die neue Hoffnung des
21.Jahrhunderts. Das Parlament 1996, Nr. 3334(2).
1
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Spojrzenie wstecz
Politycznie postulowane przemiany spo³eczne uzyska³y nowe impulsy do realizacji w wyniku ustanowienia przez Radê Europejsk¹ w dniach
34 czerwca 1999 roku w Kolonii celów pozwalaj¹cych na objêcie wiod¹cej wiatowo roli dziêki rozwojowi spo³eczeñstwa informacyjnego.
W grudniu 1999 roku pojawi³a siê inicjatywa Komisji Europejskiej dotycz¹ca e-Europy pod nazw¹ e-Europa  spo³eczeñstwo informacyjne
dla wszystkich5. Inicjatywa ta zosta³a przyjêta przez Radê Europejsk¹
w Helsinkach 1011 grudnia 1999 roku i zobowi¹za³a Komisjê, aby
do nastêpnego posiedzenia Rady w Feira w 2000 roku przygotowa³a
plan dzia³añ w zakresie budowy e-Europy. Ju¿ w czêciowym raporcie
z 3 marca 2000 roku, pomimo krótkiego czasu od przyjêcia tej inicjatywy,
wyra¿one zosta³o niezadowolenie z przebiegu odpowiednich procesów.
We wprowadzeniu do tego dokumentu stwierdzono, ¿e: Europa reagowa³a powoli na zwi¹zane z tym procesem szanse i wyzwania, gdy¿ pozostaje ona jeszcze w sieci starych sposobów mylenia charakterystycznych dla spo³eczeñstwa przemys³owego. Posiedzenie Europejskiej Rady
w Lizbonie jest w stanie to zmieniæ. W owiadczeniu dotycz¹cym inicjatywy Komisji na specjalny szczyt Unii Europejskiej w Lizbonie 2324
marca 2000 roku p.t. e-Europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich uwagi te zosta³y jeszcze dalej doprecyzowane. Najistotniejsze i najbardziej do dzisiaj znacz¹ce cele szczytu w Lizbonie brzmia³y: zbudowanie do 2010 roku Unii Europejskiej jako najsilniejszej i najbardziej konkurencyjnej gospodarki wiata. Aby przyspieszyæ osi¹gniêcie tego celu,
powinno siê postawiæ do dyspozycji Unii ca³e bogactwo idei i pe³ny potencja³ innowacyjny. W szczegó³ach oznacza to, i¿ e-Europa powinna przede
wszystkim:
 w³¹czyæ do sieci ka¿dego obywatela, ka¿de przedsiêbiorstwo i gospodarstwo, ka¿d¹ szko³ê i ka¿dy urz¹d;
 stworzyæ cyfrowo rozwiniêt¹ Europê w powi¹zaniu z kultur¹ gospodarowania w celu uzyskania zdolnoci do finansowania i rozwoju nowych idei;
 zagwarantowaæ, i¿ ca³y proces obejmie wszystkie warstwy, oraz ¿e
osi¹gnie siê zaufanie u¿ytkowników i pog³êbienie wiêzi spo³ecznych.
Przedstawiony w zwi¹zku z tym 10-punktowy program zawiera proklamatywne posuniêcia, przy czym wyrasta z krytycznego odniesienia
do wczeniejszych inicjatyw. Obejmuje on nastêpuj¹ce kwestie:
[http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/pdf_files/initiative_en.pdf] (jeli nie zaznaczono inaczej, data dostêpu do stron WWW 04.11.2008).
5
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1. M³odzie¿ europejska w erze cyfrowej.
2. Tañszy dostêp do Internetu.
3. Wsparcie elektronicznej komunikacji w biznesie.
4. Szybszy Internet dla naukowców i studentów.
5. Inteligentne karty chipowe gwarantuj¹ce bezpieczny dostêp elektroniczny.
6. Kapita³ ryzyka dla wysokich technologii w ma³ych i rednich
przedsiêbiorstwach.
7. Uczestnictwo elektroniczne dla upoledzonych.
8. Opieka zdrowotna za porednictwem sieci.
9. Inteligentna komunikacja.
10. Zarz¹dzanie w sieci.
Dlatego te¿ formu³owany jest zarzut wobec Europy, i¿ niedostatecznie konsekwentnie zmierza w stronê rozwoju spo³eczeñstwa cyfrowego
i w zwi¹zku z tym czêciowo tylko wykorzystuje dobrodziejstwa z tego
rozwoju p³yn¹ce. Europa powinna inwestowaæ w jej silne strony i zarazem eliminowaæ s³aboci.
Dalszy rozwój i systematyczne poszerzanie wiata wirtualnego
w Europie wi¹za³o siê z wieloma ró¿nymi wersjami, fazami realizacji,
stopniami rozwoju, co mo¿na obserwowaæ w procesie budowy e-Europy.
Komisja Europejska przygotowa³a na posiedzenie Rady Europy w Nizzy
78 grudnia 2000 roku raport pt. Uaktualnienie e-Europy 2002 powiêcony wprowadzeniu w ¿ycie tego projektu. W tym samym miesi¹cu
przedstawione te¿ zosta³y doniesienia poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Podczas posiedzenia Rady Europy w Sztokholmie6 dyskutowane
by³y dalsze postulaty i plany koniecznych dzia³añ zwi¹zanych z budow¹
e-Europy od czasu szczytu w Lizbonie. W czerwcu 2001 roku w Goeteborgu zosta³ przedstawiony plan e-Europy nowym kandydatom z zaleceniem,
aby ten plan zosta³ przez nich przyjêty. Nastêpnie Komisja Europejska
opublikowa³a wiele dalszych materia³ów dotycz¹cych e-Europy, które s¹
dostêpne w sieci7. W dniach 2930 listopada 2001 roku w czasie prezydentury belgijskiej zorganizowano konferencjê n.t.: e-rz¹d  od polityki do praktyki.

[http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l24226a.htm].
Pe³ny tekst dostêpny jest pod adresem: [http://europa.eu.int/information_society/
eeurope/2002/index_en.htm].
6
7
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e-Europa 2002
Aby osi¹gn¹æ cele przyjête w Lizbonie, program ten, zgodnie z odbywaj¹cymi siê od posiedzenia Rady Europy w Feira 1920 czerwca 2000
roku konsultacjami i zdobytymi dowiadczeniami, zast¹piony zosta³ przez
nowy plan e-Europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich. Celem g³ównym by³o w tym wypadku wsparcie rozwoju nowych mediów
w Europie, lepsze ich wykorzystanie, zwiêkszenie zaufania obywateli do
Internetu, technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz umo¿liwienie wszystkim ludziom dostêpu do nowych mediów. Pojedyncze wiaty
wirtualne krystalizuj¹ siê  odpowiednio do celów czêciowych  stale
coraz wyraniej i osi¹gaj¹ swoj¹ to¿samoæ. Konkretnie natomiast w planie e-Europa 2002 proponowano realizacjê nastêpuj¹cych celów8:
1. Stworzenie tañszego, szybszego i pewniejszego Internetu.
2. Inwestowanie w kszta³cenie i w kszta³cenie ustawiczne wraz
z odpowiednim jego wyposa¿eniem.
3. Upowszechnienie Internetu.
Istota tego planu dotyczy³a takich kwestii, jak:
1. Otwarty, tañszy i bezpieczny Internet.
2. Szybszy Internet dla badaczy i studentów.
3. Bezpieczne i inteligentne ³¹cza.
4. M³odzie¿ europejska w dobie spo³eczeñstwa cyfrowego.
5. Praca w gospodarce opartej na wiedzy.
6. Przyspieszenie procesów e-commerce.
7. Rz¹dzenie przez sieæ.
8. Zdrowie w sieci.
9. Cyfrowe treci europejskie w sieci.
10. Inteligentne systemy komunikacji.
W obszarze dotycz¹cym rz¹dzenia przez sieæ (e-government) przyjête
w tym planie wytyczne opiera³y siê na tym, aby zapewniæ obywatelom
i przedsiêbiorstwom wiêksz¹ przejrzystoæ prawn¹, szybszy tok postêpowania oraz elektroniczny dostêp do ró¿nego rodzaju us³ug. Mo¿liwoæ
wykorzystania nowych technik widziana jest jako szansa dla w³adzy
publicznej, która powinna dopasowaæ siê do nowych wymagañ i nowych
sposobów wykonywania pracy. To dopasowanie powinno polegaæ na zautomatyzowanym zarz¹dzaniu. Wa¿ne by³o te¿, aby w pañstwach cz³onkowskich stopniowo wprowadzaæ do roku 2003 odpowiednie wytyczne:
1. Udostêpniæ podstawowe dane publiczne.
8

Ibidem.
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2. Zabezpieczyæ elektroniczny dostêp do podstawowych us³ug publicznych.
3. U³atwiæ zasady postêpowania dla przedsiêbiorców.
4. Propagowaæ wykorzystanie otwartych róde³ softwaru w sektorze
publicznym.
5. Promowaæ wykorzystanie podpisów elektronicznych w tym sektorze.

e-Europa 2005
Ju¿ w marcu 2002 roku Komisja Europejska zosta³a zobligowana
przez Radê Europy na posiedzeniu w Barcelonie do opracowania planu
nowych dzia³añ w zakresie e-Europy. G³ówne punkty ciê¿koci po³o¿one zosta³y na zabezpieczenia sieci informacyjnych, szerokopasmowe ³¹cza, nowe generacje protoko³ów internetowych, e-government, e-learning,
e-zdrowie i e-biznes. Usi³uj¹c sprostaæ tym oczekiwaniom, Komisja
Europejska przedstawi³a na posiedzeniu Rady Europejskiej w Sewilli
w czerwcu 2002 roku nowy plan dzia³ania e-Europa 2005. Podstawowymi celami by³y:
1) Stworzenie w³aciwego klimatu dla inwestycji i wraz z tym  stworzenie nowych miejsc pracy.
2) Zbudowanie systemu nowoczesnych publicznych us³ug.
3) Umo¿liwienie wszystkim ludziom udzia³u w zdobyczach spo³eczeñstwa informacyjnego.
Cele te powinny byæ realizowane poprzez u¿ycie odpowiednich narzêdzi, które ju¿ przy planie e-Europa 2002 zosta³y okrelone. Nale¿a³y do
nich m.in.:
 wymiana informacji i dowiadczeñ;
 zaznajomienie z pokazowymi projektami;
 porównanie ocen dotycz¹cych postêpu w realizacji odpowiednich zadañ.
Opublikowany 11 lutego 2003 roku raport koñcowy e-Europa 2002
odnosi siê do dotychczasowych osi¹gniêæ z sugesti¹, i¿ sytuacja mog³aby
byæ lepsza. Dlatego te¿ jego autorzy zwracaj¹ siê z nadziej¹ w stronê
nastêpnych planów e-Europa 2005 i podejmowanych w okresie 2003
2005 dzia³añ. W stanowisku grupy e-Europa 2005 z 26 maja 2004 roku
wskazuje siê z kolei wczeniejsze doniesienie Komisji z dnia 12 maja
2004 roku odnonie do szybkoci po³¹czeñ internetowych w Europie, strategii szerokopasmowych oraz ich znaczenia i rozbudowy. Pomimo opty-
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mistycznych akcentów w raporcie koñcowym e-Europa 2002 oraz pe³nych nadziei raportów z lat 20032005 dostrzegalne s¹ wyranie: z jednej strony brak osi¹gniêcia za³o¿onych w Lizbonie celów, z drugiej 
koniecznoæ podjêcia okrelonych dzia³añ.
W listopadzie 2004 roku Komisja Europejska opublikowa³a (KOM(2004)
757, Brüssel, 19.11.2004) doniesienie pt. Wyzwania dla europejskiego
spo³eczeñstwa informacyjnego od 2005 roku. Wskazuje siê tam samokrytycznie na to, ¿e: W zwi¹zku z grob¹ niezrealizowania celów z Lizbony, trzeba uznaæ, i¿ wynikaj¹ce z rozwoju technik komunikacyjnych
i informacyjnych szanse nale¿y ostatecznie w pe³ni wykorzystaæ (z raportu Komisji: Realizacja strategii lizboñskiej. Reformy dla rozszerzonej
Unii). Dalej za siê pisze: Pozytywne skutki upowszechniania technik
informacyjnych oraz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego powinny byæ
silniej podkrelane, aby eliminowaæ lêki przed nowymi technikami i w¹tpliwoci zwi¹zane z powiêkszaniem siê luki technologicznej. Podstawowy problem z ekonomicznego punktu widzenia polega nie tylko na tym,
i¿ nale¿y troszczyæ siê o szersze zastosowanie technik informacyjnych.
Chodzi bowiem tak¿e o to, jak inwestycje w tym zakresie czyniæ bardziej
pewnymi i skutecznymi oraz lepiej móc wykorzystywaæ dowiadczenia,
dziêki czemu korzyci bêd¹ lepiej odczuwane. To doniesienie s³u¿y rozpoczêciu procesu mylenia o nowych wyobra¿eniach spo³eczeñstwa informacyjnego, które powinny byæ realizowane od pocz¹tku 2006 roku.
W tym celu Komisja bêdzie obradowaæ z zainteresowanymi krêgami,
w tym z Parlamentem Europejskim, Komitetem Gospodarczym, Spo³ecznym i Regionalnym oraz z grupami doradców, aby w konsekwencji przedstawiæ now¹ polityczn¹ strategiê. Komisja nawo³uje pañstwa cz³onkowskie, aby przyjê³y aktywn¹ rolê w przygotowaniu nowej polityki w obszarze spo³eczeñstwa informacyjnego w nastêpnych latach i aby twórczo
odnios³y siê do pojawiaj¹cych siê problemów9.

Wirtualne wiaty  wirtualne realnoci
Proces budowy i rozwoju e-Europy obserwowany na stronach internetowych wskazuje na to, i¿ nie mamy tu do czynienia z czysto spekulaPor. Neues strategisches programm der Kommission i2010 Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung (KOM(2005)endg. [SEK
(2005)717] Brüssel, 1.06.2005) oraz raport o wolnych od barier technikach informacyjnych (Kom(2005)425 endg. [SEK(2005)1095] Brussel 13.09.2005). Ze wzglêdu na objêtoæ tego artyku³u nie bêd¹ one szerzej analizowane.
9
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tywnymi konstruktami, lecz z tworzeniem nowych realnoci wraz z ich
si³¹ transformacji spo³eczno-kulturowych i si³¹ oddzia³ywania na cz³owieka i rodowisko, co ostatecznie znajduje odzwierciedlenie w nowych
formach ¿ycia indywidualnego i zbiorowego, a te z kolei wymagaj¹ sta³ej
refleksji i weryfikacji etycznej. Wirtualne wiaty Europy  w kontekcie
przebiegaj¹cych procesów rozwoju europejskiego spo³eczeñstwa informacyjnego czy te¿ ostatnio spo³eczeñstwa wiedzy  otrzyma³y swoje nazwy.
Oto niektóre:
 e-science  cybernauka, wirtualna przestrzeñ wiedzy,
 e-education and e-learning  wirtualne kszta³cenie,
 e-culture  wirtualna przestrzeñ kulturowa,
 e-democracy  wirtualna przestrzeñ demokracji,
 e-business  wirtualna przestrzeñ dzia³ania,
 e-commerce and e-banking  wirtualna przestrzeñ ekonomii,
 e-government  wirtualna przestrzeñ rz¹dzenia,
 e-administration  wirtualna przestrzeñ zarz¹dzania
 e-health  wirtualna przestrzeñ zdrowia,
 e-defency  wirtualna przestrzeñ obrony,
 e-security  wirtualna przestrzeñ bezpieczeñstwa,
 e-policy  wirtualna przestrzeñ polityki,
 e-religion  wirtualna przestrzeñ religii.
Nie ma faktycznie ¿adnego obszaru, który systematycznie przekszta³cany od 2002 roku, nie stawa³by siê strukturalnym wiatem wirtualnym,
gdzie zarazem nie pracowa³oby siê nad tak¹ transformacj¹, nawet kiedy
stopnie zaawansowania s¹ geograficznie oraz jakociowo ró¿ne. W tym
pojêciu wiaty wirtualne, ewentualnie cyberwiaty, mieszcz¹ siê wytwarzane na gruncie technik informacji i komunikacji realnoci, które
tworz¹ nowe formy istnienia i wraz z tym daleko id¹c¹ to¿samoæ. Homo
informaticus w przypadku spo³eczeñstwa opartego na wiedzy staje siê
czêci¹ cyberspo³eczeñstwa, które faktycznie nie jest ¿adnym science fiction, lecz prze¿ywan¹ realnoci¹. Definiuje siê ona w podwójny sposób:
a) przez informacjê  st¹d, politycznie patrz¹c  tak¿e przez legitymizacjê ogólnego postulatu o dostêpie wszystkich do Internetu;
b) przez nieograniczony dostêp do Internetu umo¿liwiaj¹cy usieciowienie.
Informacja jest krwi¹ w krwiobiegu wspó³czesnych spo³eczeñstw
i cyber¿ycia. Informacje s¹ nowymi ucielenieniami s³u¿¹cymi tworzeniu nowych form ¿ycia. Komunikowana informacja jest form¹ ¿ycia lub
te¿ staje siê ni¹. Ona transformuje dotychczasowego homo oeconomicus
w homo informaticus i decyduje per se o jego wa¿noci i zdolnociach spo³ecznych. Informacja, przesy³ana za pomoc¹ konkretnych rodków, staje
siê podstawow¹ si³¹ napêdzaj¹c¹ rozwoju nowej cywilizacji i coraz bar-
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dziej dominuj¹c¹ i godn¹ po¿¹dania wartoci¹ w spo³eczeñstwie wiedzy.
Nie ma ¿adnego obszaru ¿ycia (do tego nale¿¹ te¿ nauka, badania, kultura i kszta³cenie), który nie pozostawa³by bez wp³ywu rozwoju technik
informacyjnych i technik komunikowania. Pytanie, jak dalece homo informaticus ucielenia typ m¹drego homo sapiens, którego cechy nosi
i powinien im odpowiadaæ, pozostaæ tu musi bez odpowiedzi. Nie ma ¿adnego automatyzmu w tych pe³nych napiêcia relacjach; empiria przynosi
codziennie pod tym wzglêdem zarówno sprzecznoci, jak i uzgodnienia.

Cyberwiaty  etyka  Unia Europejska
Czy cyberwiat jest realny? Capurro widzi go nie tylko jako taki: wiat
cyfrowy jest i nie jest wiatem. Jest lokalny, a przecie¿ globalny, i odwrotnie. W ten sposób cz³owiek mo¿e nie tylko w tym »zawsze bêd¹cym«
przebywaæ, lecz tak¿e przy swego rodzaju istniej¹cym, który wytworzony jest przez »techne monas«. Co siê stanie, kiedy logos po³¹czymy ze
wiatem techniki zmatematyzowanej? To, i¿ logos oddziela siê od naturalnie istniej¹cego i od mowy, pokazywa³ ju¿ Sokrates (Platon w »Soficie« i w »Kratylosie« w debacie o physis10. W innym miejscu i w kontekcie analiz dotycz¹cych Arystotelesa i Heideggera pisze, ¿e w cyberprzestrzeni Dasein musi byæ nie tyle mniej, ile bardziej zatroskane w porównaniu z naturalnym rodowiskiem. To, co jest cyfrowe, nie ma miejsca,
do którego przynale¿y w sposób naturalny. Pojawia siê jednak pytanie,
czy my nie postêpujemy inaczej ani¿eli Platon czy Arystoteles. My patrzymy bowiem na istniej¹ce nie z perspektywy nadzmys³owego topos
i nie z perspektywy physis, lecz przeciwnie z perspektywy matematycznej i geometrycznej, z której tak¿e »physei onta« zjawiaj¹ siê jako konstrukty. Powstaje tak¿e pytanie, czy wszystkie zmys³owo-cielesne wymiary w ich istnieniu tylko wtedy staj¹ siê dopuszczalne, kiedy daj¹ siê cyfrowo zrekonstruowaæ. W cyfrowej ontologii przyjmuje siê, jak w ka¿dym
innym projekcie bycia, wymagania ca³ociowe, które jednak¿e nie mog¹
byæ relatywizowane ani sprowadzane do ontycznych zdarzeñ. S¹dzê, i¿
taka relatywizacja jest mo¿liwa przez to, ¿e powo³anie innych projektów
bycia powtarza i zatrzymuje. Powsta³a w ten sposób rywalizacja, jako
pytanie o bycie, pozostaje znowu otwarta. Inaczej mówi¹c: je¿eli wszystko odtwarzamy jako materiê, ducha albo ¿ycie itp., to zadanie mylenia
polega tu na tym, aby tematyzowaæ te projekty istnienia. To prowadzi
10

Por. [http://www.capurro.de/digont.htm].
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w koñcu do postawionego przez Heideggera pytania o miejsce, gdzie dotyka siê kwestii bycia, a wiêc o Dasein, jak równie¿ tego, ¿e Dasein ostatecznie otwarte jest na ukazywanie siê bycia11.
Ró¿nie rozumiana i pojmowana realnoæ wirtualnych wiatów spo³eczeñstwa wiedzy, wraz z dominacj¹ aspektów technicznych i komunikacyjnych z jednej strony, i z brakiem aspektów etycznych  z drugiej
nale¿¹ do standardów mylenia o strukturze spo³ecznej w ogólnoci, co
te¿ w szczegó³ach dostrzegalne jest przez ró¿ne spo³ecznoci uczonych.
Ciê¿ar rozwoju zawieraj¹cy braki etyczne przebiega faktycznie ró¿nie
i odczuwalny jest tu niedostatek pog³êbionego naukowego i politycznego
potraktowania. Ta aksjologiczna dysproporcja daje siê wyt³umaczyæ 
z okrelon¹ przejrzystoci¹  paradygmatycznie w spo³ecznej ocenie
ró¿nych postaci wykroczeñ przeciwko godnoci cz³owieka i nadu¿yæ wobec dzieci. Ku temu zwracaj¹ siê uwaga publiczna i zainteresowanie prawników, gdy tymczasem niezauwa¿ony pozostaje rozwój pornografii12. Skutki tego deficytu aksjologii wymagaj¹ refleksji i dyskusji, co jednak¿e pomimo wszelkich normatywnych starañ centralnych instytucji Unii Europejskiej nie nad¹¿a za ogólnym tempem rozwoju i za przemianami spo³ecznymi. Je¿eli nawet nie normatywna pustka, to przynajmniej obserwowalne niedostatki normatywne naszego ¿ycia i nowo ugruntowany
ateizm nie ideologicznie, lecz technicznie i w duchu pozytywistycznym
wp³ywaj¹ na ¿ycie obywatelskiego spo³eczeñstwa Europy. Cz³owiek cyfrowy, w rodku globalnego i pozbawionego barier cyfrowego wiata,
z którego chce zgodnie z w³asn¹ definicj¹ wyjæ, wymaga jednak systematycznie budowanego normatywnego systemu regu³, specyficznej sieci
zasad i cyberetyki13, aby permanentnie zachodz¹cej komunikacji internetowej wraz z mo¿liwociami bezgranicznej interakcji nie uczyniæ ród³em samozniszczenia. Elektroniczne przestêpstwa w obszarze gospodarczym, prawnym, w odniesieniu do w³asnoci prywatnej, w³asnoci wiedzy, w dziedzinie kszta³cenia, przestêpstwa w zakresie pornografii, seksu
wirtualnego powoduj¹ce dewiacje rozwoju osobowoci jako skutki symulowanych wiatów, gdzie wzrasta te¿ irracjonalnoæ ludzkich sposobów
¿ycia itd., s¹ tylko niektórymi przyk³adami zachodz¹cej destrukcji obowi¹zuj¹cej dot¹d ontologii na rzecz nowej ontologii wirtualnej. Pojawia11
Por. M. E l d r e d: Entwurf einer digitalen Ontologie, 2000/2001; [http://www.
webcom.com/artefact/dgtlontl.html].
12
Por. E. H a n a p p i - E g e r: Die Informatik der Herrschaft. Anknüpfungspunkte
feministischer Wissenschaft- und Technikkritik an Diskurse der Computerethik. Forschungsprojekt. Wien 2004. Jest to czêæ studium: Der aktuelle Stand der Ethik in den
Wissenschaften in Österreich. Auswirkungen, Perspektiven und Massnahmen.
13
Por. [http://www.capurro.de/Ethik]; por. te¿: [http://www.sbg.ac.at/fae/projekte/
forschungsgruppe.html].
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j¹ce siê tu nowe fenomeny to m.in. nowe cyberto¿samoci, dot¹d nieznane formy i stopnie postrzegania, nowy dostêp do prawdy i k³amstwa, do
bycia i niebycia, nowe obrazy prywatnoci i tego, co publiczne, nowy dostêp do cielesnoci, emotywnoci i osobowoci. Permanentnie zachodz¹ce
i gospodarczo wspomagane wytwarzanie nowych podprzestrzeni w cyberspace tworzy warunki do rozwoju trans- i multikulturowych rynków
i umo¿liwia okazjonalne mutacje to¿samoci. Zmieszane realnoci wytwarzaj¹ wraz z ich podmiotami zmieszane to¿samoci i wzajemnie na
siebie oddzia³uj¹, co w przypadku braku dowiadczeñ w zakresie wartoci uniemo¿liwia ich zrównowa¿on¹ diagnozê. Tego rodzaju dostêpna elastycznoæ podczas wyboru to¿samoci wymaga odpowiednio interpretatywnej i operacyjnej ruchliwoci, co dotyczy te¿ wyboru odpowiedzialnoci za wszystkie aktualne powi¹zane z modelem to¿samoci skutki dzia³ania dla cz³owieka, natury i spo³eczeñstwa. Ze wzglêdu na zanik jednych
realnoci i powstawanie innych takie pojêcia jak natura wirtualnoci,
realnoæ wirtualnoci i ich etyczne, normatywne implikacje staj¹ siê
przedmiotem intensywnej dyskusji filozoficznej. To dotyczy te¿ czêsto sloganowo wykorzystywanego i nadu¿ywanego terminu zrównowa¿ony rozwój w kontekcie zrównowa¿onego charakteru wirtualnych rzeczywistoci. Czy jest co takiego? Wirtualne rzeczywistoci i wirtualne to¿samoci  czy mo¿na tu w ogóle mówiæ o zrównowa¿onym rozwoju w perspektywie spo³eczno-psychologicznej i pedagogicznej? Co siê dzieje z realnym dzia³aniem prawa karnego i jego egzekucj¹ w cyberprzestrzeni? Czy
wzajemne oddzia³ywanie spo³eczeñstwa informacyjnego i obywatela jest
odpowiedzi¹ na realne potrzeby cz³owieka i odpowiadaj¹ce im prawa podstawowe? Czy zmys³owo p³ynna struktura organizacyjna wirtualnych
rzeczywistoci jest w³aciw¹ odpowiedzi¹ na zmianê ludzkiej wiedzy
i ludzkiej godnoci? Czy natura wirtualnego cz³owieka jest nowym odpowiednikiem tradycyjnie ontologicznie ufundowanej interpretacji natury
cz³owieka? Dowiadczenie uczy nas: mysterium fascinosum zwraca siê
bardziej w stronê okrelonego rodzaju obaw i staje siê mysterium tremendum. Istotnym przyczynkiem mo¿e staæ siê tu powsta³a w miêdzyczasie,
niedostatecznie rozwijana, przestrzeñ bezpieczeñstwa, która powinna
tworzyæ fundament nowych badañ europejskich w zakresie bezpieczeñstwa. Otwarte pozostaje pytanie o rozmiar cyfrowo wspartych, wirtualnych instrumentów i miar bezpieczeñstwa dla struktur organizacyjnych
wiatów wirtualnych i ci¹gle zmieniaj¹cych siê podmiotów. Aktualny projekt Konstytucji Europejskiej nie odnosi siê do wirtualnych rzeczywistoci. Towarzyszy temu przekonanie o koniecznoci, ¿e wobec dalszego
rozwoju spo³ecznego i naukowo-technicznego ochrona praw podstawowych powinna byæ wzmocniona i powinna staæ siê przedmiotem odpo-
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wiedniej karty14, co mo¿na odnaleæ w preambule. To, i¿ ze wzglêdu na
automatyzacjê nale¿y powiêciæ szczególn¹ uwagê ochronie danych personalnych, jest te¿ czêci¹ tego dokumentu. Spogl¹daj¹c na strukturê
i na polityczne ustanowienie celów tego dokumentu w powi¹zaniu z aktualnym procesem tworzenia siê wiatów wirtualnych, zauwa¿yæ nale¿y
koniecznoæ nowego jakociowo rozumienia wymiany dowiadczeñ i wiedzy. Jest to kwestia, która wymaga trans- i multidyscyplinarnych sposobów mylenia. Chodzi tu te¿ o wyzwanie dla filozofów naszych czasów,
jakim jest zadanie dotycz¹ce tworzenia lub upadku ró¿nych i odpowiadaj¹cych zrównowa¿onemu rozwojowi wiatów, wzajemnie przenikaj¹cych siê realnoci i istnieñ, wraz z niebezpieczeñstwem pomieszania
w odniesieniu do to¿samoci15. Traktuj¹c jako problem otwarty to, czy
dalszy rozwój interakcji pomiêdzy subiektywn¹ a obiektywn¹ wirtualnoci¹, któremu towarzyszy digitalizacja ¿ycia potocznego, bêdzie prowadziæ do powstania adekwatnego porz¹dku wiatowego i spo³ecznego, jak
równie¿ wykraczaj¹c poza ju¿ istniej¹ce kodeksy postêpowania pytanie
o to, czy wytworzone zostan¹ u¿yteczne przestrzenie przezornoci i odpowiedzialnoci i czy one osi¹gn¹ zrównowa¿ony charakter, mo¿e byæ rozstrzygniête dopiero w przysz³oci. Czy ka¿dy nauczony tradycj¹ i wierz¹cy w egzystencjalne odniesienie transcendentne ma ju¿ wysoki stopieñ
wirtualnoci w sobie? Jak pisze Kolb: Pe³na globalizacja i pe³na wirtualizacja bêd¹ prowadziæ na skraj przepaci, je¿eli my wczeniej nie zmienimy sposobu mylenia16  co mo¿e byæ rozumiane jako zaproszenie
zarówno w stronê w³adzy s¹dzenia cz³owieka, jak i w stronê jego krytycznych os¹dów sensownoci i bezsensownoci w odniesieniu do instrumentalnoci, kreatywnoci i jej narzêdzi. Joseph Weizenbaum, sam przez siebie okrelony jako heretyk nauk komputerowych, podniós³ w trakcie
wyk³adu w centrum komputerowym Nixdorf w Paderborn mocn¹ krytykê stron WWW i ich u¿ytkowników. Ca³oæ jest wielkim mietnikiem,
gdzie tylko gdzieniegdzie per³y siê pojawiaj¹. Aby znaleæ per³y, trzeba
postawiæ w³aciwe pytania. Wiêkszoæ ludzi tego nie potrafi. O sensie
14
Por. R. C a p u r r o: Ethik in Europa zwischen Forschung und Politik [http://www.
capurro.de/wznrw.html].
15
Por. Das Reale im Virtuellen und das Virtuelle im Realen entdecken. (Rozmowa
z Dr. M. Sandbote o pozornym przeciwieñstwie wiatów wirtualnych i realnych) [http://
www.die-frankfurt.de/zeitschrift/32001/gespraech.htm].
16
Por. Cyberethik. Verantwortung in der digital vernetzten Welt. Hrsg. A. K o l b,
R. E s t e r b a u e r, H.-W. R u c k e n b a u e r. Stuttgart 1998; por. te¿: V. M i l i s: Cyberethik  Im Spannungsfeld zwischen der christlich-ethischen Tradition von Lüge und
Wahrheit [Doktoratthesen an der Universitaet Leuven: http://www.kuleuven.be/onderzoek/onderzoeksdatabank/project/3H05/3H050842.htm]; por. J. B r a n d n e r: Cyberethik-wieviel moral braucht das Netz [http://matrix.orf.at/bkframe/980719_1.htm].
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czy bezsensie rozstrzyga ostatecznie nie ca³e instrumentarium komputerowe i nie przesy³ane znaki, lecz praca interpretacyjna w g³owie cz³owieka17. Innymi s³owy, ka¿de miejsce, jako odnosz¹ce siê do tego, co etyczne i nieetyczne, wymaga jednoczenie permanentnej weryfikacji.
17

Por. Der Standard v.7./8./05, s. 32.
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Ethical aspects of virtual worlds in the context of the European Union
Summary
The article constitutes an attempt to discuss the problems appearing together with
the popularization of information technologies and perspective of the creation of a European society as an information society. It presents the main documents that have recently been the subject of debate in the European Union, as well as ethical and axiological conditions and consequences of the popularization of virtual worlds.

Heinrich Badura

Ethische Aspekte der virtuellen Welten im Kontext der Europäischen Union
Zusammenfassung
Im folgenden Artikel werden die mit der Verbreitung von informatischen Techniken und mit der Entwicklung einer europäischen, informatischen Gesellschaft auftauchenden Probleme besprochen. Der Verfasser stellt die Urkunden dar, die in den letzten
Jahren in EU diskutiert wurden, als auch ethische und axiologische Voraussetzungen
und Folgen der sich verbreitenden virtuellen Welten.

9 Cz³owiek...

Bart³omiej Gutowski
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Warszawa

Net art
Sztuka w wirtualnej przestrzeni
Case mia³ dwadziecia cztery lata. W wieku dwudziestu dwóch zosta³ kowbojem, koniokradem, jednym z najlepszych w Ci¹gu. Uczy³ siê
u naprawdê dowiadczonych, McCoya, Pauleya i Bobby Quinea, legend
tego fachu. Dzia³a³ na nieustannym, niemal adrenalinowym haju, produkcie ubocznym m³odoci i sprawnoci, pod³¹czony do robionego na zamówienie cyberprzestrzennego deku, który rzutowa³ bezcielesn¹ wiadomoæ na wszechzmys³ow¹ halucynacjê matrycy1. Ten fragment pochodz¹cy z Neuromancera Williama Gibsona, powieci opublikowanej w 1984
roku, powszechnie uznawany jest za pierwsze u¿ycie terminu cyberprzestrzeñ. W rzeczywistoci Gibson stworzy³ w przestrzeni wyobrani wiat
wirtualny ju¿ dwa lata wczeniej  w opowiadaniu Burning Chrome.
Na strychu Bobbiego jedyne wiat³o pochodzi³o od monitora. Zielone
i czerwone diody owietla³y twarz symulatora matrycy. Zna³em ka¿dy
chip w symulatorze Bobbiego, który wygl¹da³ jak zwyczajny Ono-Sendai
VII  Cyberspace Seven. By³ jednak wielokrotnie przerabiany, tak i¿
trudno by³oby znaleæ w nim choæby fragment wykonany fabrycznie2.
Owa matryca (matrix), czyli cyberprzestrzeñ to nic innego jak wygenerowany komputerowo wiat. Póniej brutalnie zbanalizowany i sprowadzony do absurdu w kolejnych czêciach filmu Matrix. Sam Gibson, z jednej
strony wizjoner technologiczny, z drugiej w³aciwie laik w kwestiach technicznych, w ten oto sposób zdefiniowa³ termin: Cyberprzestrzeñ to metafora, która pozwala nam ogarn¹æ miejsce, gdzie, mniej wiêcej od czasu
1
2

W. G i b s o n: Neuromancer. Prze³. P. C h o l e w a. Warszawa 1992, s. 7.
I d e m: Burning Chrome. New York 1986, s. 4.
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drugiej wojny wiatowej, tworzylimy stopniowo coraz wiêksz¹ iloæ rzeczy okrelanych przez nas jako cywilizacja. To w cyberprzestrzeni przeprowadzane s¹ operacje bankowe3. Internet by³ w tym czasie, na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX wieku, dopiero w powijakach. Co prawda ARPAnet powsta³ ju¿ pod koniec lat szeædziesi¹tych, praktycznie
wykorzystywano go jednak wy³¹cznie do potrzeb wojska i kilku amerykañskich orodków naukowych4. W latach siedemdziesi¹tych opracowano do dzisiaj stosowane protoko³y FTP, TELNET, TCP, IP, ukute zosta³o
samo pojêcie Internetu. Na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych powsta³y grupy dyskusyjne, powsta³a, równie¿ w 1983 roku, sieæ
Internet. Dominowa³y ATARI i Commodore. PC to w³aciwie dopiero przysz³oæ5. W Polsce po raz pierwszy namiastka sieci pojawi³a siê w redakcji pisma Komputer w 1986 roku. World Wide Web powsta³ dopiero
w 1990 roku, a Mosaic  pierwsza graficzna przegl¹darka  w roku
19936. W roku 1999 superkomputer by³ w stanie wykonaæ 1012 operacji na
sekundê7. Wydaje siê, ¿e ju¿ niewielki krok dzieli nas od tego, aby kolejny superkomputer dorówna³ ludzkiemu mózgowi, a jak przewiduj¹ niektórzy, aby zacz¹³ odczuwaæ emocje, cyberprzestrzeñ za zyska³a trzeci
wymiar. Zreszt¹ i te ograniczenia mog¹ przestaæ obowi¹zywaæ; bêdziemy
mieli do czynienia z przestrzeni¹ N-wymiarow¹. Wprowadzenie implantów mo¿e pozwoliæ na urzeczywistnienie siê wizji po³¹czenia wiata wirtualnego i realnego, ostatecznego zamazania ró¿nicy miêdzy nimi. Komputery, które wielokrotnie przekrocz¹ mo¿liwoci ludzkiego umys³u, wyposa¿one w emocje, zyskaj¹ wreszcie ostatni brakuj¹cy im element  wiadomoæ. Dziêki po³¹czeniu umys³u ludzkiego i elektronicznego dojdzie
do zespolenia osobowoci. Nast¹pi oderwanie umys³u od cia³a. Pe³ne zjednoczenie rzeczywistoci wirtualnej i realnej. Pojawi siê mo¿liwoæ kopiowania umys³u. Cybernetyczna niemiertelnoæ. Wizja Gibsona stanie siê rzeczywistoci¹.
wiat opisywany przez Gibsona, to rzeczywistoæ, w której najwa¿niejsza staje siê informacja. To o ni¹ toczy siê prawdziwa walka. Relacja
miêdzy tym, co realne, a tym, co wirtualne, w³aciwie ulega zatarciu.
Gubi siê gdzie granica miêdzy cz³owiekiem a maszyn¹. Ekran monitora
Cyt. za: [http://www.vivid.pl/php/ksiazki/autorzy/gibson.php3?l_p=&id_a=&l=&la=
&pp=] (jeli nie zaznaczono inaczej, data dostêpu do stron WWW 04.11.2008).
4
[http://www.winter.pl/internet/historia.html].
5
[http://www.idn.org.pl/users/lesz/legend/historia.html].
6
Zestawienie historii przegl¹darek na stronie Browser Timelines  [http://
www.idn.org.pl/users/lesz/legend/historia.html].
7
W. D u c h: Cyberprzysz³oæ naprawdê fantastyczna; strona Katedry Informatyki
Stosowanej UMK w Toruniu [http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/ref/00-future/future.html].
3
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staje siê ³¹cznikiem miêdzy dwiema rzeczywistociami, a mo¿e po prostu
miêdzy dwiema przestrzeniami tej samej rzeczywistoci. Sama przestrzeñ,
widziana w tradycyjny sposób, przestrzeñ miasta, zostaje rozmyta. Tak
naprawdê jednak rozmyciu ulega co wiêcej  czas. Przestrzeñ wirtualna funkcjonuje w³aciwie poza czasem, przynajmniej rozumianym w tradycyjny sposób. To bajty, piksele, kod zerojedynkowy kszta³tuje jej istnienie. wiat przedstawiony na ³amach powieci Gibsona daleki jest
od sielanki. Rzeczywistoæ stworzona i podporz¹dkowana kapitalistycznym potrzebom, d¹¿eniom wielkiego biznesu. Z kart ksi¹¿ki wy³ania
siê wiat pe³en przemocy, bezpardonowej walki o w³adzê, wp³ywy, pieni¹dze... Gdy odebrany zostaje ci dostêp do cyberprzestrzeni, przestajesz
liczyæ siê jako jednostka. Jeste skazany na wegetacjê i mieræ. Znajdujesz siê na marginesie spo³eczeñstwa. To przestrzeñ sieci kszta³tuje
relacje spo³eczne, jednak istnienie w matrycy to skazywanie siê na
powoln¹ utratê w³asnej to¿samoci, cielesnoci. Cz³owiek staje siê cyborgiem. Cyberprzestrzeñ zamieszkuj¹ niematerialne byty. Wszelkie dotychczasowe potrzeby  duchowe czy seksualne  zast¹pione zostaj¹ pragnieniem wiedzy, a w³aciwie nie wiedzy, tylko informacji. Gibson, uznawany dzisiaj za proroka wielu negatywnych zjawisk zwi¹zanych z sieci¹,
takich jak choæby haking, w rzeczywistoci dotyka znacznie istotniejszej
kwestii: alienacji jednostki w cybernetycznym wiecie, zatracania to¿samoci przez podmiot.
Jednak rozwój cybernetyki jako nauki prowadz¹cej do niemiertelnoci mo¿e napotkaæ bardzo powa¿ne ograniczenia. Czy komputery rzeczywicie bêd¹ mia³y poczucie w³asnej to¿samoci, wiadomoæ? Czy bêd¹
w stanie prze¿ywaæ emocje? Czy bêd¹ rzeczywicie potrafi³y dowiadczaæ
lub zrozumieæ najprostsze zdania? Czy jêzyk przestanie byæ dla komputera konkretn¹ informacj¹ czy nawet zbiorem mo¿liwych informacji? Czy
dostrze¿e on jego z³o¿onoæ i wieloznacznoæ? Zwiêkszanie liczby wykonywanych operacji niewiele pomo¿e. Nie wydaje siê równie¿, by rozwi¹zanie tkwi³o w genetycznym programowaniu, czyli stworzeniu sztucznego mózgu. Ju¿ dzisiaj oczywicie mamy do czynienia z samoucz¹cymi siê
maszynami, ci¹gle jednak zamkniête s¹ one w systemie zerojedynkowego wyboru. Nie s¹ w stanie same wskazaæ celu, dzia³aæ w sytuacjach ca³kowicie nietypowych, pominiêtych w procesie programowania. Gdy Eduardo Reck Miranda8 spróbuje nauczyæ komputer programowania muzyki
w³anie na podstawie algorytmów genetycznych, muzyki oryginalnej,
niebêd¹cej naladownictwem czyjego stylu, prawdopodobnie w koñcu
odniesie sukces. Jednak powstaj¹ca muzyka bêdzie wci¹¿ wyborem najbliStrona Wydzia³u Technicznego Uniwersytetu w Plymouth [http://neuromusic.soc.
plymouth.ac.uk/].
8
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¿ej odpowiadaj¹cych sobie taktów, nie za emocji. W tym tkwi prawdziwe ograniczenie wspó³czesnej cybernetyki.
Pamiêtaæ trzeba, i¿ równie¿ komputery biologiczne, a wiêc opieraj¹ce swe dzia³anie na kodzie DNA, nadal bêd¹ jednak komputerami
sztucznymi, programowanymi bowiem przez cz³owieka. Zmieni siê jedynie ich szybkoæ (obecnie mówi siê o osi¹gniêciu przez nie szybkoci 1020
operacji na sekundê9). Decyduj¹ca oka¿e siê jednak nie imponuj¹ca szybkoæ, lecz mo¿liwoæ naladowania procesu mylenia. Komputer bêdzie
wówczas w stanie na podstawie niepe³nych informacji znaleæ w³aciwe
rozwi¹zania, bêdzie w stanie wypracowaæ w³asn¹ metodê analizy problemu. Przyznaæ jednak trzeba, ¿e (prace nad samym projektem trwaj¹
od 1993 roku) og³oszone w 1999 roku10 powstanie w nied³ugim czasie
sztucznego kota nadal pozostaje w fazie fantastycznego projektu. Sam
jego twórca Micha³ Korkin trzy lata temu zrezygnowa³ z zastosowania
modu³ów CoDi, które pozwala³yby na wyhodowanie modu³ów o dowolnych w³aciwociach11. Maszyna dostaje zbiór ró¿nych sygna³ów wejciowych oraz oczekiwanych reakcji modu³u i przeprowadza ewolucjê
w stylu darwinowskim. Ka¿demu modu³owi odpowiada komputerowy chromosom  bêd¹cy ³añcuchem bitów. Ze zbioru przypadkowych
chromosomów wyrasta pierwsze pokolenie modu³ów. S¹ one nastêpnie
sprawdzane i ka¿dy dostaje ocenê w zale¿noci od podobieñstwa jego
zachowania do zachowania oczekiwanego. Najlepsze mog¹ siê krzy¿owaæ i mieæ potomstwo. Tak powstaje nastêpne pokolenie modu³ów, które znów s¹ oceniane, najlepsze z nich mog¹ mieæ potomstwo itd. W którym pokoleniu powstaje struktura modu³u CoDi spe³niaj¹ca za³o¿one
zadanie12.
Komputery biologiczne nie s¹ zreszt¹ jedyn¹ drog¹, któr¹ próbuje
pod¹¿aæ wspó³czesna robotyka. Nie mniej interesuj¹co przedstawiaj¹ siê
badania nad komputerami optycznymi13. Istota polega na zast¹pieniu dzisiejszych przewodów metalowych  optycznymi w³óknami. Informacje bêd¹ przekazywane strumieniem wiat³a i tak¹ te¿ bêd¹ mog³y
9
W. D u c h: Cyberprzysz³oæ naprawdê fantastyczna; strona Katedry Informatyki
Stosowanej UMK w Toruniu [http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/ref/00-future/future.html].
10
Pocz¹tek ery sztucznej inteligencji w: Strony redakcyjne Gazety Wyborczej [http://
serwisy.gazeta.pl/film/1,57307,2214875.html].
11
Kognitywistyka.net. Portal wiedzy o umyle, informacje redakcyjne [http://www.kognitywistyka.net/a/2004.htm].
12
Por. Evolving an Optimal De/Convolution Function for the Neural Net Modules of
ATRs Artificial Brain Project; strona Wydzia³u Informatyki Uniwersytetu w Utah [http:/
/www.cs.utah.edu/~degaris/papers/convevln.html].
13
Por. artyku³ G. K r ó l a na stronie [http://gkrol.nex.com.pl/super/].
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mieæ prêdkoæ. Dziêki jednoczesnemu zastosowaniu organicznych procesorów mo¿liwa mog³aby byæ miniaturyzacja komputera do wielkoci
komórki.
Nowe technologie, mimo pierwszych sukcesów, wci¹¿ jednak pozostaj¹ w krêgu teoretycznych za³o¿eñ i nikt nie jest w stanie w pe³ni przewidzieæ, jak bêdzie zachowywaæ siê superkomputer biologiczny lub optyczny. Czy rzeczywicie bêdzie umia³ samodzielnie dostosowywaæ siê do
wszelkich mo¿liwych zmian? Czy samo zwiêkszenie szybkoci do pozornie niemo¿liwych prêdkoci, a nawet nauczenie procesów analogicznych
do ludzkiego mylenia sprawi, ¿e komputery zyskaj¹ zarówno emocje,
jak i wiadomoæ? Pytania s¹ niezwykle istotne, dopiero wówczas bowiem
mo¿liwe by³oby pe³ne stworzenie sztucznej inteligencji, prawdziwe zatarcie granicy miêdzy wiatem wirtualnym i rzeczywistym.
Pojêcie rzeczywistoci wirtualnej bynajmniej nie jest jednoznaczne14.
Mamy do czynienia jedynie z potencjalnie istniej¹c¹ rzeczywistoci¹, nie
za z realnym bytem. Tak postrzegana wirtualna rzeczywistoæ jest form¹ cyberprzestrzeni, a wiêc wiata alternatywnego do naszego (wówczas
mo¿emy mówiæ o równowa¿noci terminów cyberprzestrzeñ i wiat
wirtualny), w którym nowoczesne technologie odtwarzaj¹ wymiary naszego wiata, a byæ mo¿e równie¿ tworz¹ zupe³nie nowe przestrzenie.
Rzeczywistoæ wirtualna mo¿e w skrajnej formie staæ siê alternatywn¹
przestrzeni¹ dla wiata fizycznego. Dziêki zastosowaniu interaktywnych
technologii uzyskujemy poczucie przebywania w innej rzeczywistoci (lub
rzeczywicie zaczynamy w niej przebywaæ). Znajdujemy siê w rzeczywistoci, która pozwala nam funkcjonowaæ w sposób analogiczny do wiata
rzeczywistego, nie stanowi za jedynie jego obrazu. Przez pojêcie wirtualnej rzeczywistoci mo¿emy tak¿e rozumieæ odtwarzanie realnie istniej¹cych przestrzeni (lub jedynie wymylonych) na ekranie komputera. Jedn¹ z najs³ynniejszych tego typu rekonstrukcji by³o komputerowe odtworzenie opactwa w Cluny, zniszczonego w wieku XI. Obecnie niemal ka¿de wielkie muzeum oferuje odwiedzaj¹cym wirtualn¹ wycieczkê po swoich zbiorach. Ró¿nica miêdzy przestrzeni¹ realn¹ a wirtualn¹ jest tu ca³y
czas doskonale odczuwana. Inna forma wirtualnej rzeczywistoci jest
tworzona, konstruowana przez ró¿nego rodzaju symulatory, czyli systemy s³u¿¹ce do odtwarzania ju¿ nie statycznych przestrzeni, lecz sytuacji
czy zdarzeñ, daj¹c z³udzenie realnoci. Przebywaj¹c w realnym wiecie,
Por. opracowania i artyku³y na stronie orodka badañ nad rzeczywistoci¹ wirtualn¹: [http://vresources.jump-gate.com], a tak¿e W. S i w a k: Hipertekstualna podró¿ przez
wirtualne wiaty [physics.uwb.edu.pl/ptf/echa/w_siwak/wirtual/wirtual.htm]; What is VR?
na stronie The International VR Photography Association (IVRPA) [http://www.iqtvra.org/
iqtvra/docs/en/index.php?includeFile=1.About_Us.dir/1.What_is_VR.php#]; S³ownik slangu informatycznego [http://www.ssi.civ.pl/data/vr.php].
14

Net art. Sztuka w wirtualnej przestrzeni

135

mamy pe³ne z³udzenie bycia w innej przestrzeni. Mo¿emy wówczas byæ
przenoszeni równie¿ do cybernetycznie zaprojektowanych przestrzeni,
bêd¹cych np. kreacjami artystycznymi. Dziêki ró¿nego rodzaju symulatorom tracimy poczucie zanurzenia w wiecie realnym. Nasze zmys³y i nasza wiadomoæ przenosz¹ siê do komputerowo kontrolowanej rzeczywistoci, któr¹ mo¿emy wówczas wspó³kreowaæ. Rzecz jasna, tak postrzegana rzeczywistoæ wirtualna staje siê wspania³ym polem dla sztuki. Na
razie jednak przede wszystkim tworzone s¹ jej namiastki pod postaci¹
sztuki Internetu zwanej net art.
Czym jest owa sztuka Internetu? W gruncie rzeczy, jak wiele innych
terminów, jest to pojêcie doæ p³ynne. Przede wszystkim jednak nale¿y
odró¿niæ j¹ od stron WWW powiêconych sztuce czy prezentuj¹cych grafikê komputerow¹ (z t¹ mamy do czynienia nader czêsto) lub grafikê
ASCII, jak równie¿ od projektów stron internetowych15. Owo rozró¿nienie bardzo trafnie przedstawili organizatorzy festiwalu w Linzu w 1995
roku: Dzie³o sztuki [internetowej  B.G.] nie powinno byæ traktowane
jako przedmiot do ogl¹dania, lecz spe³niaæ rolê specyficznej soczewki do
patrzenia przez nie w inne wymiary. Internet, w wietle tej zasady, nie
jest miejscem, gdzie lokuje siê reprezentacje tradycyjnych struktur artystycznych, lecz jest form¹ aktywnoci komunikacyjnej wyrastaj¹c¹ z logiki medium16. Czym wiêc jest dzie³o sztuki internetowej? P³ynne s¹ tu
granice  najogólniej jest nim projekt stworzony za pomoc¹ technik w³aciwych Internetowi, czyli jêzyka html, dhtml, hipertekstu, animacji flash,
skryptów java, php itp.; dostêpny powinien byæ z poziomu stron WWW
(ewentualnie jakiej alternatywnej internetowej us³ugi, np. poczty elektronicznej czy IRC), a naturalnym ród³em jego funkcjonowania powinna byæ sieæ. Ponadto powinien byæ to projekt wykorzystuj¹cy charakterystykê Internetu, a wiêc przede wszystkim musi byæ interaktywny. Powinien powstawaæ z mniejszym b¹d wiêkszym zaanga¿owaniem odbiorcy b¹d zacieraæ granice miêdzy odbiorc¹ i twórc¹ (co swoj¹ drog¹ nie
jest niczym nowym), w ka¿dym razie za wykorzystywaæ wielopoziomowoæ, abstrakcyjn¹ przestrzennoæ sieci. W innym bowiem wypadku
mamy do czynienia z prezentacj¹ sztuki przez Internet, czêsto nawet
tworzonej z myl¹ o zaistnieniu w sieci, jak np. niektóre typy grafiki komputerowej. Wa¿nym elementem net artu jest jego ponadlokalnoæ, która
³¹czy w jednym projekcie ludzi znajduj¹cych siê w zupe³nie ró¿nych miejscach, ró¿nych wyznaniach g³osz¹cych odmienne ideologie itd.; to wszystko staje siê mniej istotne  wa¿na jest otwarta ³¹cznoæ z innymi  co
zreszt¹ jest charakterystyczn¹ cech¹ Internetu w ogóle i bardziej typo15
16

Por. B. G u t o w s k i: Sztuka w sieci czyli net art. Artifex nr 4, s. 26.
Por. strona festiwalu [http://www.aec.at/].
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we dla wspó³czesnych form komunikacji ni¿ tylko samego net artu. Komunikacja ta  przez IRC, usenet, chat, blog i inne formy  staje siê
niezmiernie popularna. Sami artyci net artu (lub jak wol¹ inni net.art)
tworz¹ czêsto swoje projekty na odleg³oæ, fizycznie nie przebywaj¹c razem, ³¹cz¹ siê w sieci17. Oczywicie powstaj¹ (szczególnie w USA, chocia¿ te¿ w Lublanie czy Moskwie) centra sztuki multimedialnej, m.in.
WWW Art Center, Lublana Digital Media Lab czy Net Lab. Ryszard
W. Kluszczyñski, teoretyk nowych mediów, okrela net art jako alternatywny uk³ad sztuki, który funkcjonuje poza uk³adem rynkowym okrelanym przez system galeryjny. D¹¿y do prze³amania izolacji jednostek, czyni¹c z twórczej samoekspresji, kontaktu i globalnej, wielokulturowej komunikacji podstawowe jakoci sztuki. Otwartoæ, powszechnoæ, bezgranicznoæ to cechy net artu, natomiast wolnoæ, anarchicznoæ i zainteresowania polityczne to charakterystyczne atrybuty postawy artystów realizuj¹cych swoje twórcze projekty w cyberprzestrzeni18. Wraz z rozwojem Internetu dodaje on jeszcze decentryzacjê, interaktywnoæ, wirtualnoæ, hipertekstualnoæ oraz nawigacjê19. Zreszt¹ w ramach komercyjnej galerii Art.Teleportacia próbowano sprzedawaæ sztukê Internetu
(a w³aciwie dostêp do niej)20. Projekty te  przynajmniej na razie  nie
spotka³y siê jednak z szerszym przyjêciem. Dzia³ania artystyczne w Internecie nadal pozosta³y niekomercyjne.
Sztuka Internetu, podobnie jak i inne media elektroniczne, a mo¿e
nawet w jeszcze wiêkszym stopniu, prowadzi do zacierania granic sztuki. Zjawisko to oczywicie nienowe, napisano o nim wiele. Niew¹tpliwie
jednak, w³anie sztuka Internetu w tê tendencjê do zacierania granic
sztuki wpisuje siê bardzo dobrze. W tym sensie mo¿na wywodziæ j¹ po
czêci z konceptualizmu, a wczeniej obiektów Duchampa czy nawet dzia³añ dadaistycznych (co nie znaczy, ¿e wiadomie do konceptualizmu nawi¹zuje), ale równie¿ z dzia³añ Fluxusu czy tradycji pop-artowskiej. Niew¹tpliwie wykazuje zbie¿noæ ze sztuk¹ poczty21 czy te¿ ma³o popularn¹
sztuk¹ faksu, podobieñstwo to ma jednak przede wszystkim charakter
techniczny. Wskazaæ mo¿na natomiast na jeszcze jedno ród³o  popularn¹ od koñca lat siedemdziesi¹tych minionego stulecia sztukê wiadomie siêgaj¹c¹ po zaawansowane technologie elektroniczne, sztukê o chaPor. B. G u t o w s k i: Sztuka w sieci..., s. 27.
[http://www.netart.tawerna.art.pl/definicje.htm].
19
R.W. K l u s z c z y ñ s k i: Spo³eczeñstwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków 2001.
20
E. W ó j t o w i c z: Ekran a sztuka Internetu [http://www.humanista.pl/teksty/ekran_
a_sztuka_internetu.html].
21
R.W. K l u s z c z y ñ s k i: Internet  nowe terytorium ekspresji [http://csw.art.pl/warsztaty/rwk_p.html].
17
18
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rakterze multimedialnym. Roman Ingarden, dziel¹c akty wiadomociowe, mówi³, ¿e akty twórcze cz³owieka wytwarzaj¹ przedmioty intencjonalne; te, które istniej¹ d³u¿ej ni¿ same akty, uzyskuj¹ obiektywnoæ
przedmiotow¹. Dla wiêkszoci projektów internetowych, a pewnie i szerzej  multimedialnych  podstawê stanowi w³anie pewien akt wiadomociowy, koncepcja  w tej warstwie przede wszystkim rodzi siê
dzia³anie artystyczne, reszta jest nadbudow¹, technologiczn¹ realizacj¹
tego procesu. Przy czym istotne jest, ¿e w warstwie podstawowej mo¿emy tworzyæ jedynie zr¹b g³ównych za³o¿eñ, dalej  poprzez interaktywnoæ  zaczynaj¹ funkcjonowaæ one niezale¿nie.
Niektórzy twierdz¹, ¿e muzyka to przede wszystkim nuty, a architektura to projekt. Podobnie w sztuce Internetu pierwotna jest warstwa
teoretyczna, reszta jest ju¿ tylko technicznym wykonaniem, które zreszt¹ nigdy nie osi¹ga struktury materialnej, pozostaj¹c zawsze w warstwie
wirtualnej (przy czym niestety za³o¿enia teoretyczne zawsze musz¹ byæ
dopasowywane do ograniczonych mo¿liwoci technicznych). W warstwie
konceptualnej twórcy sztuki Internetu zazwyczaj odrzucaj¹ wartoci estetyczne, do pewnego stopnia pojawiaj¹ siê one w technicznej realizacji
dzie³a  owe teoretyczne za³o¿enia otrzymuj¹ oprawê plastyczn¹ i tu do
g³osu, o dziwo, czêsto zaczynaj¹ dochodziæ wartoci estetyczne. Ów interfejs graficzny, jak okrela siê to, co widaæ na ekranie monitora, ma byæ
oczywicie wirtualnym urzeczywistnieniem koncepcji, stanowiæ odbicie
warstwy technicznej, ale pojawia siê tu równie¿ wartoæ estetyczna, mo¿e
nie piêkno, ale ³adnoæ  interfejs ma wzbudzaæ emocje estetyczne. Zazwyczaj dokonuje siê to na bardzo podstawowym poziomie, niemniej jednak tradycyjna wartoæ estetyczna nie zanika zupe³nie.
Interesuj¹ce jest, ¿e jednym z pierwszych projektów internetowych
(z roku 1994), jaki pod nazw¹ Ping wykona³a austriacka grupa x-space,
tworzony by³ za pomoc¹ dwiêku, a nie obrazu. S³owa wypowiadane przez
artystê do mikrofonu trafia³y na serwer umieszczony na innym kontynencie, nastêpnie za powraca³y do sal, gdzie by³y puszczane przez g³oniki. Po³¹czenia internetowe  nieidealne pod wzglêdem szybkoci 
sprawia³y, ¿e dwiêk pojawia³ siê ze sporym opónieniem. Warto tu mo¿e
jeszcze wyjaniæ nazwê projektu. S³owo ping doskonale jest znane osobom pracuj¹cym z systemem operacyjnym DOS; jest to narzêdzie s³u¿¹ce do testowania szybkoci transmisji w sieci. Dostarcza informacji o poszczególnych czasach przesy³ania danych.
Inny bardzo znany i g³ony projekt z 1997 roku Refresh, czyli Odwie¿anie polega³ na tym, ¿e kilkanacie stron WWW zosta³o zamkniêtych w pêtlê. Odwiedzaj¹cy jedn¹ ze stron byli chwytani w pu³apkê, natychmiast bowiem strona odwie¿a³a siê i automatycznie pojawia³a siê
kolejna, po niej za nastêpna i tak w kó³ko  jedyn¹ ucieczkê z pêtli stano-
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wi³o zamkniêcie przegl¹darki internetowej. W istocie wiêc projekt by³
podobny do jednego z zaproponowanych przez Jodiego.
Na stronie http://404.jodi.org prowadzona jest swoista rozmowa,
w której mo¿e uczestniczyæ ka¿dy, kto stronê tê odwiedzi. Ca³oæ polega
na dopisywaniu zupe³nie bezsensownych (choæ oczywicie nie wyklucza
siê ukrytego kodu) wypowiedzi. Panuje pe³na dowolnoæ, nie ma ¿adnych
instrukcji czy informacji. Rzecz wygl¹da tak, ¿e nadaje siê do prze³o¿enia nawet na tradycyjny zapis:
*w* +p+ :45: <> [ww] !b!_
hfg hcc_
hfg _
hcc_
hcc_
5656_
sdf sdf sdf sdf sdfddkdkkd_
sdf sdf sdf sdf sdfddkdkkd_
Pod adresem za http://text.jodi.org kryje siê nieco inny projekt tych
samych artystów Joana Heemskerka & Dirka Paesmansa. B³¹dzimy po
stronach bêd¹cych ci¹gami nic nieznacz¹cych znaków  przechodzimy
od jednej do drugiej, bardzo szybko gubi¹c siê w owym labiryncie. Nie
ma z niego wyjcia, a raczej istnieje jedno brutalne, do którego w koñcu
i tak musimy siê uciec  zamkniêcie okna przegl¹darki. Stron stworzonych w projekcie jest kilkaset, ka¿da kolejna ma swój numer i adres.
Mamy wiêc sytuacjê podobn¹ do tej, jak¹ przedstawia Stanis³aw Lem
w Pamiêtniku znalezionym w wannie, gdzie bohater b³¹dzi pomiêdzy labiryntem piêter i pokoi znajduj¹cych siê w Gmachu. Podobnie rzecz ma
siê tutaj  zostajemy wci¹gniêci w absurdalny, wirtualny, mo¿e nieco
schizofreniczny wiat, chodzenie po nim nie ma sensu  za ka¿dym klikniêciem odnajdziemy kolejn¹ bardzo podobn¹ stronê, absolutnie nic siê
nie zmieni, poszukiwanie jakiego klucza czy sensu jest bezsensowne 
on nie istnieje (ja go w ka¿dym razie nie znalaz³em). Powstaje struktura
absurdalna s³u¿¹ca samej sobie i niczemu wiêcej. Jest to powtórzenie
sytuacji znanej internautom: sieæ Internet wci¹ga, b³¹dzimy po niej, poruszaj¹c siê po kolejnych obszarach, które przez ca³y czas prowadz¹ nas
w³aciwie donik¹d  do kolejnych niepotrzebnych nam, nieistotnych informacji (oczywicie nie zawsze tak jest), do przegl¹dania tysiêcy stron
w celu znalezienia jakiej prawdy absolutnej. Z podobn¹ wiar¹ przegl¹damy strony projektu Jodi, a i efekt jest podobny. Belle22 to polski pro22

[http://www.belle.art.pl].
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jekt, wci¹gaj¹cy hipnotyzuj¹cy ci¹gle zmieniaj¹cym siê tekstem, który
jednak nigdzie nas nie prowadzi.
Cz³owiek i jego cia³o, ludzka to¿samoæ staj¹ siê pretekstem do zupe³nie innych artystycznych kreacji internetowych. To jeden z najpopularniejszych tematów, poruszany zreszt¹ w bardzo ró¿norodny sposób.
Poszukiwanie istoty osobowoci staje siê problemem pracy zaprezentowanej na stronie http://human-intoface.net/, gdzie podczas ruchu myszk¹ ca³y czas zmieniaj¹ siê zbitki ludzkich twarzy. Projekt Nuclear Body,
bêd¹cy prezentowanym w Internecie zapisem zdjêæ zrobionych podczas
badañ radioizotopowych  scyntygrafii, przeprowadzonych w orodku
onkologicznym w Lublanie [http://www.aksioma.org/nuclearbody/index.htm]. Projekt WI-FI-Sm to sprzeda¿ cudownego chipa, który po przylepieniu do ludzkiego cia³a dziêki sieci internetowej wychwytuje w najbli¿szym otoczeniu takie s³owa jak ból, mieræ, cierpienie, wypadek, wirus, jednoczenie delikatnie uciskaj¹c, przekazuje ci ból innych [http://
www.unbehagen.com/wifism/]. Bardziej wymowny w swej stylistyce jest
projekt http://www.boogaholler.com/webart/wto/wto.html, gdzie poruszaj¹c siê po planszy przedstawiaj¹cej zmasakrowane cia³o, odkrywamy pola,
pod którymi kryje siê atakuj¹cy policjant lub poddaj¹cy siê, klêcz¹cy cywil. Wszystko utrzymane jest w konwencji gry. Podobnie zreszt¹ jak i niektóre inne projekty tej grupy [http://www.interactive.legal.com.pl/].
Bardzo g³onym artyst¹ internetowym  zw³aszcza odk¹d jego prace pokazane zosta³y na biennale w Wenecji  jest S³oweniec Vuk Cosic,
który powiêci³ siê przede wszystkim globalnej komunikacji oraz ruchom
pokojowym, co w oczywisty sposób znajduje odbicie w jego koncepcjach
artystycznych. Wród innych wspomnieæ trzeba o brytyjskim fotografiku, zajmuj¹cym siê równie¿ wzornictwem, Heathu Buntingu, który zyska³ du¿¹ popularnoæ. Wymieniæ trzeba równie¿ nazwisko Alexeia Shoulgina, który jest jednym z pierwszych twórców internetowych.
Równie¿ w Polsce, niestety niezbyt licznie, powstaj¹ projekty internetowe. Jednym z nich jest niezrealizowany ASCII LABIRYNT. Jego
twórcy na stronie WWW napisali wówczas: [...] wszystkich chêtnych zapraszamy do jego wspó³tworzenia  w za³o¿eniu labirynt ma siê sk³adaæ z rozmaitych sentencji (naukowych i z ¿ycia wziêtych), cytatów (ze
znanych i nieznanych osób, filmów itp.), m¹droci powi¹zanych ze sob¹
w rozmaity sposób  je¿eli chcesz podzieliæ siê z nami jak¹ szczególn¹
m¹droci¹, wype³nij odpowiedni formularz23. W istocie swej bardzo jest
to bliskie postmodernizmowi, z jego teori¹ dzie³a otwartego  pomys³
niezbyt nowatorski, w istocie swej powtarzaj¹cy te¿ znane z sieci schematy. W¹tpiê, aby w nat³oku genialnych sformu³owañ mog³o odnaleæ
23

[http://neurobot.art.pl].
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siê co rzeczywicie wa¿nego, mo¿e siê mylê  mnie jednak ów pluralizm niezbyt przekonuje. Warto przypomnieæ, ¿e z okazji 10-lecia istnienia polskiego Internetu w Centrum Sztuki Wspó³czesnej przygotowana
zosta³a prezentacja pod nazw¹ Internet Cafe, wchodz¹ca w sk³ad wystawy LAB 6, przygotowana przez Ryszarda W. Kluszczyñskiego i Martê
Dubrzyñsk¹ van der Haagen. Na wystawie prezentowane by³y najciekawsze prace net artu.
Twórcy net artu równie¿ chêtnie podejmuj¹ problem istnienia wirtualnej rzeczywistoci, wiata alternatywnego do naszego. Jedn¹ z pierwszych by³a praca Olii Likliny If you want to clean your screen, gdzie d³oni¹ mo¿emy czyciæ ekran: za pomoc¹ myszki poruszamy wówczas rêk¹,
któr¹ widzimy jakby od drugiej strony ekranu. W ten prosty sposób mamy
odczucia spotkania z wiatem wirtualnym znajduj¹cym siê po drugiej
stronie ekranu. Podobny, chocia¿ bardziej zaawansowany projekt, tylko
czêciowo realizowany w Internecie, nosi nazwê Touch me24. Znajduj¹cy
siê po drugiej stronie ekranu-szyby ludzie próbuj¹ siê z nami skontaktowaæ.
Artyci poruszaj¹ czêsto problemy to¿samoci, wiadomoci, emocji,
pamiêci. Zderzaj¹ to, co jednostkowe, indywidualne, z nieczu³¹ przestrzeni¹ maszyny. Takim typowym projektem jest Zuzanny Janin gra memory25, gdzie spotkane przez ni¹ osoby dopisywane s¹ do listy znajduj¹cej siê na stronie projektu. Jednoczenie otrzymuj¹ has³o i mog¹ dopisywaæ kolejnych znajomych czy spotkanych ludzi. Inny podobny projekt to
Dream Base26, gdzie mo¿na przesy³aæ swoje sny; niektóre z nich doczekaæ siê mog¹ wizualizacji. Jeden z projektów Donajski Digital Gallery27
zaprasza do przesy³ania wirtualnych pocztówek z miejsc, w których siê
by³o lub w których dopiero chce siê byæ. wiat wirtualny jedynie ujawnia
przed nami niektóre momenty, pozostawiaj¹c w ukryciu wirtualn¹ przestrzeñ je ³¹cz¹c¹. Nawi¹zujemy z ni¹ rodzaj gry, zatapiamy siê w przestrzeni i czasie wirtualnym. W ramach sztuki Internetu próbuje siê te¿
tworzyæ wirtualne wiaty. Jeden z nich opisuje w swojej ksi¹¿ce Ryszard
W. Kluszczyñski28. Przywo³uje przyk³ad realizacji bêd¹cej prób¹ wykreowania interaktywnej przestrzeni sztucznej inteligencji29  projekt grupy artystów, jak Andrew Kinf, Jane Prophet, Julian Saunderson, Gordon
Selley oraz Tony. Jednym z najbardziej interesuj¹cych projektów z pogranicza sztuki i nauki jest http://acg.media.mit.edu/people/fry/valence/
[http://fredforest.worldnet.net/touch-me].
[http://janin.art.pl/memory].
26
[http://www.dream7.com].
27
[http://www.ddg.art.pl].
28
R.W. K l u s z c z y ñ s k i: Spo³eczeñstwo informacyjne...
29
[http://www.lond-inst.ac.uk/technospere/index.html].
24
25
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index.html, bêd¹cy prób¹ stworzenia wizualnych konstrukcji przetwarzania informacji przez cz³owieka. Powstaj¹ fantastyczne mapy ludzkiej
percepcji. Natomiast Webtraser jest projektem, którego cel stanowi wizualizacja struktury wirtualnej. Odkrywanie w³anie tej przestrzeni, która
znajduje siê pomiêdzy. Super-i-com30 to rodzaj gogli, które po za³o¿eniu
ca³kowicie zmieniaj¹ nasze widzenie. Przenosz¹ nas do wirtualnej rzeczywistoci. Przynajmniej w sferze wizualnej.
Hipertekstualnoæ zmuszaj¹ca odbiorcê do ci¹g³ej wêdrówki wewn¹trz
przestrzeni, do gubienia pierwotnych i budowania zupe³nie nowych sensów jest znakiem charakterystycznym sztuki internetowej. Porusza siê
w gêstwinie wirtualnych znaków i informacji, które czêsto prowadz¹ donik¹d. Tak skonstruowana jest strona http://www.diacenter.org/closky/
1005b.html, gdzie ci¹gle zadawane nam s¹ kolejne pytania i przedstawiane mo¿liwe odpowiedzi, po wybraniu jednej z nich pada kolejne, pozornie doprecyzowuj¹ce pytanie i tak w³aciwie w nieskoñczonoæ. Inne
projekty jak http://www.communimage.ch/cgi-bin/engl/communimage.pl?167,160 czy http://edim.tafe.vu.edu.au/ggiannis/ wykorzystuj¹ setki zdjêæ banalnych na pierwszy rzut oka, po³¹czonych w pewne ca³ociowe struktury, ulegaj¹ce jednak ci¹g³ym zmianom po kliknieciu lub najechaniu na nie myszk¹. Po pewnym czasie zupe³nie przestaj¹ nas interesowaæ pytania i odpowiedzi. Wciskamy cokolwiek, byle przebiæ siê przez
gmatwaninê ³¹czy. Bezskutecznie. W estetyce net artu istotna staje siê
przestrzeñ znajduj¹ca siê pomiêdzy, a w³aciwie przestrzeñ i czas. Ci¹gle prze³¹czamy siê miêdzy jedn¹ a drug¹ stron¹ wisz¹c¹ gdzie w sieci.
Ale co znajduje siê pomiêdzy nimi?
Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ jest podejmowanie pewnego rodzaju gry z widzem, (zreszt¹ niew¹tpliwie zale¿noci miêdzy grami komputerowymi a niektórymi projektami siêgaj¹ g³êboko), gry, która sprowadza siê niekiedy do rodzaju ¿artu, ironicznego spojrzenia na sam¹ wirtualn¹ rzeczywistoæ. Czêsto autorzy odwo³uj¹ siê do wszechobecnej w Internecie pornografii. Jednym z ciekawszych projektów jest http://www.furnitureporn.com/ utrzymana w stylistyce stron pornograficznych, gdzie
jednak zamiast dziewczyn pokazuje siê krzes³a w niedwuznacznie erotycznych pozach. Innym projektem jest Bindi Girl31, ewidentnie szydz¹ca z konstrukcji stron pornograficznych.
Sztuka Internetu to w du¿ym stopniu sztuka komunikacji. Intertekstualnoæ, otwartoæ to jej cechy charakterystyczne. Odnajduje siê jednak
w wiecie komunikacji, a w³aciwie ci¹g³ej wymiany informacji, dialogu
prowadzonego z drugim, z samym sob¹ i z maszyn¹. Bêd¹c w wirtualnej
30
31

[http://www.super-i.com/index.html].
[http://www.thing.net/~bindigrl/remote2/remote_control.html].
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przestrzeni, ci¹gle jestemy zmuszeni do dokonywania wyborów, do odnoszenia siê do sytuacji. Znika granica. Odbiorca zaczyna kreowaæ komunikaty w ramach dzie³a. Artysta jest tym, który nie tworzy dzie³a,
a wy³¹cznie projektuje sytuacje, przede wszystkim o charakterze spo³ecznym, które bêd¹ ju¿ samodzielnie istnieæ w sieci.

Bart³omiej Gutowski

Net art. The art in the virtual space
Summary
The art of the Internet should be distinguished from websites devoted to art or
those presenting computer graphics (this one is very popular), ASCI graphics or the
projects of the Internet websites. Thus, it is becoming the form of the communicative
activity deriving from the logics of medium. It is a project designed by means of techniques typical of the Internet, i.e. the html, dhtml language, hypertext, flash animation,
java scripts, php, etc. The natural source of its functioning should be the net, whereas
its availability should derive from the level of websites. Besides, the project should make
use of the qualities of the Internet, i.e., it, above all, has to be interactive. It should be
created with a smaller or greater receivers engagement or blur the borders between the
receiver and the designer (which anyway is not a novelty), and, nevertheless, use multidimension and an abstractive spaciousness of the net. An important element of net art
is its extra localness as it combines people in totally different places, people of different
beliefs, preaching different ideologies, etc. in one project. All this is becoming less important  what matters is an open contact with others. This, though, is a very specific
feature of the Internet in general, and more typical for the contemporary forms of communication than the net art alone.

Bart³omiej Gutowski

Net art. Die Kunst im virtuellen Raum
Zusammenfassung
Die Internetkunst soll von den, der Kunst gewidmeten oder eine Computergrafik
und eine ASCI- Grafik darstellenden WWW-Seiten, wie auch von den Entwürfen der
Webseiten unterschieden werden; sie wird damit zu einer Form der, der Logik des Mediums untergeordneten Kommunikationsaktivität. Sie ist ein Entwurf, der mittels der
für das Internet charakteristischen Techniken, also der html-Sprache, der dhtml-Sprache, des Hypertextes, der flash-Animation, der java-Skripten, der php-Skripten u.dgl
geschaffen ist. Der Entwurf sollte vom Niveau der WWW-Webseiten zugänglich und vor
allem interaktiv werden. Bei dem Entwurf sollte die ganze Charakteristik des Internets
ausgenutzt werden. Bei dem Entwurf sollte die Engagement des Empfängers mehr oder
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weniger in Rücksicht genommen werden; die Grenzen zwischen dem Empfänger und
dem Autor sollten verwischt werden (was eigentlich nichts neues ist). Man sollte sich
bei dem Entwurf zu Nutze machen, dass das Internet über mehrere Ebenen verfügt und
abstrakt räumlich ist. Eine wichtige Eigenschaft der Net art ist deren Überörtlichkeit,
denn in einem Entwurf können mehrere, sich an verschiedenen Orten befindenden,
sich voneinander durch ihr Bekenntnis und ihre Ideologie unterscheidenden Menschen
verbunden werden. All das ist ohne Bedeutung  wichtig ist, dass alle, wie es übrigens
bei allen gegenwärtigen Kommunikationsformen der Fall ist, im Kontakt sind.

Alicja Balcerak
Politechnika Wroc³awska

Dwa wiaty gier symulacyjnych
Wprowadzenie
Utrzymuj¹ca siê od jakiego czasu atrakcyjnoæ przymiotnika wirtualny powoduje, ¿e bywa on u¿ywany w rozmaitych, czêsto zawê¿onych znaczeniach1. S³ysz¹c np. o wirtualnej czytelni, wirtualnym sklepie czy wirtualnej konferencji, ze zrozumia³ych wzglêdów oczekujemy
podania adresu internetowego, gdy¿ w tych przypadkach wirtualny
oznacza funkcjonuj¹cy w Internecie. Skojarzenie wiatów wirtualnych
z osi¹gniêciami informatyki i techniki komputerowej, zw³aszcza z sieciami rozleg³ymi, ogranicza³oby ich historiê do kilkudziesiêciu ostatnich lat.
W przyjêtym w tym opracowaniu szerszym, niespecyficznym rozumieniu
wiat wirtualny to rzeczywistoæ na niby lub jak gdyby, powo³ywana
do wzglêdnie krótkiego ¿ycia w celach utylitarnych lub rozrywkowych.
Tak rozumian¹, oswojon¹ od tysi¹cleci, form¹ wiata wirtualnego jest
wiat kreowany lub symulowany w grach i zabawach. Wyró¿nia siê dwa
rodzaje tych wiatów:
1. Powo³ywane do ¿ycia dobrowolnie i spontanicznie w celu mi³ego
spêdzenia czasu wiaty zabaw i gier rozrywkowych.
2. Tworzone w sposób intencjonalny, w ramach obowi¹zków szkolnych lub zawodowych, w celach treningowych lub poznawczych wiaty
tzw. gier serio.
W tym artykule chcê zakwestionowaæ proste podzia³y i wynikaj¹ce
z nich wartociowanie (po¿yteczne gry serio i kradn¹ce czas rozrywkowe)
1
Przegl¹d kontekstowych ujêæ terminów wiat wirtualny i rzeczywistoæ wirtualna podaje A. L a t a w i e c: Uwagi w sprawie wirtualnoci. Studia Philosophiae Christianae 2004, nr 2, s. 279291.
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 przynajmniej w odniesieniu do gier symulacyjnych oraz zwróciæ uwagê na przenikanie siê wiatów gier symulacyjnych serio i rozrywkowych.

Gry symulacyjne serio i rozrywkowe
Symulacja to odtwarzanie funkcjonowania okrelonego systemu
przedmiotowego (rzeczywistego, projektowanego lub tylko przewidywanego) dziêki generowaniu sztucznej historii stanów tego systemu za pomoc¹ odpowiedniego modelu2.
Swoistym rodzajem modelu symulacyjnego jest gra symulacyjna (rys.
1.); elementami tego modelu s¹ ludzie (uczestnicy gry, gracze, aktorzy,
decydenci) odgrywaj¹cy r o l e. Czyni¹c to, podejmuj¹ d e c y z j e, które
wp³ywaj¹ na pozosta³e czêci modelu, czyli inne role i/lub s y m u l a t o r
r e a k c j i  algorytmiczn¹ czêæ modelu odwzorowuj¹c¹ skutki dzia³añ
aktorów. Po ka¿dym kroku decyzyjnym uzyskuj¹ i n f o r m a c j e, dziêki
którym poznaj¹ przynajmniej czêciowo stan modelu i to, co jest podstaw¹

Cele kryteria
sukcesu
Scenariusz
(opis systemu
i ról, stan
pocz¹tkowy)
Regu³y
(procedura
rozgrywki,
sposoby
komunikacji,
dopuszczalne
i niedopuszczalne
dzia³ania graczy)

SYMULATOR
REAKCJI
(np. program komputerowy)
decyzje
informacje

Rola 1

Rola 2

...

Rola n

Rys. 1. Gra symulacyjna
ród³o: Opracowanie w³asne

W.  w i t a l s k i: Ogólne problemy symulacji (pierwsze przybli¿enie). W: Symulacja Systemów Gospodarczych  Anta³ówka 2001. Warszawa 2001, s. 2336.
2

10 Cz³owiek...
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do podjêcia kolejnej decyzji. Przed przyst¹pieniem do gry uczestnicy poznaj¹ kryteria sukcesu (cele), opis systemu i ról, stan pocz¹tkowy i kryteria zakoñczenia rozgrywki oraz regu³y3.
Od kilkudziesiêciu lat utrwali³ siê dychotomiczny podzia³ gier symulacyjnych na tzw. g r y s e r i o (serious games) i rozrywkowe4. Podczas gdy celem gier rozrywkowych jest dostarczanie uczestnikowi satysfakcji (z wyniku i/lub uczestnictwa), to gry zwane s e r i o maj¹ charakter utylitarny i heteroteliczny; istnieje wy¿szy, nadrzêdny cel, któremu maj¹ s³u¿yæ. Najogólniej ten cel mo¿na okreliæ jako wspomaganie uczenia siê indywidualnego i organizacyjnego. Osi¹gniêciu tego
celu s³u¿y trzyetapowa struktura realizacji gry: wprowadzenie, symulacja, podsumowanie rozgrywki oraz obecnoæ kierownika gry (arbitra) 
rys. 2.
Cele (kryteria
sukcesu)
Scenariusz
(opis systemu i ról,
stan pocz¹tkowy)
Regu³y (procedura
rozgrywki, sposoby
komunikacji,
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i niedopuszczalne
dzia³ania graczy)
Wprowadzenie
i podsumowanie
rozgrywki

SYMULACJA
W
P
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O
W
A
D
Z
E
N
I
E

SYMULATOR
REAKCJI
(np. program komputerowy)
decyzje

Rola 1

informacje

Rola 2

...

PODSUMOWANIE
ROZGRYWKI

Rola n

Kierownictwo
gry
Rys. 2. Gra symulacyjna serio
ród³o: Opracowanie w³asne

Uczenie siê wspomagane gr¹ symulacyjn¹ to uczenie siê e k s p e r y m e n t a l n e, czyli  jak uj¹³ to Chris Argyris proces, w którym ludzie
odkrywaj¹ problem, znajduj¹ rozwi¹zanie, wdra¿aj¹ je i oceniaj¹ wynik,
3
A. M e t e r a, J. P a ñ k ó w, T. W a c h: Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych. Warszawa 1983; A. B a l c e r a k, A. P e ³ e c h: Pojêcia i definicje do nanomodelowania symulacyjnego. W: Symulacja Systemów..., s. 923.
4
C.C. A b t: Serious Games. New York 1971.

Dwa wiaty gier symulacyjnych

147

co prowadzi do odkrycia nowych problemów5. rodowisko gier sprzyja uczeniu siê s y s t e m o w e m u; integruj¹ one wiedzê z ró¿nych dziedzin i umo¿liwiaj¹ holistyczny ogl¹d odwzorowanych systemów. Daj¹
szansê uczenia siê g ³ ê b o k i e g o, zwi¹zanego ze zmian¹ modelu mylowego, czyli tzw. uczenia siê w podwójnej pêtli (double-loop learning).
W z³o¿onych systemach (np. gospodarczych) na dzia³ania decydentów
wp³ywaj¹ nie tylko informacje o skutkach ich wczeniejszych decyzji, ale
równie¿  czasami:  nawyki, rutyna, przekonania, obawy, normy rodowiskowe czy np. kultura organizacyjna (rys. 3a). W grze, dziêki uproszczeniom i kompensacji czasu, a tak¿e poczuciu bezpieczeñstwa (zdarzenia wywo³ane decyzjami wp³yn¹, przynajmniej na razie, tylko na model), ³atwiej jest domkn¹æ drug¹ pêtlê i spowodowaæ, by dowiadczenie
skutkowa³o zrozumieniem modelu, a przez to  systemu przedmiotowego  rys. 3b.
RZECZYWISTOÆ

a)

INFORMACJE

CELE

MENTALNY MODEL
RZECZYWISTOCI

DECYZJE
STRATEGIE,
NORMY KULTUROWE,
PRZEKONANIA
RZECZYWISTOÆ
INFORMACJE

b)
CELE

MENTALNY MODEL
RZECZYWISTOCI

DECYZJE
STRATEGIE,
NORMY KULTUROWE,
PRZEKONANIA

Rys. 3. Uczenie siê a) w pojedynczej pêtli i b) w podwójnej pêtli

 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne na podstawie J.D. S t e r m a n: Learning It and About Complex Systems.
System Dynamics Revier 1994, Vol. 10, No 23, s. 291330.

5
C. A r g y r i s: Knowledge for Action: A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change. San Francisco 1982, za: J.P. D e n t i c o. Games Leaders Play: Using
Process Simulations to Develop Collaborative Leadership Practices for a Knowledge-based Society. Career Development International 1999, No 4/3, s. 175182.
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Gra zabaw¹?
Analiza reprezentatywnych okreleñ gier (tab. 1.) pozwala wskazaæ
jako kluczowe ich nastêpuj¹ce cechy: wyodrêbnienie z rzeczywistoci
(zwyk³ego ¿ycia), dobrowolnoæ, obecnoæ regu³ lub konwencji, ród³o
satysfakcji i przyjemnoci, bezproduktywnoæ, niepewnoæ.
Tabela 1. Wybrane okrelenia gier/zabaw
Autor, rok pierwszej
publikacji, [ród³o]

Definicje i/lub kluczowe cechy

1

2

J. Huizinga, 1938
[J. H u i z i n g a: Homo
ludens. Zabawa jako ród³o kultury. Prze³. M.
K u r e c k a, W. W i r p s z a. Warszawa 1985]

Zabawa [spel] jest dobrowoln¹ czynnoci¹ lub zajêciem, dokonywanym w pewnych ustalonych granicach czasu i przestrzeni wed³ug dobrowolnie przyjêtych, lecz bezwarunkowo
obowi¹zuj¹cych regu³, jest celem sama w sobie, towarzyszy
jej za uczucie napiêcia i radoci oraz wiadomoæ »odmiennoci« od »zwyczajnego ¿ycia« (s. 138).
Cechy kluczowe:
1. Jest wyodrêbniona ze sfery pospolitego ¿ycia. Rozgrywa
siê w obrêbie okrelonych granic czasu i przestrzeni (s. 23).
2. Jest czynnoci¹ swobodn¹. Nakazana zabawa nie
jest ju¿ zabaw¹. Co najwy¿ej mo¿e byæ odtworzeniem zabawy (s. 20).
3. Ma bezinteresowny charakter. Znajduje siê poza procesem bezporedniego zaspokajania koniecznoci i ¿¹dz, a nawet proces ten przerywa (s. 22).
4. Przebiega wed³ug okrelonych regu³. Wobec regu³ zabawy i gry niemo¿liwy jest jakikolwiek sceptycyzm. [...] Z chwil¹, gdy regu³y te zostaj¹ przekroczone, wiat zabawy rozpada
siê, koniec wówczas z zabaw¹ czy gr¹ (s. 25).
Ponadto:
5. Zabawa jest walk¹ o co lub przedstawieniem czego
(s. 28).
6. Nie ma ¿adnej funkcji moralnej, nie jest ani cnot¹, ani
grzechem (s. 19).

R. Caillois, 1958
[R. C a i l l o i s: Gry i ludzie. Prze³. A. T a t a r k i e w i c z, M. ¯ u r o w s k a. Warszawa 1997]

Cechy kluczowe gry/zbawy (jeu):
1. Jest wyodrêbniona (zamkniêta w okrelonych z góry granicach czasowo-przestrzennych).
2. Jest dobrowolna. Graj¹cy czy bawi¹cy siê nie mo¿e tego
robiæ z obowi¹zku (s. 20).
3. Zawiera element niepewnoci. Przebieg ani wynik zabawy czy gry nie mo¿e byæ z góry wiadomy (s. 20).
4. Jest bezproduktywna. Gra bowiem niczego nie wytwarza: ani dóbr, ani dzie³. [...] Gry hazardowe, zak³ady czy lote-
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1

2

rie nie s¹ tutaj wyj¹tkiem, gdy¿ nie wytwarzaj¹ bogactw,
a tylko powoduj¹ ich przesuniêcie (s. 5). Co siê tyczy zawodowców: bokserów, cyklistów, d¿okejów lub aktorów [...]  jest
jasne, ¿e pod tym wzglêdem nie wystêpuj¹ oni jako gracze,
lecz po prostu ludzie pracy. Jeli zdarza im siê graæ, to w jakie
inne gry (s. 17).
5. Jest ujêta w normy lub tworzy fikcjê. Wiele gier czy
zabaw obywa siê bez regu³. I tak nie ma regu³  w ka¿dym
razie cis³ych i surowych  bawienia siê lalk¹, w ¿o³nierzy,
[...] W danych wypadkach poczucie »tak jakby« zastêpuje regu³ê i pe³ni dok³adnie tak¹ sam¹ funkcjê (s. 19).
G. Brougère, 1997
[G. B r o u g è r e: Some
Elements Relating to
Childrens Play and the
Adult Simulation/Gaming. Simulation and
Gaming 1999, No 30/2,
s. 134146]

1. Przebiega w nawiasie zwyk³ego ¿ycia; ma okrelone miejsce i czas.
2. Ma regu³y, które mog¹ wynikaæ z zewnêtrznych regulacji
przestrzeganych przez uczestników gry, z akceptowanych
przez nich konwencji lub z negocjacji.
3. Jest seri¹ zdarzeñ wywo³anych przez wyodrêbniony system decyzyjny stworzony przez system regu³, czas i miejsce.
4. Zdarzenia wywo³ane w grze pozostaj¹ bez wp³ywu na
zwyczajne ¿ycie (Inn¹ kwesti¹ s¹ konsekwencje zwi¹zane
z uczeniem siê (s. 138).
5. Wynik gry nie mo¿e byæ z góry postanowiony.

Symptomatyczne, ¿e autorzy najczêciej cytowanych definicji gier 
Johann Huizinga i Roger Caillois  byli u¿ytkownikami jêzyków, które
nie wykszta³ci³y osobnych nazw dla gry i zabawy; francuskie jeu
i holenderskie spel obs³uguj¹ oba te desygnaty, co okazuje siê wystarczaj¹ce w codziennej komunikacji6 i co samo w sobie stanowi argument
na rzecz niemo¿noci wytyczenia ostrej granicy miêdzy gr¹ a zabaw¹.
W poszukiwaniu subtelniejszych ró¿nic Caillois7 proponuje klasyfikacjê
gier i zabaw w zale¿noci od dominuj¹cej wród ich uczestników postawy
(tab. 2). Daje to cztery kategorie podstawowe: agon (dominacja wspó³zawodnictwa), alea (dominacja zdania siê na los), mimicry (dominacja naladownictwa), ilinx (dominacja oszo³omienia) oraz kombinacje: agon-alea,
agon-mimicry, agon-ilinx, alea-mimicry, alea-ilinx, mimicry-ilinx. Po czym
Caillois odkrywa dwa bieguny w zbiorze gier/zabaw:
 paidia  gdzie dominuje rozrywka, beztroska, improwizacja i ¿ywio³owoæ;
6
7

1997.

Podobnie  niemieckie Spiel, rosyjskie igra.
R. C a i l l o i s: Gry i ludzie. Prze³. A. T a t a r k i e w i c z, M. ¯ u r o w s k a. Warszawa
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 ludus  gdzie uwidacznia siê potrzeba bezinteresownego wysi³ku; zdobywania celów i przestrzegania przy tym konwencji.
Tabela 2. Klasyfikacja gier/zabaw wed³ug R. Cailloisa
Dominuj¹cy
pierwiastek

Oczekiwania
uczestnika

Charakter i przyk³ady gier/zabaw

agon

wykazanie prze- Gry symetryczne o charakterze zawodów. Ich podjêcie
wagi nad rywala- wi¹¿e siê z poznaniem i domnieman¹ akceptacj¹ obomi
wi¹zuj¹cych regu³. (Turnieje, gry sportowe, zrêcznociowe, planszowe i karciane gry strategiczne).

alea

zwyciêstwo nad Gry w których dominuje przypadek. Ich podjêcie wynika z rozwa¿enia szans wygranej i sk³onnoci do ryzylosem
ka. (Ruletka, zak³ady, loterie, planszowe i karciane gry
losowe).

mimicry

satysfakcja z udawania, odgrywania roli, tworzenia iluzji

ilinx

upojenie, eksta- Ich istot¹ jest dostarczanie organicznej przyjemnoci.
za, trans, emocje (Taniec, szybka jazda samochodem, na nartach itp., karuzela, skoki na uwiêzi).

Ich istot¹ jest wejcie w fikcyjn¹ rolê i odgrywanie jej
zgodnie z w³asnymi, akceptowanymi przez wspó³uczestników, wyobra¿eniami. Brak jasno okrelonych regu³
 zastêpuj¹ je konwencje. (Dzieciêce zabawy naladowcze, maskarady, inscenizacje, widowiska).

Opracowanie w³asne na podstawie: R. C a i l l o i s: Gry i ludzie...

Do grupy paidia nale¿a³yby wiêc takie jeux, które np. na polski
t³umaczylibymy jako zabawy, do grupy ludus za  gry. Jakkolwiek
nie istnieje niezawodny klucz kwalifikacji do tych dwóch kategorii, to
mo¿na wskazaæ cechy, których natê¿enie ronie lub maleje w miarê zbli¿ania siê do biegunów gier i zabaw (rys. 4). Im wiêksze znaczenie regu³,
im wiêkszy udzia³ w satysfakcji ma wynik, tym bardziej prawdopodobne,
¿e mamy do czynienia z gr¹. O tym, ¿e jest to raczej zabawa, wiadcz¹
nieostre lub nieobecne regu³y i satysfakcja raczej z uczestnictwa ni¿ ze
skutków tego¿. Caillois8 wskazuje, ¿e stosunkowo ma³y udzia³ w aktywnoci typu paidia ma czynnik alea, w ludus za  ilinx.
Inaczej zwi¹zki miêdzy gr¹ a zabaw¹ postrzega Kampmann Walther9.
Wed³ug niego wejcie w tryb zabawy sprowadza siê do o d r ó ¿ n i e n i a
(distinction) zabawy od nie-zabawy (przejcie I stopnia), co warunkuje
przejcie II stopnia: o d r ó ¿ n i e n i e gry od zabawy, zwi¹zane z poszukiIbidem.
K a m p m a n n W a l t h e r B.: Playing and Gaming. Reflections and Classifications. Game Studies. The International Journal of Computer Game Research 2003,
No 3/1.
8
9
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waniem, tworzeniem lub akceptacj¹ zastanych regu³ (rys. 5). Kampmann
Walther przestrzega przed uto¿samianiem gier z zabawami, ale przy tym
przypisuje zwi¹zkowi gra  zabawa specyficzne znaczenie: zabawa jest
rodowiskiem gry, a wiêc grê warunkuje.

satysfakcja z uczestnictwa
satysfakcja
z wyniku
satysfakcja
z wyniku
spontanicznoæ
jednoznacznoæ i sztywnoæ regu³
ilinx
alea

Rys. 4. Natê¿enie wybranych czynników w klasie gier i zabaw
ród³o: Opracowanie w³asne

I przejcie
nie -zabawa

II przejcie
zabawa

gra

TRYB GRY

TRYB ZABAWY
Rys. 5. Zabawa jako warunek gry

ród³o: B. K am p m a n n W a l t h e r: Playing and Gaming. Reflections and Classifications. Game Studies. The International Journal of Computer Game Research 2003,
No 3/1.
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Granica pomiêdzy wirtualnym a realnym
Analizuj¹c kluczowe cechy gry (i zabawy), trudno unikn¹æ w¹tpliwoci, czy w okreleniu gra symulacyjna serio s³owo gra ma uzasadnienie.
W¹tpliwoci dotycz¹ dwóch cech: d o b r o w o l n o  c i (w koñcu gry serio
rozgrywane s¹ najczêciej w ramach obowi¹zku szkolnego lub zawodowego) oraz o d e r w a n i a o d z w y k ³ e g o ¿ y c i a.
Granice miêdzy zwyczajnym ¿yciem, a gr¹/zabaw¹ s¹ wyrane. Nawet dzieci wiedz¹, ¿e np. Marsjanami bêd¹ tylko do podwieczorku. Nawet m³ode drapie¿niki nie rani¹ siê naprawdê w trakcie symulowanych
walk.
Granice miêdzy gr¹ symulacyjn¹ serio a realnoci¹ s¹ mniej ostre. Cz³owiek najczêciej ma wiadomoæ celu, w jakim wchodzi w wiat gry kierowniczej, wojennej czy politycznej, i wie, ¿e celem tym nie jest rozrywka. Czêsto gra jest wiernym odwzorowaniem jakiego rzeczywistego systemu i oddaje znane z rzeczywistoci problemy. Zawsze  w grze serio nastêpuje
etap refleksji (w trakcie podsumowania rozgrywki) zamykaj¹cy pêtlê procesu uczenia siê i nawi¹zuj¹cy do przesz³ych, przysz³ych lub potencjalnych zdarzeñ z rzeczywistoci, której fragment lub aspekt gra odwzorowuje (rys. 6).

zwyk³e ¿ycie

zwyk³e ¿ycie
odwzorowanie
refleksja

Gra/zabawa

Gra symulacyjna serio

Rys. 6. Granice miêdzy gr¹ a zwyk³ym ¿yciem
ród³o: Opracowanie w³asne

Jednak za koncepcj¹ j e d n e g o wiata gier symulacyjnych przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty:
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 brak dobrowolnoci gier serio mo¿na i nale¿y rekompensowaæ,
 w rozwoju cz³owieka zabawa poprzedza grê,
 zabawy naladowcze i symulacyjne gry rozrywkowe s¹ przodkiniami
gier symulacyjnych serio,
 zabawy i gry rozrywkowe miewaj¹ zastosowania serio.

Rekompensata braku dobrowolnoci
Brak spontanicznoci w grach serio rekompensuje akceptacja gry
i zaanga¿owanie siê w rozgrywkê. Makedon10 dzieli gry symulacyjne
na radosne, zabawowe (playful) i konieczne (unplayful). Przyznaje, ¿e
w zasadzie gry serio nale¿¹ do tej drugiej grupy. Jednak po¿¹dane jest,
aby po pewnym czasie sytuacja uczestnictwa w grze zosta³a zaakceptowana przez uczestników, dramaturgia za by³a na tyle du¿a, by gra sta³a
siê gr¹ radosn¹ (playful). Jak uj¹³ to Corbeil: Gra sprawdza siê jako
narzêdzie kszta³c¹ce, poniewa¿ dostarcza przyjemnoci, a nie mimo to.
Nie ma sensu oddzielaæ przyjemnoci od uczenia siê, przynajmniej nie
w prawdziwej grze11.
W rodowisku badaczy i u¿ytkowników gier symulacyjnych dominuje przekonanie, ¿e brak akceptacji dla gry, odbieranie jej jako przykrego
obowi¹zku  odbija siê niekorzystnie na skutecznoci tej metody i dlatego autorzy badañ walidacyjnych gier dydaktycznych czêsto uwzglêdniaj¹ opinie studentów o atrakcyjnoci gry12.

A. M a k e d o n: Playful Gaming. Simulation & Games 1984, No 15/1, s. 2564.
P. C o r b e i l: Learning from the Children: Practical and Theoretical Reflections
on Playing and Learning. Simulation & Gaming 1999, No 30/2, s. 163180.
12
Choæ s¹ i przeciwnicy tego kryterium. Np. P. T h a v i k u l w a t (Developing Computerized Business Gaming Simulations. Simulation & Gaming: An International
Journal of Theory, Practice and Research 1999, No 30/3, s. 361366) uzale¿nianie oceny gry od zainteresowania i entuzjazmu uczestników uwa¿a za deprecjonuj¹ce dla metod symulacyjnych; R. M c L a u g h l a n, D. K i r k p a t r i c k: A Decision Making Simulation Using Computer Mediated Communication. Australian Journal of Educational
Technology 1999, No 15/3, s. 242256; M.A. Ya h r: Students and Teacher Perceptions
of Management Simulation Course. In: Developments in Business Simulation and Experiential Exercises. Eds. J.D. D v e r b and A.L. P a t z. ABSEL 22, 1995, s. 124125.
A.K. G r a h a m, J.D.W. M o r e c r o f t, P.M. S e n g e, J.D. S t e r m a n: Model-Supported
Case Studies for Management Education. In: Modeling for Learning Organizations. Eds.
J.D.W. M o r e c r o f t and J.D. S t e r m a n. Portland 2000, s. 219241.
10
11
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Zabawa poprzedza grê
Zabawy s¹ wrêcz starsze od naszego gatunku; bawi¹ siê równie¿ inne
ssaki oraz ptaki. Zwierzêta i najm³odsze dzieci oddaj¹ siê zabawom typu
paidia z przewag¹ pierwiastka ilinx, 34-letnie przechodz¹ do stadium
zabawy naladowczej, potem (36-latki) dramatycznej, przy czym w zabawach 5-latków pojawiaj¹ siê elementy ludus; dzieci zaczynaj¹ obmylaæ regu³y i dobrowolnie siê do nich dostosowuj¹13.
Dzieciñstwo to okres, w którym uczymy siê graæ i udawaæ, uczymy
siê tworzyæ i respektowaæ regu³y, akceptowaæ niepewnoæ wyniku, uczymy siê samokontroli. Wed³ug Brougerea14, jestemy zdolni do korzystania z dobrodziejstw symulacji dziêki temu, ¿e jako dzieci nauczylimy siê
graæ. Trzeba dodaæ, ¿e nauczylimy siê tego, napêdzani wy³¹cznie wewnêtrzn¹ motywacj¹; nie w poszukiwaniu nauki, tylko  przyjemnoci.
Ponadto gry i zabawy dzieciêce ucz¹, równie¿ mimowolnie, umiejêtnoci i nawyków, które wykorzystujemy w doros³ym ¿yciu. Wed³ug Brunera15, w spo³eczeñstwach, gdzie brak zinstytucjonalizowanej szko³y, zabawy naladowcze dzieci s¹ g³ówn¹ metod¹ nauki ról spo³ecznych i podstawowych obowi¹zków.
Zabawy i gry rozrywkowe s¹ przodkiniami gier symulacyjnych serio.
Za pierwsz¹ profesjonaln¹ grê symulacyjn¹ serio uwa¿a siê Kriegsspiel
z 1811 roku autorstwa Georga von Reisswitza. Mo¿na jednak wykazaæ,
¿e powstawanie gier symulacyjnych nie by³o aktem, tylko d³ugim procesem, w którym pomys³y intencjonalnego wykorzystania kszta³c¹cych
w³aciwoci gier by³y wielokrotnie podejmowane i lokalnie realizowane16.
Do powstania gier serio przyczyni³y siê dostrzegane przez wieki edukacyjne walory dzieciêcych zabaw naladowczych. Nie bez powodu w staro¿ytnym Rzymie ludus oznacza³o zarówno szko³ê, jak i zabawê. Odbywane w trakcie studiów retorycznych æwiczenia procesowe  controversiae  mia³y wszelkie znamiona symulacji z obsadzaniem ról, okrelonymi regu³ami i celami do osi¹gniêcia. Jednak¿e, na powstanie i drogê rozwoju symulacji przez gry wp³ynê³a wyranie powszechnoæ i popularnoæ gier planszowych o sztywnych regu³ach oraz ich znaczenie
dla æwiczenia strategicznego mylenia. Bez wzglêdu na proweniencjê,
13
E. P u t k i e w i c z, M. R u s z c z y ñ s k a - S c h i l l e r: Gry symulacyjne w szkole. Warszawa 1983.
14
G. B r o u g è r e: Some Elements Relating to Childrens Play and Adult Simulation/Gaming. Simulation & Gaming 1999, No 30/2, s. 134146.
15
J.S. B r u n e r: Akt dokonywania odkrycia. W: I d e m: Poza dostarczone informacje. Studia z psychologii poznawania. Warszawa 1978, s. 661680.
16
Wiêcej na ten temat w: A. B a l c e r a k, A. P e ³ e c h: Pojêcia i definicje...
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strategiczne gry planszowe stawa³y siê po jakim czasie rodzajem sportu
(dotyczy to zw³aszcza poprzedniczek go i szachów: czaturangi i wei-chi).
Dyskutowano rozgrywki i strategie, pojawi³a siê fachowa literatura17,
mistrzowie, teoretycy, kibice. Szczególna rola przypad³a szachom, które
wkrótce po dotarciu do Europy sta³y siê najpopularniejsz¹ tu gr¹ strategiczn¹, a w pewnych rodowiskach  obowi¹zkiem towarzyskim 18.
Metafory szachowe by³y czytelne i chêtnie stosowane w wypowiedziach
dotycz¹cych wojny i polityki. Nie mo¿na siê wiêc dziwiæ, ¿e pojawia³y
siê próby wykorzystania tej popularnej i cenionej gry jako tworzywa
do gier odwzorowuj¹cych prawdziw¹ wojnê. St¹d liczne modyfikacje
szachów, np. szachy doskona³e Tamerlana z XIV wieku, gra królewska
opisana przez Christophera Weickhmana w 1664 roku, gra w wojnê,
czyli udoskonalenie szachów z 1770 roku, czy estralografia Helwiga
z 1780 roku19. Ta ostatnia zas³uguje na szczególn¹ uwagê jako ogniwo
porednie miêdzy szachopodobnymi grami rozrywkowymi a symulacyjnymi grami wojennymi. Modyfikacj¹ estralografii by³a bowiem Neuer
Kriegsspiel Venturiniego (1797), która z kolei przypuszczalnie zainspirowa³a twórcê Kriegsspiel  barona Reisswitza. Kriegsspiel by³a ju¿ 
w przeciwieñstwie do poprzedniczek  gr¹ synchroniczn¹, szachopochodn¹ tablicê za zast¹pi³ stó³ plastyczny. Gen szachowy ujawnia³ siê ju¿ tylko w pionkach symbolizuj¹cych jednostki wojskowe.
Mimo to grê tê nazywano czasami szachami wojennymi (Kriegsschachspiel)20.
W 1824 roku syn barona, porucznik Georg Heinrich Rudolph Johann
von Reisswitz, zmodyfikowa³ Kriegsspiel21, wprowadzaj¹c m.in. mapy
topograficzne w miejsce sto³u plastycznego, co czyni³o z niej narzêdzie
³atwiejsze do powielania i transportu. Do historii symulacji niealgorytmicznej przesz³o zdanie, które po demonstracji tej gry wypowiedzia³ genera³ Karl von Müffling: To wcale nie jest gra, to doskona³y trening
wojenny! Polecê to do stosowania w ca³ej armii!22. I tak zrobi³, otwieraj¹c nowy rozdzia³ w historii gier serio. Jednoczenie, stawiaj¹c Kriegs17
Najstarszy ze znanych podrêczników wei-chi powsta³ w I wieku p.n.e. J. F a i r b a i r n: Go in Ancient China. London 1995 [www.cwi.nl/people/jansteen/go/history/china.html].
18
J. G i ¿ y c k i: Z szachami przez wieki i kraje. Warszawa 1973.
19
A. B a r c z a k: Komputerowe gry wojenne. Warszawa 1996; J. G i ¿ y c k i: Z szachami...
20
Handwörterbuch der Gesamten Militarwisseschaften. BielfeldLeipzig 1878.
21
G.H.R.J. R e i s s w i t z von: Anleitung zur Darstellung militärische Manöver mit
dem Apparate des Kriegsspiels. 1824.
22
A. W i l s o n: The Bomb and the Computer: Wargaming from Ancient Chinese Mapboard to Atomic Computer. New York 1968.
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spiel w opozycji do gier (To wcale nie jest gra...), zapocz¹tkowa³ rozdzielenie wiatów na gry serio i gry zwyk³e; w domyle: gorsze23.

Zastosowania serio gier rozrywkowych
Podobnie jak osi¹ganie doros³oci nie powoduje wyzbywania siê sk³onnoci i zdolnoci do zabawy, tak i powstanie gier serio nie pozbawi³o gier
rozrywkowych ich walorów kszta³c¹cych. I obecnie, i z przesz³oci znane
s¹ przypadki wykorzystania serio gier zaprojektowanych jako rozrywkowe. Zdarzaj¹ siê te¿ sytuacje odwrotne: rozrywkowe wykorzystanie gry
serio, najczeciej jako skutek b³êdów w projekcie, wyborze lub realizacji
gry.. Demarkacja serio/rozrywkowa dotyczy wiêc bardziej realizacji gry,
ni¿ samego obiektu. W dydaktyce wszystkich szczebli wykorzystywane
s¹ z powodzeniem np. SimCity Capitalism, a tak¿e Diplomacy i jej mutacje24, marynarka Stanów Zjednoczonych zaadoptowa³a do celów szkoleniowych np. takie typowo rozrywkowe gry, jak Doom czy Quake25.
Poza adaptacjami, wykorzystuje siê te¿ gry czysto rozrywkowe, nie
tylko zreszt¹ symulacyjne  np. prze³amywacze lodów (icebreakers) wspomagaj¹ce umiejêtnoæ nawi¹zywania kontaktów, gry wspomagaj¹ce proces tworzenia zespo³ów26 gry zrêcznociowe, np. oswajaj¹ce z nowym oprogramowaniem. Zastosowaniem jak najbardziej serio, choæ niezwi¹zanym
z uczeniem siê, jest wykorzystanie gier zrêcznociowych jako testów
sprawnoci  zamiast, znacznie kosztowniejszych, badañ na obecnoæ
alkoholu czy narkotyków27.
Kriegsspiel rozgrywano na rozkaz, niektórzy oficerowie nienawidzili tego (mo¿e
nie tyle gry, ile zabierania im czasu na ni¹) i istniej¹ nawet przypuszczenia, ¿e ich niechêæ by³a przyczyn¹ alienacji i w koñcu samobójstwa m³odego Reisswitza. Por. M. C a f f r e y: Toward a History Based Doctrine for Wargaming (2000) [www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/caffrey.html (27.04.2000)].
24
P. C o r b e i l: Learning from the Children...; G. C h o d a k: Edukacyjne aspekty
ekonomicznej gry symulacyjnej Capitalism II. W: Symulacja Systemów Gospodarczych
 czêæ II. Red. A. B a l c e r a k, W. K w a  n i c k i. Wroc³aw 2004, s. 287301; P. S t a r r:
Seductions of Sim: Policy as a Simulation Game. The American Prospect 1994, No 17,
s. 1929; D. M y e r s: Simulation as Play: A Semiotic Analysis. Simulation & Gaming:
An International Journal of Theory, Practice and Research 1999, No 30/2, s. 147162.
25
R. J a y a k a n t h a n: Application of Computer Games in the Field of Education.
The Electronic Library 2002, No 20/2, s. 98102.
26
J. B u t t e r f i e l d, N. P e n d e g r a f t: Gaming Techniques to Improve the Teamformation Process. Team Performance Management: An International Journal 1996,
No 2/4, s. 1120.
27
H.R. J e x: The Critical-instability Tracking Task: Its Background, Development
and Application. In: Advances in Man-machine Systems Research. Ed. W.B. R o u s e.
Vol. 5. Greenwich 1987.
23
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Zakoñczenie
W okreleniu gra symulacyjna rzeczownik gra nie wystêpuje przypadkowo. Klas¹ nadrzêdn¹ dla tego pojêcia jest g r a, a w³aciwie g r a /
z a b a w a. Mimo utylitarnego charakteru, gry serio dostarczaj¹ satysfakcji nie z powodu osi¹gniêcia celu nadrzêdnego (ten zreszt¹ jest czêsto
znacznie od³o¿ony w czasie), lecz  z powodu osi¹gniêcia satysfakcjonuj¹cego wyniku i z udzia³u w emocjonuj¹cym dzia³aniu. U pod³o¿a skutecznoci symulacji niealgorytmicznej le¿y wewnêtrzna motywacja; potrzeba rywalizacji i odwieczna gotowoæ ludzi do tworzenia wiatów wirtualnych i wchodzenia w nie. Wyposa¿eni w tê sk³onnoæ mo¿emy nawet
grê serio rozegraæ w sposób rekompensuj¹cy brak dobrowolnoci, czyli
z zaanga¿owaniem, co uwa¿a siê zreszt¹ za jeden z warunków skutecznoci tej formy kszta³cenia i treningu. Swój wiat wirtualny niejako wnosimy w rodowisko gry (rys. 7).

zwyk³e ¿ycie

wiat gry
wiat
symulacyjnej serio
gry/zabawy
Cel: satysfakcja
Cel: uczenie siê

Rys. 7. Wejcie w rolê w grze/zabawie i w grze symulacyjnej serio
ród³o: Opracowanie w³asne

I choæ obowi¹zek oraz przyjemnoæ, pracê i rozrywkê zwyklimy lokowaæ na przeciwleg³ych biegunach, to specyficzna natura gier symulacyjnych, równie¿ tych zwanymi g r a m i s e r i o, sk³ania do rewizji rygorystycznych podzia³ów na gry serio (po¿yteczne) i rozrywkowe (tylko
rozrywkowe).
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Two worlds of simulation games
Summary
The worlds of games and play have been the familiarized forms of virtual worlds for
centuries. Together with the appearance of utilitarian simulation games, the process of
differentiating between the two worlds of games, i.e. serious and entertainment ones
took place. The article presents the arguments against the rigid divisions and a rash
evaluation of both types of simulation games. The meaning of the notions of a simulation game, a serious simulation game, and a game sensu largo was explained.

Alicja Balcerak

Zwei Welten der Simulationsspielprogramme
Zusammenfassung
Die seit Jahrtausenden bekannte Form der virtuellen Welten sind Spiele. Als die
ersten Simulationsbenutzerspielprogramme entwickelt worden sind, kam es zur gewissen Spaltung von zwei Welten: der ernsthaften Spiele und der Unterhaltungsspiele. Im
vorliegenden Artikel werden Argumente gegen eine starre Gliederung und voreilige
Bewertung von den beiden Formen der Simulationsspiele vorgebracht. Die Verfasserin
klärt die Begriffe ein Simulationsspiel, ein ernsthaftes Simulationsspiel und ein Simulationsspiel sensu largo.

Jaros³aw Kukowski
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Warszawa

Wirtualnoæ w ontologii teorii fizykalnych
Wprowadzenie
Pojêcie wiaty wirtualne na dobre zagoci³o w nauce w dobie komputeryzacji i pozostaje w cis³ym zwi¹zku z pojêciem symulacja. Prekursorami tego stanu rzeczy by³y zapewne takie pojêcia, jak virtual device, virtual machine, virtual memory czy te¿ virtual disc. Te ostatnie wprowadzono, by mimo wszystko odró¿niæ urz¹dzenia identyczne pod
wzglêdem funkcjonalnym, ale ró¿ne od siebie pod wzglêdem struktury
wewnêtrznej. I tak np., dysk wirtualny spe³nia wszystkie funkcje dysku
fizycznego, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie ma w nim niczego, co mo¿na by by³o nazwaæ hardwarem. Ca³y jego hardware jest symulowany programowo
w pamiêci operacyjnej komputera. Jednak¿e z pozycji u¿ytkownika jest
on takim samym urz¹dzeniem, jak ka¿dy inny dysk twardy b¹d wymienny (mo¿e z wyj¹tkiem trwa³oci zapisu). Taki stan rzeczy usprawiedliwia postawienie pytania o sposób istnienia urz¹dzeñ typu virtual
w wykreowanym przez cz³owieka komputerowym wiecie. Nie to jednak
bêdzie przedmiotem refleksji w niniejszym opracowaniu.
Zauwa¿my, ¿e zarysowany problem istnienia jest analogiczny do pewnych kwestii, które omówimy, a zwi¹zanych z tzw. adekwatnoci¹ empiryczn¹ teorii fizykalnych. W teoriach tych idzie o taki opis rzeczywistoci
fizycznej, który pozwoli z dostêpnych danych pomiarowych wyprowadziæ
przewidywania daj¹ce w granicach b³êdu identyczny wynik z uzyskanym w eksperymencie weryfikuj¹cym. Je¿eli tak jest, to teoriê uznajemy
za adekwatn¹ empirycznie. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, czy
bazowym pojêciom danej teorii (rozumianej jako pewien model rzeczywi-
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stoci) odpowiadaj¹ realnie istniej¹ce byty? Intencjonalnie tak jest; fizycy
parametryzuj¹c i przez to ucilaj¹c pojêcia jêzyka potocznego, maj¹ ambicjê zachowaæ ich egzystencjalny charakter. Na przyk³ad newtonowskie pojêcie si³y zawiera³o w swej konotacji realnoæ dzia³ania jednego cia³a na
drugie. Szeroki zakres i poznawcza owocnoæ zastosowañ pojêcia si³y potwierdza³y trafnoæ jego definicji. Jednak¿e obok pojêæ tego rodzaju zdarza³y siê te¿ inne, nietrafne egzystencjalnie (eter w fizyce wiat³a) b¹d
nieadekwatne egzystencjalnie (korpusku³a i fala w fizyce obiektów subatomowych).
W niniejszym opracowaniu zajmiemy siê pojêciem si³y pozorne w tym
aspekcie i postawimy tezê, ¿e s¹ one realne, ale w sensie wirtualnym, jak
ju¿ ucilono. Znaczy³oby to, ¿e wirtualnoæ jest kategori¹ u¿yteczn¹
nie tylko do opisu obiektów kreowanych przez cz³owieka w logicznej przestrzeni komputerów, ale ma swoje zastosowanie równie¿ w strukturach
pojêciowych teorii naukowych, pozwalaj¹c nam lepiej zrozumieæ niedostrzegane dot¹d subtelnoci wiata realnego.

Pozornoæ czy wirtualnoæ
W strukturze pojêciowej fizyki istnieje pewna niekonsekwencja prawdopodobnie ukrywaj¹ca nasze niezrozumienie podstawowych zagadnieñ.
Otó¿, w analizie zjawisk czasami pojawia siê pojêcie si³a pozorna. Przyk³adem takiej si³y jest tzw. si³a odrodkowa wystêpuj¹ca w ruchu obrotowym. Pozornoæ w odniesieniu do tej si³y oznacza nierealnoæ, fikcyjnoæ, co ostatecznie oznacza, ¿e co, co nie jest si³¹ newtonowsk¹, jest
mylnie interpretowane jako taka si³a, poniewa¿ nie towarzyszy jej reakcja (nie spe³nia trzeciego prawa Newtona). W filozoficznym ujêciu znaczy³oby to  brak mocy sprawczej. Dowiadczenie pokazuje co przeciwnego. W tzw. beczce mierci motocyklista porusza siê ruchem jednostajnym po wewnêtrznej jej stronie, utrzymuj¹c siê, zwa¿ywszy na grawitacjê, we wzglêdnym lokalnym pionie, czyli prostopadle do pod³o¿a, po którym siê porusza. Si³a odrodkowa, która utrzymuje go w tej pozycji, jest
si³¹ nacisku i jest skierowana prostopadle do pod³o¿a. Si³a odrodkowa
spotyka siê wiêc niew¹tpliwie z reakcj¹ si³ sprê¿ystoci, które s¹ skierowane przeciwnie do niej.
W dalszej partii tekstu chcia³bym przedstawiæ argumentacjê, która
w sposób zasadniczy mo¿e zmieniæ nasze zapatrywania na tak¹ kwalifikacjê. Naszym zdaniem, si³y pozorne, a przynajmniej si³ê odrodkow¹,
nale¿y traktowaæ jako si³ê wirtualn¹ (w ju¿ ustalonym znaczeniu). Takie
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jej rozumienie wpisuje siê w program badawczy uwzglêdniaj¹cy realnoæ
fizyczn¹ przestrzeni1, która jest czym wiêcej ni¿ tylko geometrycznym
t³em dla zjawisk fizycznych.
Zaproponujemy takie rozumienie si³y odrodkowej, które najbli¿sze
jest intuicji Newtona, a mianowicie jako efekt interakcji pomiêdzy przyspieszanym cia³em materialnym a przestrzeni¹ fizyczn¹. Oznacza to, ¿e
szeroko pojête zjawisko bezw³adnoci cia³a, niezale¿nie od rodzaju ruchu
(obrotowy, postêpowy), jest nie tyle wewnêtrzn¹ w³aciwoci¹ cia³a materialnego radykalnie separowanego od otaczaj¹cego je t³a, ile raczej wirtualn¹ w³aciwoci¹ dynamicznego uk³adu cia³o  przestrzeñ fizyczna.
Konsekwentnie id¹c dalej, bêdziemy w tym duchu interpretowaæ trzecie
prawo Newtona. Je¿eli na cia³o o masie m dzia³a zewnêtrzna si³a F zmieniaj¹ca jego stan ruchu, to w uk³adzie wewnêtrznym (w obrêbie masy m)
pojawia siê si³a F´, która jest reakcj¹ uk³adu cia³o  przestrzeñ na si³ê F.
Si³a F´ jest wirtualna o tyle, o ile wystêpuje zawsze jako stowarzyszona
z si³¹ F (realna si³a F jest przyczyn¹ pojawiania siê wirtualnej si³y F´).
W uk³adzie zewnêtrznym w stosunku do przyspieszanego cia³a identyfikujemy A  zdarzenia, B  procesy, które s¹ odpowiedzialne za pojawienie siê si³y F, natomiast si³y F´ mo¿emy nawet nie zauwa¿yæ. W uk³adzie
wewnêtrznym cia³a o masie m podlegamy sile F´ i nie zawsze potrafimy
odtworzyæ ci¹g przyczyn (A, B)FF´.

Zakaz Rogersa
Si³y pozorne stanowi¹ odrêbn¹ kategoriê w strukturze pojêciowej fizyki. Przyk³ad skrajnie restryktywnego podejcia do nich prezentuje
w swoim wyk³adzie fizyki E.M. Rogers. Przejawem tego jest mocna przestroga, by nie stosowaæ si³y pozornej (w tym wypadku odrodkowej) do
analizy dynamiki ruchu obrotowego.
Rozwa¿my przyk³ad wahad³a sto¿kowego. Dwiema rzeczywistymi
si³ami dzia³aj¹cymi na ciê¿arek s¹ jego ciê¿ar W i napiêcie sznurka N.
Ciê¿arek bêdzie zakrela³ ko³o tylko wtedy, gdy obie si³y dadz¹ skierowan¹ do wewn¹trz wypadkow¹ Mv2/R. Zagadnienie to mo¿emy sprowadziæ
do zagadnienia statycznego (wypadkowa si³ równa zeru), dodaj¹c jeszcze
1
Einstein najpierw wprowadzi³ pojêcie nowy eter relatywistyczny, póniej za zdecydowa³ siê na pojêcie fizyczne w³asnoci przestrzeni. Patrz L. K o s t r o: Alberta Einsteina koncepcja nowego eteru. Gdañsk 1999. Dalej w naszej pracy konsekwentnie bêdziemy rozumieæ przestrzeñ fizycznie, nie za geometrycznie.
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jedn¹ si³ê fikcyjn¹. Jak¹ si³ê fikcyjn¹ nale¿y dodaæ do W i N, by uzyskaæ
wypadkow¹ zero? T¹ trzeci¹ si³¹ musi byæ  Mv2/R, czyli Mv2/R skierowane na zewn¹trz. Wobec tego niejeden profesor mówi s³abym studentom: »Tak, mo¿ecie zamieniaæ problem zawieraj¹cy ruch po kole na problem statyczny, jeli uwzglêdnicie wszystkie si³y dzia³aj¹ce na poruszaj¹ce siê cia³o, i dodacie fikcyjn¹ si³ê odrodkow¹ Mv2/R, a nastêpnie sumê
wszystkich si³ (z fikcyjn¹ w³¹cznie) przyrównacie do zera. Rozwi¹zanie
tego równania dostarczy tych samych informacji, co dodanie wszystkich
si³ rzeczywistych w wypadkow¹ daj¹c¹ przyspieszenie dorodkowe v2/R«.
Z tego punktu widzenia si³a odrodkowa jest si³¹ nierzeczywist¹, ale mo¿e
skutecznie wyleczyæ ból g³owy z³ego in¿yniera. [...] Je¿eli chcecie naprawdê
zrozumieæ fizykê, unikajcie leczenia bólu g³owy za wszelk¹ cenê. Mieszanina si³ dorodkowych i doranych kuracji za pomoc¹ si³ odrodkowych
zagmatwa ca³kowicie obraz!2
Je¿eli w cytowanym fragmencie stanowisko wyra¿one na temat si³y
odrodkowej jest s³uszne, to nasuwaj¹ siê dwie uwagi:
a) fikcyjnej si³y odrodkowej nie nale¿y stosowaæ do opisu dynamiki
ruchu obrotowego,
b) w³¹czenie si³y fikcyjnej do rachunków na równi z si³ami rzeczywistymi daje, matematycznie rzecz ujmuj¹c, poprawne rozwi¹zania.
Obie uwagi potraktowane ³¹cznie rodz¹ pewien problem. Je¿eli bowiem
prawdziwe s¹ zarazem a) i b), to zastanawiaj¹ce jest, dlaczego dodanie
fikcyjnych si³ do analizy problemu nie prowadzi w ostatecznym rozrachunku do b³êdnego wyniku? Czy to mo¿liwe, aby b³êdna analiza dawa³a poprawny wynik? A je¿eli daje poprawny, to dlaczego?
Do tych pytañ jeszcze wrócimy. Na razie za³ó¿my za Rogersem, ¿e tak
po prostu jest. Postawmy natomiast pytanie: Czy rzeczywicie si³a odrodkowa zawsze jest ob³o¿ona wspomnianym zakazem? Okazuje siê, ¿e
nie. W uk³adzie wewnêtrznym, tzn. zwi¹zanym z obserwatorem bêd¹cym uczestnikiem ruchu obrotowego, si³a odrodkowa jest, jak zobaczymy, si³¹ realn¹. Przynajmniej za tak¹ jest uwa¿ana przez niektórych
autorów. W³¹czaj¹ j¹ bowiem do swych analiz na równi z innymi si³ami.
Za przyk³ad pos³u¿y nam analiza wp³ywu ruchu obrotowego i grawitacji
na cz¹steczkê wody w skali ca³ego globu ziemskiego.

E.M. R o g e r s: Fizyka dla dociekliwych. Cz. 2. Prze³. M. K u b i a k. Warszawa
1986, s. 241 i nast.
2
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Si³y dzia³aj¹ce na cz¹steczkê wody
Czes³aw Druet, opisuj¹c przyczyny ruchu mas wody, stwierdza, ¿e sta³ymi czynnikami zewnêtrznymi, od których zale¿y ruch mas wodnych
w morzu s¹: si³a ciê¿koci Fg, bêd¹ca wypadkow¹ dwóch sk³adowych
(rys. 1)  si³y grawitacji ziemskiej Fgo wywo³anej zjawiskiem wzajemnego
przyci¹gania siê masy Ziemi i elementu wody q, oraz si³y odrodkowej Fwz,
wywo³anej obrotem Ziemi dooko³a jej osi3.

Rys. 1. Upraszczam oryginalny rysunek
Autora, pozostawiaj¹c jedynie wektory si³y
grawitacyjnej i odrodkowej wynikaj¹cej
z obrotu Ziemi. Pomijam inne elementy
rysunku potrzebne do analizy problemu, jaki jest przedmiotem cytowanego artyku³u:
wz  prêdkoæ obrotowa Ziemi, Fwz  si³a
odrodkowa zale¿na od szerokoci geograficznej, Fgo  si³a grawitacji zale¿na od
masy Ziemi, Fg  wypadkowa si³a grawitacji.

Dalej autor uwzglêdnia równie¿ efekt ruchu okrê¿nego Ziemi dooko³a
rodka grawitacyjnej równowagi uk³adu Ziemia  Ksiê¿yc, który mo¿na
wyraziæ przez równowa¿n¹ temu efektowi si³ê odrodkow¹ dzia³aj¹c¹ na
ten¿e element q. Przyjrzyjmy siê jedynie pierwszemu stwierdzeniu i zbadajmy jego konsekwencje.
Zauwa¿my, ¿e dla Autora efektywna si³a ciê¿koci Fg jest wektorow¹
wypadkow¹ si³y grawitacji ziemskiej Fgo i si³y odrodkowej Fwz ruchu
obrotowego Ziemi. Z tego wynika, ¿e si³ê odrodkow¹, dodaj¹c wektorowo
do si³y grawitacji, traktuje ca³kiem realnie. Nie mo¿e byæ ona bynajmniej
si³¹ pozorn¹, skoro jest sk³adow¹ si³y odpowiedzialnej za p³ywy mas wód
oceanicznych4. Wa¿ne jest, by zauwa¿yæ, ¿e pozostajemy w wewnêtrz3
C. D r u e t: Fizyka morza. W: Encyklopedia fizyki wspó³czesnej. Red. A.K. W r ó b l e w s k i i in. Warszawa 1983, s. 860. Analogiczne rozumowanie przeprowadza równie¿ Feynman w: R.P. F e y n m a n, R.B. L e i g h t o n, M. S a n d s: Feynmana wyk³ady
z fizyki. Prze³. R. G a j e w s k i, Z. K r ó l i k o w s k a, M. G r y n b e r g. T. 1. Warszawa
2001, s. 112.
4
Silvia Pugliese Jona jest zdania, ¿e spójnego opisu przyp³ywów mo¿na dokonaæ
tylko w inercjalnym uk³adzie odniesienia bez odwo³ywania siê do fikcyjnych si³ (podobnie jak Rogers  patrz przypis 2 i Feynman  patrz przypis 16). S.P. J o n a: Fizyka
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nym uk³adzie odniesienia (obracaj¹cym siê). Si³a odrodkowa jest si³¹ wirtualn¹, a nie realn¹ w tym sensie, ¿e w jej opisie (uk³ad wewnêtrzny) brakuje zewnêtrznego czynnika, który by³by jej bezporedni¹ przyczyn¹, natomiast ruch obrotowy ca³ego uk³adu jest rzeczywisty5. Skoro w ruchu obrotowym wystêpuje realne przyspieszenie dorodkowe, to spróbujmy
spojrzeæ na przyspieszenie odrodkowe jako na jej realn¹ reakcjê (zawsze
towarzysz¹c¹ temu pierwszemu).

Efektywna si³a ciê¿koci
Je¿eli rozwa¿ymy kolejne elementy wody q1, q2,... qn rozmieszczone
pocz¹wszy od bieguna a¿ po równik, to zobaczymy, ¿e z uwagi na zmiennoæ wartoci wektora si³y odrodkowej (przy sta³ym jego zwrocie) i zmiennoæ kierunku wektora si³y grawitacji (przy wzglêdnej sta³oci jego wartoci) otrzymujemy wektor efektywnej si³y ciê¿koci zmienny zarówno co do
wartoci, jak i co do kierunku.
Je¿eli teraz zobrazujemy ekwipotencjaln¹ wartoæ si³y ciê¿koci na powierzchni Ziemi (grawitacja efektywna) to otrzymamy elipsoidê wyd³u¿on¹ biegunowo (dok³adniej  zawê¿on¹ równikowo), która daje nam ogólne pojêcie o zmiennoci tej si³y na powierzchni Ziemi (rys. 2).
To zobrazowanie uzmys³awia nam, ¿e efektywne przyci¹ganie ziemskie jest modyfikacj¹ pola grawitacyjnego przez obrót Ziemi i jest zale¿ne od szerokoci geograficznej. Na biegunach ma wartoæ rzeczywist¹,
pochodz¹c¹ jedynie od masy Ziemi, si³a odrodkowa bowiem ma tam
wartoæ zero, wraz za ze zbli¿aniem siê do równika maleje z racji wzrastaj¹cej wartoci wektora si³y odrodkowej. Wnioskujemy st¹d, ¿e wszystkie elementy materii zarówno na powierzchni Ziemi, jak i w jej wnêtrzu,
z uwagi na uczestniczenie w ruchu obrotowym, podlegaj¹ temu prawu.
a nauka o Ziemi, czyli  jak to w³aciwie jest z przyp³ywami? W: Uk³ady odniesienia od
Kopernika do Einsteina w nauczaniu fizyki. Wybrane materia³y z Miêdzynarodowej Konferencji GIREP  91. Red. M. S t a s z e l, J. T u r ³ o, M. B e r u t. Toruñ 1992, s. 252256.
5
Moshe Kugler pokaza³, jak przejæ od równañ ruchu Newtona zapisanych w uk³adzie
nieinercjalnym (nUI) do równañ w uk³adzie lokalnie inercjalnym (UI). Wówczas potencja³ V w nUI ma siê do potencja³u U w UI jak U = V + W, gdzie cz³on W równy w przybli¿eniu mw2r generuje w UI si³ê odrodkow¹. Jego zdaniem jest to dobra ilustracja zasady równowa¿noci, w myl której stwierdza siê, ¿e nie mo¿na odró¿niæ ruchu przyspieszonego od grawitacji. M. K u g l e r: Ruch w nieinercjalnych uk³adach odniesienia:
nowe spojrzenie na star¹ fizykê. W: Uk³ady odniesienia od Kopernika do Einsteina...,
s. 7586.
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Rys. 2. Od d³ugoci wektora Fgo odejmujê Fwz, a nastêpnie tak otrzyman¹
d³ugoæ wektora Fg rysujê, poczynaj¹c
od powierzchni Ziemi. Tego rodzaju zobrazowanie ma jedynie wartoæ jakociow¹. Niewykluczone, ¿e lepiej spe³nia³oby swe zadanie, gdyby ekwipotencjaln¹ poprowadziæ tak, aby by³a styczna na wysokoci równika. Wówczas
mo¿e mielibymy lepsz¹ wiadomoæ
faktu, ¿e efektywne ci¹¿enie ma tê sam¹ wartoæ g tu¿ przy powierzchni Ziemi (na równiku) i zarazem na pewnej
wysokoci h (na biegunach).

Przyj¹wszy standardowe za³o¿enia, co do gêstoci wnêtrza Ziemi,
mo¿emy przedstawiæ jakociowy wykres efektywnego pola grawitacyjnego w zale¿noci od d³ugoci promienia z uwzglêdnieniem przyspieszenia
odrodkowego (rys. 3).

Rys. 3. Poni¿ej osi r mamy ujemne przyspieszenie odrodkowe (przeciwny zwrot wektora), które odejmujemy od przyspieszenia grawitacyjnego wewn¹trz Ziemi. Interesuj¹ce s¹ pytania: Co dzieje siê z natê¿eniem pola grawitacyjnego na zewn¹trz Ziemi?
Która z krzywych a lub b poprawnie je opisuje?

Jak widzimy na rysunku, problemem jest dla nas poprowadzenie krzywej natê¿enia pola grawitacyjnego poza obrotowym uk³adem Ziemi
(w przestrzeni wokó³ziemskiej). Przestrzeñ (nie atmosfera) bynajmniej nie
uczestniczy w ruchu obrotowym Ziemi, lecz jest rodowiskiem zaburzonym grawitacyjnie przez masê tej¿e. Mamy wiêc w¹tpliwoæ czy:
1) w punkcie R mamy do czynienia z nieci¹g³oci¹ krzywej?  linia a, czy
te¿ 2) krzywa natê¿enia pola grawitacyjnego poza cia³em zmniejsza swoj¹
wartoæ, nadal pozostaj¹c ci¹g³¹?  linia b.
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Gdyby zachodzi³ przypadek a, wiadczy³oby to o pewnego rodzaju anomalii w natê¿eniu pola grawitacyjnego; je¿eli za b, to wektor przyspieszenia odrodkowego ao realnie dodaje siê do wektora przyspieszenia ziemskiego g i realnie modyfikuje g nawet poza obracaj¹cym siê uk³adem.
Pozwoli³oby to nam na wniosek doæ zaskakuj¹cy, a mianowicie: przyspieszenia ao i g maj¹ ró¿ne ród³a, ale z uwagi na b mog¹ mieæ tê sam¹
naturê, tzn. mog¹ byæ efektem interakcji w uk³adzie cia³o  przestrzeñ.
Do rozstrzygniêcia tej kwestii pomocne by³oby rozwa¿enie obracaj¹cego siê uk³adu planety bez atmosfery. Jednak¿e nieoczekiwanie z pomoc¹
przychodzi nam ogólna teoria wzglêdnoci i analiza dynamiki obracaj¹cej
siê czarnej dziury.

Obrotowa czarna dziura
Marek Demiañski, opisuj¹c specyficzne w³aciwoci obracaj¹cej siê czarnej dziury, rzuca wiat³o na interesuj¹cy nas problem.
Pole grawitacyjne obracaj¹cej siê czarnej dziury jest opisane za pomoc¹ podanego przez Kerra rozwi¹zania równañ ogólnej teorii wzglêdnoci. Promieñ powierzchni horyzontu obracaj¹cej siê czarnej dziury o masie
m i momencie pêdu na jednostkê masy a=J/mc wynosi

r = Gm c 2 + (Gm c 2 ) 2 − a 2 ,
z czego wynika, ¿e czarna dziura nie mo¿e obracaæ siê zbyt szybko, gdy¿
wówczas wyra¿enie pod pierwiastkiem mog³oby byæ ujemne. [...] Pocz¹tkowo przypuszczano, ¿e pole grawitacyjne wokó³ czarnej dziury jest podobne do pola grawitacyjnego na zewn¹trz zwyk³ej gêstej obracaj¹cej siê
gwiazdy. Okaza³o siê jednak, ¿e pole grawitacyjne na zewn¹trz czarnej
dziury ma bardzo specyficzne w³asnoci. [...] [Otó¿  J.K.] przy takiej
samej masie m promieñ powierzchni horyzontu obracaj¹cej siê czarnej
dziury jest mniejszy od promienia horyzontu czarnej dziury Schwarzschilda. Nasza intuicja tutaj zawodzi, wydawaæ by siê mog³o, ¿e obrót
spowoduje sp³aszczenie czarnej dziury i powiêkszenie promienia horyzontu6.
W przedstawionym fragmencie zwróæmy uwagê na nastêpuj¹ce kwestie:
M. D e m i a ñ s k i: Czarne dziury i zapadanie grawitacyjne. W: Encyklopedia fizyki wspó³czesnej. Red. A.K. W r ó b l e w s k i i in. Warszawa 1983, s. 968.
6
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1. Horyzont czarnej dziury nie jest zbiorem cia³ wa¿kich, a mimo to
obrót czarnej dziury powoduje pomniejszenie jego promienia (w p³aszczynie obrotu). Zak³adamy tu domylnie, ¿e pole grawitacyjne powy¿ej
horyzontu zmienia siê w sposób ci¹g³y (wszystkie ekwipotencjalne przybieraj¹ kszta³t elipsoidy, nastêpuje bowiem skrócenie ich promieni w p³aszczynie obrotu)7.
2. Wyra¿ona przez autora kolizja zaprezentowanego wyniku z powszechn¹ intuicj¹ fizyków wskazuje  naszym zdaniem  na zasygnalizowan¹ we wstêpie niekonsekwencjê. Mo¿na j¹ wyraziæ nastêpuj¹co:
je¿eli przyspieszenie odrodkowe jest pozorne, to nie mo¿e ono realnie
wp³ywaæ na cz¹stki materii uczestnicz¹ce w ruchu obrotowym, a ju¿ na
pewno na natê¿enie pola grawitacyjnego wokó³ obracaj¹cego siê obiektu.
W klasycznej analizie  jak uprzednio argumentowalimy  a tak¿e
w ramach ogólnej teorii wzglêdnoci, o ile jest ona poprawna i mówi nam
co prawdziwego o wiecie fizycznym, dochodzimy do dok³adnie przeciwnego wniosku. Tradycyjnie pozornoæ si³y odrodkowej t³umaczy siê efektami bezw³adnociowymi cia³ materialnych, ale modyfikacja zewnêtrznego pola grawitacyjnego nie poddaje siê takiej analizie.
3. Pozostaje jeszcze kwestia tzw. powszechnej intuicji fizyków. Dlaczego obrót mia³by powodowaæ sp³aszczenie czarnej dziury i powiêkszenie promienia horyzontu? Tego rodzaju intuicja jest dziedzictwem tradycyjnego podejcia do zagadnienia obrotów cia³ sztywnych i sprê¿ystych8.
W naszym ujêciu, gdy rozwa¿amy obracaj¹c¹ siê gwiazdê i bierzemy pod
uwagê opisany efekt skrócenia promienia ekwipotencjalnego, to zjawisko
wyd³u¿enia promienia gwiazdy w p³aszczynie obrotu daje siê wyjaniæ
procesem wyrównywania cinienia wewnêtrznego gwiazdy w obliczu pomniejszonego przyspieszenia grawitacyjnego w p³aszczynie prostopad³ej
do osi obrotu.
Uwagi poczynione odnonie do naszego zagadnienia wskazuj¹ na
zbie¿noæ konkluzji w analizie klasycznej, w której uwzglêdnia siê fizykê
t³a, i relatywistycznej. Pocieszaj¹cy jest fakt, ¿e kolejne teorie stanowi¹
rozwiniêcie i pog³êbienie zrozumienia pewnych zagadnieñ znanych z poprzednich rozwi¹zañ.

7
8

Ponadto pojawia siê obszar zwany ergosfer¹. Patrz: ibidem.
Zob. dowolny podrêcznik fizyki.
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Przyspieszenie a grawitacja
Skoro si³a odrodkowa tradycyjnie jest pochodn¹ efektów bezw³adnociowych (czêsto mówi siê odrodkowa si³a bezw³adnoci), to warto rozwa¿yæ pytanie: Czy przypadkiem si³y bezw³adnoci i grawitacji w sensie
ogólnym nie s¹ si³ami wirtualnymi? Wemy za przyk³ad wyk³ad Feynmana na temat si³ pozornych. Si³y pozorne mo¿emy zademonstrowaæ
w interesuj¹cym dowiadczeniu, w którym popychamy po stole s³oiczek
z wod¹ z pewnym przyspieszeniem. Si³a ciê¿koci dzia³a na wodê oczywicie ku do³owi, ale z powodu poziomego przyspieszenia pojawia siê si³a
pozorna, dzia³aj¹c poziomo w kierunku przeciwnym do przyspieszenia.
Si³a wypadkowa bêdzie wiêc tworzyæ z pionem k¹t i przy przyspieszaniu
powierzchnia wody bêdzie prostopad³a do tej si³y, to znaczy bêdzie tworzyæ k¹t z powierzchni¹ sto³u, przy czym woda podniesie siê z ty³u s³oika.
[...] Jednym bardzo wa¿nym rysem si³ pozornych jest to, ¿e s¹ zawsze
proporcjonalne do masy: tê sam¹ cechê ma si³a grawitacji. Istnieje wiêc
mo¿liwoæ, ¿e si³y ci¹¿enia s¹ si³ami pozornymi9.
Dlaczego z powodu poziomego przyspieszenia [s³oika  J.K.] pojawia siê [wewn¹trz s³oika  J.K.] si³a pozorna, dzia³aj¹c poziomo w kierunku przeciwnym do przyspieszenia [s³oika  J.K.]? Najpierw ucilijmy wypowied Feynmana. Poprawniej by³oby powiedzieæ: z powodu
poziomo przy³o¿onej si³y zewnêtrznej, powoduj¹cej ruch przyspieszony
s³oika pojawia siê si³a wewnêtrzna, skierowana przeciwnie do zewnêtrznej, zgodnie z trzecim prawem Newtona. W myl trzeciego prawa Newtona, ka¿dej akcji towarzyszy reakcja. W tym przyk³adzie akcja i reakcja
dotycz¹ tego samego obiektu, mo¿emy zatem mówiæ o przyspieszeniu s³oika (ruch postêpowy) i przyspieszeniu elementów wody i wszystkich innych w przeciwn¹ stronê (efekt bezw³adnociowy).
W uk³adzie wewnêtrznym s³oika wektory przyspieszenia bezw³adnociowego i grawitacyjnego dodaj¹ siê, odchylaj¹c powierzchniê wody od
(ziemskiego) pionu, a wiêc niewykluczone jest, ¿e oba przyspieszenia mog¹
mieæ tê sam¹ naturê (ontologiê). Je¿eli ponadto zauwa¿ymy, ¿e obserwator wewnêtrzny (na powierzchni wody) zarejestruje lokaln¹ zmianê kierunku grawitacji10, to mo¿emy sformu³owaæ twierdzenie o lokalnej nie9

i nast.

R.P. F e y n m a n, R.B. L e i g h t o n, M. S a n d s: Feynmana wyk³ady..., s. 197

Alistair Steyn-Ross jest zdania, ¿e obserwator inercjalny opisuje ruch obiektu
w kategoriach rzeczywistych (i wyidealizowanych) si³ wywodz¹cych siê z w³asnoci materii (grawitacyjnych, elektrostatycznych, magnetycznych, sprê¿ystoci, wyporu itp.) 
tak zwanych si³ newtonowskich. Oprócz nich obserwator podlegaj¹cy przyspieszeniom
spostrze¿e »fikcyjn¹« si³ê bezw³adnoci, powstaj¹c¹ na skutek przyspieszenia jego w³a10
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odró¿nialnoci przyspieszenia bezw³adnociowego i grawitacyjnego, i powiedzieæ, ¿e przyspieszeniu cia³a w przestrzeni zawsze towarzyszy
przeciwnie skierowane przyspieszenie wewn¹trz cia³a to¿same z grawitacj¹ (w myl trzeciego prawa Newtona).
Przedstawione twierdzenie oznacza, ¿e odró¿nianie si³y grawitacji, si³y
odrodkowej i si³y bezw³adnoci jest z filozoficznego punktu widzenia mno¿eniem bytów ponad miarê. Prociej powiedzieæ, ¿e zmiana stanu ruchu
cia³ w przestrzeni funduje cia³om wa¿kim takie w³aciwoci, ¿e w trzech
ró¿nych sytuacjach problemowych (grawitacja, bezw³adnoæ, ruch obrotowy) ujawnia siê na trzy ró¿ne sposoby pewna wirtualna w³aciwoæ, zachowuj¹c ca³y czas jedn¹ naturê oddzia³ywania uk³adu cia³o  przestrzeñ.
Zatem pewna wirtualna i bardzo podstawowa w³aciwoæ manifestuje siê
na trzy ró¿ne sposoby, czego wyrazem s¹ wzory na przyspieszenie (ag 
grawitacyjne, ab  ao  odrodkowe).

ag = −

GM
;
r2

ab = −

F
;
m

ao = −

v2
.
r

Czy zatem bezw³adnoæ jako reakcja na przyspieszenie czy przyspieszenie odrodkowe i przyspieszenie grawitacyjne ma tê sam¹ naturê (ontologiê)? Z uwagi na wczeniejsze ustalenia powiedzielibymy, ¿e s¹ one
si³ami wirtualnymi  realnie manifestuj¹ swoj¹ obecnoæ w cile okrelonych okolicznociach. Powróæmy jeszcze do Rogersa analizy ruchu obrotowego.

Problem z analiz¹ ruchu obrotowego
Rogers proponuje Czytelnikowi cztery opinie na temat ruchu obrotowego.
Opinia I: Si³a odrodkowa jest si³¹ pozorn¹. Wyobra¿enie, ¿e istnieje
rzeczywicie, opiera siê na niew³aciwej interpretacji obserwowanych
zjawisk, pomieszania czynnika dostarczaj¹cego si³y i obiektu jej dzia³ania11.
snego uk³adu odniesienia. Ta si³a, podobnego typu co si³a ciê¿koci, jest nienewtonowska, poniewa¿ nie towarzyszy jej reakcja  nie spe³nia wiêc trzeciego prawa Newtona; podobieñstwo do si³y ciê¿koci polega na tym, ¿e jest proporcjonalna do masy.
A. S t e y n -R o s s: Przygody w wiecie uk³adów odniesienia  kr¹¿ki, roliny, powierzchnia
wody i wiece. W: Uk³ady odniesienia od Kopernika do Einsteina..., s. 239246.
11
E.M. R o g e r s: Fizyka dla dociekliwych..., s. 238.
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Opinia II: Si³a odrodkowa jest z³udzeniem pochodz¹cym st¹d, ¿e znajduj¹c siê w uk³adzie obracaj¹cym siê, staramy siê o tym zapomnieæ12.
Opinia III: Pozorna si³a odrodkowa traktowana mimo wszystko realnie (sprowadzanie problemów dynamicznych do statycznych) skutecznie
leczy ból g³owy in¿ynierom13.
Opinia IV: Przenosz¹c pogl¹dy teorii wzglêdnoci na ruchy przyspieszone stwierdzamy, ¿e obserwatorowi trudno jest odró¿niæ efekty przyspieszenia od lokalnych zmian grawitacji. [...] Ogólnie s³uszna zasada
równowa¿noci zabrania nam nazywaæ ruchy Ziemi absolutnymi. Prowadzi to do nowej mechaniki i geometrii, które przewiduj¹ jednakowe
efekty niezale¿nie od tego, czy Ziemia obraca siê i obiega wokó³ S³oñce,
czy gwiazdy i S³oñce kr¹¿¹ wokó³ Ziemi. Z ogólnej teorii wzglêdnoci
wynika, ¿e obrót Wszechwiata powinien powodowaæ powstanie »si³y
odrodkowej« na nieruchomej Ziemi, wobec czego ani dowiadczenie
z wahad³em Foucaulta, ani stwierdzenie równikowych zmian wartoci
»g«, nie pozwol¹ na wybranie jednej z dwu mo¿liwoci. [...] »Oba pogl¹dy mog¹ byæ s³uszne, ale jeden z nich jest opisem prostszym, wygodniejszym dla celów praktycznych«14.
Autor wyranie sk³ania siê ku opiniom I i II, triumfalnie obwieszcza
donios³oæ opinii IV, natomiast ironicznie odnosi siê do opinii III. Omawiaj¹c opiniê I i II, stwierdza, ¿e obserwatorzy bêd¹cy wewn¹trz uk³adu
obracaj¹cego siê mog¹ mieæ z³udzenie, ¿e wykorzystuj¹c si³y tarcia, przeciwdzia³aj¹ sile odrodkowej. Wed³ug obserwatora z zewn¹trz, si³y tarcia
nie przeciwdzia³aj¹ ¿adnej tajemniczej sile odrodkowej, ale powoduj¹
przyspieszenie dorodkowe, które pozwala obserwatorowi bêd¹cemu wewn¹trz uk³adu poruszaæ siê po okrêgu. Je¿eli nie ma tarcia, to obiekty wewn¹trz uk³adu bêd¹ porusza³y siê po stycznej, a kolejne po³o¿enia na
stycznej s¹ coraz bardziej odleg³e od rodka ko³a, wobec czego obserwatorowi wewnêtrznemu, poruszaj¹cemu siê wraz z uk³adem bêdzie siê zdawa³o, ¿e obiekt lizga siê wzd³u¿ promienia. Za w³aciwe i bezstronne wyjanienie tego zagadnienia uznaje Rogers przyjêcie zewnêtrznego punktu
odniesienia (poza uk³adem obracaj¹cym siê) i stwierdza, ¿e zarówno pole
si³ dzia³aj¹cych na zewn¹trz, jak i lizganie siê wzd³u¿ promienia s¹ z³udzeniami wynikaj¹cymi st¹d, ¿e znajduj¹c siê w uk³adzie obracaj¹cym
siê, nie uwzglêdniamy jego ruchu15. Podobnie wyra¿aj¹ siê inni fizycy16.
Ibidem, s. 240.
Ibidem.
14
Ibidem, s. 242244.
15
Ibidem, s. 240.
16
Zob. np. R.P. F e y n m a n: Przyk³adem si³y pozornej jest tzw. »si³a odrodkowa«.
[...] Si³y te wynikaj¹ po prostu z tego, ¿e obserwator nie u¿ywa newtonowskiego
12
13
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Widzimy tu trzy powa¿ne zastrze¿enia. 1) Dlaczego obserwator zewnêtrzny ma byæ w³aciwym i bezstronnym w opisie zjawiska ruchu obrotowego, skoro mo¿liwe s¹ dwa, w zasadzie, równouprawnione uk³ady
odniesienia: zewnêtrzny i wewnêtrzny? 2) Brak tarcia powodowa³by, ¿e
obiekt poruszaj¹cy siê po stycznej nale¿a³oby traktowaæ jako bêd¹cy
poza uk³adem obracaj¹cym siê, a wiêc nadal wymagane by³oby znalezienie przyczyny jego ruchu. 3) Dlaczego w analizie zjawiska si³y odrodkowej beztrosko poruszamy siê od uk³adu do uk³adu? Czy¿ metodologicznie
nie jest bardziej poprawne przyjêcie jednego punktu widzenia i konsekwentne poprowadzenie analizy do koñca?

Podsumowanie
Zaprezentowane zastrze¿enia uprawniaj¹ nas do odrzucenia ca³ej
analizy jako niepe³nej i niekonsekwentnej. Jestemy zdania, ¿e w uk³adzie wewnêtrznym (obracaj¹cym siê) si³a dorodkowa odpowiedzialna za
obrót cia³a sztywnego spotyka siê, zgodnie z trzecim prawem Newtona,
z reakcj¹ si³y przeciwnie skierowanej, tradycyjnie nazywanej si³¹ odrodkow¹. W uk³adzie wewnêtrznym si³y te równowa¿¹ siê, powoduj¹c, ¿e
spoczywaj¹ce w tym uk³adzie cia³o podlega sztucznej sile ci¹¿enia.
W uk³adzie zewnêtrznym za równie¿ równowa¿¹ siê, powoduj¹c, ¿e ca³y
obracaj¹cy siê uk³ad (ka¿dy materialny punkt tego uk³adu) porusza siê
jednostajnie po okrêgu. Stan równowagi w uk³adzie zewnêtrznym jest
lepiej widoczny na przyk³adzie obracaj¹cej siê masy zawieszonej na linie.
Równowaga przejawia siê w sta³ej wartoci prêdkoci chwilowej danej masy,
jak równie¿ w sta³oci promienia w p³aszczynie obrotu. Obrotowy uk³ad
odniesienia nie jest uk³adem inercyjnym, dlatego przyspieszenie odrodkowe jakociowo jest równowa¿ne przyspieszeniu grawitacyjnemu.
Ponadto, radialne przemieszczanie ma³ej masy wewn¹trz obrotowego
uk³adu odniesienia wymaga wykonania pracy, podobnie jak jest w polu
grawitacyjnym17. Wydaje siê wiêc uzasadnione uto¿samienie (wiêcej ni¿
równowa¿noæ) si³y odrodkowej i si³y grawitacyjnej. Przy czym grawitacja przestaje byæ rozumiana jako fundamentalne oddzia³ywanie wielkich
mas, rozumie siê j¹ jako efekt oddzia³ywania mas z fizycznie (nie za geometrycznie) rozumian¹ przestrzeni¹.
uk³adu wspó³rzêdnych, który jest najprostszy. R.P. F e y n m a n, R.B. L e i g h t o n,
M. S a n d s: Feynmana wyk³ady..., s. 197.
17
Ibidem, s. 289 i nast.
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Feynman sk³onny jest nazwaæ si³ê grawitacji pozorn¹, doszukuj¹c
siê czego niesamowitego w samej geometrii czasoprzestrzeni18, Rogers
za w cytowanej opinii IV mówi o równowa¿nych opisach, wybieraj¹c prostszy z nich. Naszym zdaniem, ogólna teoria wzglêdnoci ujawnia efekty
oddzia³ywañ mas z fizycznie rozumian¹ przestrzeni¹. To raczej w fizycznej
przestrzeni jest co niesamowitego, skoro obecnoæ mas jest realnym powodem odkszta³cenia czasu i geometrii (metryki) w ich pobli¿u.
Tak wiêc w naszej propozycji posunelimy siê dalej i doszlimy ostatecznie do przekonania, ¿e mamy podstawy, by zunifikowaæ wszystkie si³y pozorne i przekwalifikowaæ je w si³y wirtualne jako realne i niesamodzielne,
tzn. bêd¹ce reakcj¹ w myl trzeciego prawa Newtona w uk³adzie cia³o 
przestrzeñ fizyczna.
Na koniec wróæmy jeszcze do pytania z podtytu³u drugiego. Dlaczego
b³êdna analiza prowadzi do poprawnych wyników? Otó¿, nie jest ona
b³êdna, jest przeprowadzona w wewnêtrznym uk³adzie odniesienia i dlatego daje poprawny wynik. W uk³adzie wewnêtrznym si³y równowa¿¹
siê i dlatego obserwator wewnêtrzny w tym uk³adzie pozostaje w spoczynku, podobnie jak to bywa na powierzchni Ziemi.
18
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Virtuality in the ontology of physical theories
Summary
The notion of virtual worlds has appeared in the science in the computerization era
and remains in a tight connection with the notion of simulation. For example, a virtual disc fulfills all the functions of a physical one, the difference being the fact that it does
not contain anything what could be called a hardware. The whole hardware is simulated by a computer programme in the computers operational memory. However, from
the position of a user, it looks like any other hard or removable disc (perhaps with the
exception of the permanence of the recording). Such a state of affairs justifies the question on the way of existence of devices of a virtual type in the computerized world
created by man.
The problem of existence presented in the article is analogical to some of the issues
connected with the so-called empirical adequacy of physical theories. What remains
unanswered is the question whether the beings existing in a real way correspond to the
basic notions of a given theory (understood as a given model of reality). They do in an intentional way. Physicians, parametrising and, thus, specifying the notions of a colloquial language, inspire to remain their existential nature. For example, a Newton notion
of force involved in its connotation the plausibility of action of one body on the other.
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The article is an attempt to analyse the notion of non-Newton forces, the so-called
alleged forces in the context of their plausibility of action and claims that they are
as real in a virtual sense as a virtual disc. It would imply that virtuality is a useful
category not only in order to describe the objects created by man in a logical space of
computers, but it is also used in notional structures of scientific theories, enabling us
to understand the so far imperceptible subtleties of the real world in a better way.
The first paragraph outlines the context in which it is possible to retrain the
alleged forces into the virtual ones, i.e. the real ones though individually non-existent
as a cause. Paragraphs two and three present the exemplary analyses referring to both
the action of the centrifugal force and those against it. Paragraph four shows the problem of the influence of the centrifugal force on the points participating and not participating in the rotational movement (effective gravity influencing the water particles
and the intensity of a gravity pole outside the rotating system). Within the general
theory of relativity one can find the solution to the problem of a rotating black hole,
which helps us understand the impact of the centrifugal force on the intensity of a
gravity pole outside the rotating system (paragraph five). Paragraph six claims that
there is a substantial evidence to unify all alleged forces and retrain them into the
virtual ones as real and dependent, i.e. being the reaction in the body-physical space
system according to the third Newtons law. The last paragraph emphasizes the lack of
coherence of such an analysis of a rotational movement which forbids the usage of the
notion of the centrifugal force and demands to always use an inertial point of reference.

Jaros³aw Kukowski

Die Virtualität in der Ontologie von physikalischen Theorien
Zusammenfassung
Der Begriff virtuelle Welten hat sich zur Zeit der Computerisierung in der Wissenschaft schon bewährt und ist mit dem Begriff Simulation eng verbunden. Und so
z.B. kann die virtuelle Speicherplatte alle Funktionen der physikalischen Platte ausüben,
mit dem Unterschied, dass sie über keine Hardware verfügt. Ihre ganze Hardware wird
im Operationsspeicher des Computers programmgemäß simuliert. Für den Benutzer
ist sie aber eine solche Anlage wie jede andere Festplatte oder Wechselplatte (mit Ausnahme von der Speicherungsdauer). Man kann also eine Frage stellen, auf welche
Weise solche virtuellen Anlagen in der von dem Menschen geschaffenen Computerwelt
funktionieren.
Die oben gestellte Frage ist analog zu sog. empirischer Adäquatheit von physikalischen Theorien. Es bleibt noch eine ungeklärte Frage, ob die Grundbegriffe der genannten Theorie (als ein gewisses Wirklichkeitsmodell) mit den real lebenden Existenzen
übereinstimmen können. Die Physiker hätten es gern, deswegen versuchen sie die Begriffe aus der Umgangssprache genauer zu bestimmen, um ihren existentiellen Charakter zu bewahren. So zum Beispiel beinhaltete die von Newton geprägte Begriffsdefinition von der Kraft reale Einwirkung eines Körpers auf den anderen Körper.
In seinem Artikel untersucht der Verfasser den sich von der Newtons Definition
unterscheidenden Begriff von den scheinbaren Kräften hinsichtlich deren realen
Einwirkung. Er stellt eine These auf, dass diese Kräfte virtuell gesehen so real sind,
wie eine virtuelle Platte. Man könnte also sagen, die Virtualität ist eine solche Kate-
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gorie, die nicht nur zur Beschreibung der von dem Menschen in einem logischen Computerraum geschaffenen Objekte, sondern auch zur Erschaffung der Begriffe im Bereich
der wissenschaftlichen Theorien verwendet werden kann, wodurch die bisher unmerklichen Subtilitäten der realen Welt können wahrgenommen werden.
Im ersten Abschnitt wird der Aspekt diskutiert, in dem sich scheinbare Kräfte mit
virtuellen, d.i. realen, aber selbständig als Ursachen nicht existierenden Kräften ersetzen lassen. Im zweiten und dritten Abschnitt wird an Beispielen die Wirkung der
Zentrifugalkraft geklärt. Der vierte Abschnitt betrifft den Einfluss von der Zentrifugalkraft auf die an der Drehbewegung teilnehmenden und nicht teilnehmenden Punkte
(die auf Wassermoleküle wirkende effektive Gravitation und die Gravitationsfeldstärke
außerhalb des rotierten Systems). Mit Hilfe allgemeiner Relativitätstheorie können
Probleme des rotierten schwarzen Loches gelöst werden, so kann man den Einfluss von
der Zentrifugalkraft auf die Gravitationsfeldstärke außerhalb des rotierten Systems
klären (fünfter Abschnitt). Im sechsten Abschnitt wird festgestellt, dass es begründet
ist, alle scheinbaren Kräfte zu vereinheitlichen und in virtuelle Kräfte umzuwandeln,
welche real und unselbständig sind, d.h. laut des dritten Newtongesetzes in dem System: Körper -physikalischer Raum eine Reaktion sind. Im siebten Abschnitt wird die
Inkohärenz einer solchen Analyse der Drehbewegung hervorgehoben, in der die Anwendung des Begriffs Zentrifugalkraft verboten und immer nur die Anwendung von einem
inertialen Bezugssystem empfohlen werden.

Stefan Konstañczak
Akademia Pomorska
S³upsk

Studia na odleg³oæ. Podmiotowoæ studenta
w wietle teorii transakcyjnego dystansu
Michaela G. Moorea
Pos³uguj¹c siê terminem studiowanie na odleg³oæ (distance learning),
wielu ludzi w Polsce wci¹¿ ma na myli przedsiêwziêcia na kszta³t kursów
korespondencyjnych realizowanych za porednictwem poczty. Tymczasem
jest to rozumienie z gruntu b³êdne, gdy¿ wspó³czesne uniwersytety bez
murów w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuj¹ pocztê jako drogê obiegu
dokumentów i informacji. W obliczu nowoczesnych technik informatycznych i medialnych porednictwo poczty wyd³u¿a czasowo proces obiegu
informacji, a przede wszystkim jest wysoce zawodne. Dzi edukacja na
odleg³oæ przebiega czêsto wy³¹cznie w przestrzeni wirtualnej. DL w wersji realizowanej wspó³czenie, zdaniem pedagogów zaanga¿owanych
w przedsiêwziêcia z ni¹ zwi¹zane, jest alternatywnym rozwi¹zaniem wobec edukacji tradycyjnej i byæ mo¿e wkrótce dojdzie do zlania siê obu form
w jednolity system edukacyjny, który w³anie bêdzie nakierowany na kszta³towanie samodzielnoci i niezale¿noci uczniów. Problem podmiotowoci
ucznia w procesie edukacji nabiera wówczas pierwszorzêdnego znaczenia.
Zdefiniowanie pojêcia podmiotowoæ nie jest ³atwym zadaniem.
W niniejszym szkicu pos³u¿ê siê rozumieniem podmiotowoci zaproponowanym w psychologii przez Krzysztofa Korzeniowskiego: Podmiotowoæ to uwiadamiana dzia³alnoæ inicjowana i rozwijana przez jednostkê wed³ug jej w³asnych wartoci i standardów1. W takim rozumieniu
1
K. K o r z e n i o w s k i: Podmiotowoæ cz³owieka. Metateoretyczne ramy teorii. W: Podmiotowoæ jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych. Red. K. K o r z e n i o w s k i, R. Z i e l i ñ s k i, W. D a n i e c k i. Wroc³aw 1983, s. 59.
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pojêcia cz³owiek zyskuje podmiotowoæ, gdy we wszelkich formach w³asnej aktywnoci:
 kieruje siê w³asnym systemem wartoci;
 sprawuje kontrolê;
 jest autonomiczny, czyli wykazuje poczucie w³asnej odrêbnoci.
Podmiotowoæ mo¿e siê uwidaczniaæ dopiero w relacji z drugim cz³owiekiem (choæ nie jest wymagana jego fizyczna obecnoæ), który tak¿e
jest podmiotem. Nasza w³asna podmiotowoæ reguluje wszelkie relacje
z otoczeniem spo³ecznym. Zatem cech¹ wszelkich relacji miêdzyludzkich
jest dwu- lub wielopodmiotowoæ. Relacje takie s¹ korzystne dla obu i wiêcej podmiotów b¹d maj¹ charakter destruktywny, jednak regu³¹ s¹ relacje konstruktywne oparte na poszanowaniu i respektowaniu zarówno
w³asnej, jak i cudzej autonomii. Typowym przyk³adem destrukcyjnej relacji wielopodmiotowej jest walka, a konstruktywnej  edukacja.
Podmiotowoæ ucznia jest naturaln¹ konsekwencj¹ jego uczestnictwa
w dowolnych formach edukacji, i dlatego nale¿y rozumieæ j¹ tak¿e jako
pewien stan, którego nie da siê z góry ustanowiæ. Zakres podmiotowoci
ucznia jest w rezultacie efektem interakcji spo³ecznych zachodz¹cych
pomiêdzy nauczycielem i uczniem. Dlatego w instytucjonalnym wychowaniu uwidaczniaj¹ siê dwie równolegle realizowane strategie wychowania. Nauczyciele odwo³uj¹c siê do aprobowanych przez siebie
teorii pedagogicznych oraz w³asnych dowiadczeñ, realizuj¹ model
pierwszy, który mo¿na nazwaæ okazjonalnym, gdy¿ sprowadza siê
do reagowania na aktualn¹ sytuacjê. W nurcie tym du¿y nacisk po³o¿ony by³ na sposoby gromadzenia si³y pozwalaj¹cej na reakcjê realizuj¹c¹ oczekiwania zgodne ze standardami pochodz¹cymi przede wszystkim z dawnych dowiadczeñ2. Sukces edukacyjny stanowi wiêc pochodn¹ stopnia mobilizacji ucznia do wykonania kolejnego zadania, z tym
jednak zastrze¿eniem, ¿e rezultat finalny nie jest przypadkowy, ale zgodny z uprzednio ukszta³towan¹ hierarchi¹ wartoci. Cech¹ charakterystyczn¹ jest tutaj stosunkowo du¿y margines swobody wyboru drogi
prowadz¹cej do celu, a zatem tak¿e i mo¿liwoæ du¿ego wk³adu wychowanka w kreowanie kszta³tu tej drogi. Nie wymaga ona zatem prowadzenia instytucjonalnego procesu wychowawczego. W drugiej strategii zwanej tak¿e pragmatyczn¹ zak³ada siê jej realizacjê w ramach zinstytucjonalizowanej placówki owiatowej w myl z góry ustalonego
programu. Ten program z koniecznoci ³¹czy siê z jak¹ uniformizacj¹
celu, który zamierza siê osi¹gn¹æ, czyli jest w nim mniej miejsca na podmiotowe zachowania ucznia. Obie strategie s¹ realizowane wybiórczo
W. H a j n i c z: Dwupodmiotowoæ i dwuzadaniowoæ sytuacji edukacyjnych w wietle
ogólnej teorii regulacyjnej Tadeusza Tomaszewskiego. Olsztyn 1995, s. 9.
2
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w edukacji tradycyjnej, natomiast studia na dystans umo¿liwiaj¹ ³¹czne
ich zastosowanie.
Z kolei termin transakcja jest g³ównie u¿ywany w naukach spo³ecznych w krajach anglosaskich. Przedstawienie istoty teorii transakcyjnego dystansu (TDT) wymaga wiêc uprzedniego wyjanienia wyra¿enia
transakcja w znaczeniu nauk spo³ecznych. Pos³u¿ê siê w tym celu rozumieniem zaprezentowanym przez Erica Berne w znanej ksi¹¿ce W co
graj¹ ludzie. Autor ten wyjania, ¿e Jednostkê stosunków spo³ecznych
nazywa siê transakcj¹. Je¿eli dwoje lub wiêcej ludzi spotyka siê w gromadzie, prêdzej czy póniej który z nich przemówi lub w inny sposób
oka¿e, ¿e zauwa¿a inne osoby. Nazywa siê to »bodcem transakcyjnym«.
Wówczas inna osoba odezwie siê albo uczyni co, co bêdzie w pewien sposób zwi¹zane z tym bodcem, a co nazwiemy »reakcj¹ transakcyjn¹«. Prosta analiza transakcyjna polega na postawieniu diagnozy stwierdzaj¹cej, który ze stanów ego wys³a³ bodziec transakcyjny i który wykona³
reakcjê transakcyjn¹3. Transakcje obu stron s¹ komplementarne, je¿eli
s¹ oczekiwane i zgodne z aprobowanym spo³ecznie modelem zachowañ.
Jeli transakcje s¹ komplementarne, to znaczy, ¿e komunikacja mo¿e
zachodziæ nieustannie, bez przerw i zak³óceñ. Treæ i kszta³t transakcji
jest spraw¹ drugorzêdn¹. Obie strony mog¹ z równym skutkiem toczyæ
dysputê naukow¹, plotkowaæ b¹d bawiæ siê.
Komunikacja jest jednak bardzo czêsto zak³ócana, gdy¿ w relacjach
pomiêdzy ludmi pojawiaj¹ siê nieadekwatne transakcje skrzy¿owane.
Klasycznym przyk³adem transakcji skrzy¿owanych jest reakcja przeniesienia znana w psychoanalizie. Inicjuj¹cy transakcjê wówczas na swoje
pytanie nie otrzymuje oczekiwanej odpowiedzi, lecz dostaje z regu³y emocjonaln¹ wypowied przerywaj¹c¹ komunikacjê. Reakcja transakcyjna
jest wówczas nieoczekiwana lub niezgodna z aprobowanymi spo³ecznie
standardami komunikacji.
Wszystkie transakcje mo¿na bowiem schematycznie uj¹æ jako kombinacje wzajemnych relacji rodzica (R), doros³ego (D) i dziecka (Dz). Ka¿dy cz³owiek niezale¿nie od wieku mo¿e reagowaæ zgodnie ze schematem
przypisanym do tych ról, czyli jego ego bêdzie wyra¿a³o stosowny stan
emocjonalny oraz prezentowaæ odpowiadaj¹ce mu wzory zachowañ. Dziecko w praktyce mo¿e wiêc naladowaæ swoich rodziców, a doroli mog¹
zachowywaæ siê jak dzieci. Reakcja skrzy¿owana ma miejsce wówczas,
gdy relacja np. pomiêdzy dwoma równymi sobie podmiotami jest nieadekwatna, co znaczy, ¿e reakcja transakcyjna doros³ego polega³a na przeniesieniu siebie do roli rodzica. Istnieje tak¿e mo¿liwoæ reakcji przeciw
E. B e r n e: W co graj¹ ludzie. Psychologia stosunków miêdzyludzkich. Prze³.
P. I z d e b s k i. Warszawa 2004, s. 21.
3
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przeniesienia, co zdarza siê np. wtedy, gdy terapeuta w stosunku do pacjenta przyjmuje postawê rodzica, a pacjent samorzutnie przyjmuje postawê pouczanego dziecka.
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Rys. 1. Transakcje komplementarne

Rys. 2. Transakcje skrzy¿owane

ród³o: E. B e r n e: W co graj¹ ludzie..., s. 22

W instytucjonalnych procesach wychowania transakcje maj¹ charakter analogiczny jak w psychoterapii. Nauczyciel mo¿e wejæ w rolê rodzica w stosunku do uczniów oraz w rolê doros³ego w stosunku do studentów. Niewskazane s¹ natomiast jego reakcje transakcyjne w roli dziecka.
Podobnie jest i z uczniem: reakcje oczekiwane obejmuj¹ ca³e spektrum
zachowañ, w którym jednak nie ma miejsca na zachowania rodzica. Nale¿y zastanowiæ siê w jakim stopniu mo¿liwe s¹ takie transakcje w rzeczywistoci szko³y wirtualnej. Zasadnicz¹ trudnoæ sprawia tu fakt, ¿e
transakcje odbywaæ siê mog¹ wy³¹cznie na zasadzie równych sobie podmiotów i nie ma miejsca na reakcje typowe dla dzieci w stosunku do
swoich rówieników b¹d rodziców. Problem stanowi tu bowiem sprawa
mo¿liwoci natychmiastowej reakcji koryguj¹cej i wspomagaj¹cej, czego
wymagaj¹ reakcje typowe dla dzieci szkolnych. W asynchronicznych formach kontaktów zdalnych (wci¹¿ dominuj¹cych w ramach studiów na
odleg³oæ) transakcje z koniecznoci musz¹ wiêc byæ roz³o¿one w czasie.
Wyjanienia wymaga tu tak¿e pojêcie dystans. Instruktor (wyk³adowca) w trakcie kszta³cenia na odleg³oæ jest z regu³y rozdzielony przestrzennie i/lub czasowo od edukowanego. Ten dystans przenosi siê z koniecznoci tak¿e na materia³y dydaktyczne oraz wskazówki odnonie do
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pos³ugiwania siê nimi. Tak¿e wzajemne relacje pomiêdzy edukowanymi
i nauczycielami z koniecznoci ich oddalaj¹, gdy¿ znajduj¹ siê oni w izolacji od siebie. Dystans odzwierciedla równie¿ organizacja uczelni i przebieg ca³ych studiów. Poniewa¿ studia na odleg³oæ nie maj¹ charakteru terytorialnego, a zatem uczestniczyæ w nich mo¿e osoba zamieszkuj¹ca dowolne miejsce na kuli ziemskiej, to istnieje tak¿e specyficzny dystans pomiêdzy uczelni¹ a edukowanymi wynikaj¹cy z odmiennoci
kultur poszczególnych uczestników, ze zró¿nicowania wiekowego, a tak¿e ze zró¿nicowanej percepcji materia³ów szkoleniowych. Jest to dystans
pedagogiczny i mo¿na go przezwyciê¿yæ niezale¿nie od dystansu czasowego i terytorialnego, co jest mo¿liwe choæby dziêki odpowiedniej organizacji studiów oraz przez odpowiednio interaktywne prowadzenie zajêæ4. Wielkoæ tego dystansu stanowi o skutecznoci edukacji prowadzonej w uczelniach bez murów.
Teoria transakcyjnego dystansu (TDT  Transactional Distance Theory) zosta³a opracowana przez Michaela Moorea i w rozwiniêtej wersji
przedstawiona w pracy Theory of Transactional Distance opublikowanej
w 1993 roku5. Od tego czasu jest to wiod¹ca teoria le¿¹ca u podstaw teoretycznych i praktycznych koncepcji nauczania na odleg³oæ. Moore pracowa³ nad sw¹ teori¹ ju¿ od 1972 roku. Za punkt wyjcia przyj¹³ s³owa
Johna Deweya z jego ksi¹¿ki Dowiadczenie a edukacja (Experience
and Education), ¿e sytuacja i interakcje s¹ nierozdzielne, a dowiadczenie jest zawsze tym, czym jest, czyli miejscem transakcji pomiêdzy jednostk¹ a jej rodowiskiem. Dla Deweya edukacja to ci¹g zdarzeñ, które
podejmuj¹ zarówno uczeñ, jak i nauczyciel. Uczenie siê za nie polega
na zapamiêtywaniu, ale na rozwi¹zywaniu problemów. Problemy z kolei
nie s¹ abstrakcyjne, lecz usytuowane w ¿yciu. St¹d jego postulat, aby
w nauczaniu zawsze wystêpowa³a harmonia pomiêdzy potrzebami i zainteresowaniami ucznia, jak i z potrzebami ¿ycia spo³ecznego. Podstaw¹
dla teorii jest wspólna praca Johna Deweya i Arthura F. Bentleya Knowing and The Know, w której rozdzia³y czwarty i pi¹ty zosta³y powiêcone problemom interakcji i wymiany w procesie edukacji. W myl koncepcji tam przedstawionej rodowisko, cechy osobowoci poszczególnych
uczestników procesów komunikowania siê oraz spo³ecznie aprobowane modelowe zachowania w danych sytuacjach warunkuj¹ przebieg
transakcji edukacyjnych. Edukacja na odleg³oæ narzuca jednak szczególne regu³y gry dla transakcji szkolnych. Pomiêdzy szko³¹, kadr¹ dy4
J. G ó r n i k i e w i c z: Studia na odleg³oæ w USA i w Polsce na prze³omie XX i XXI
wieku. Bia³ystok 2004, s. 72.
5
M.G. M o o r e: Theory of Transactional Distance. In: Theoretical Principles of Distance Education. Ed. D. K e e g a n. LondonNew York 1993, s. 2238.
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daktyczn¹ a uczniami zachodz¹ przecie¿ interakcje, ale od³o¿one w czasie, z regu³y niebezporednie. Osi¹gniêcie swoich celów z koniecznoci
oznacza ukszta³towanie specjalnych regu³ zwi¹zanych z powsta³¹ luk¹
czasow¹ i przestrzenn¹. Tê lukê zape³nia ka¿dy po swojemu, wykorzystuj¹c swe dotychczasowe dowiadczenia i ucz¹c siê nowych regu³.
wiadomoæ tej luki tworzy specyficzn¹ przestrzeñ psychologiczn¹,
w której zarówno edukowani, jak i edukatorzy staraj¹ siê, aby transakcje odbywa³y siê niezale¿nie od wiadomoci istniej¹cego dystansu. Nawet wówczas, gdy w trakcie nauki dojdzie do bezporedniego spotkania
obu stron, to dalej wiadomoæ istnienia dystansu wp³ywa na relacje pomiêdzy nimi. Ca³a organizacja DL oddaje istniej¹cy dystans, co powoduje nieustanne poszukiwania nowych form komunikowania siê zmierzaj¹cych w kierunku stworzenia mo¿liwoci zachodzenia jak najszerszej gamy transakcji. Im wiêkszy dystans pedagogiczny, fizyczny i psychologiczny, tym zakres mo¿liwych transakcji ronie. Odzwierciedla siê
to zw³aszcza w sposobach oceniania oraz stawiania zadañ. Struktura
procesów DL prowadzonych przez nauczaj¹cych jest wiêc kszta³towana
przez dystans transakcyjny. Dialog za jest prób¹ przezwyciê¿enia
tego dystansu podejmowan¹ przez nauczycieli. To oni s¹ jego inicjatorami i prowadz¹cymi, a wiêc inicjuj¹ reakcje transakcyjne. Taki dialog
jest prowadzony jednoczenie w sferach jêzyka, czynów i przekonañ,
i we wszystkich p³aszczyznach, na których dochodzi do przekazywania
sobie zadañ i odpowiedzi na nie. Forma dialogu jest narzucana zarówno
przez czynniki osobowociowe nauczycieli, jak i przez uczniów, uwzglêdniaj¹c jednak uwarunkowania rodowiskowe oraz przedmiot prowadzonego kursu. Zmiennymi dialogu s¹ tak¿e wielkoæ grupy uczestnicz¹cej w zajêciach oraz zaanga¿owanie uczestników 6. Dialog toczy siê
ze zmienn¹ szybkoci¹ tak¿e w zale¿noci od tego, czy jest prowadzony
w jêzyku podstawowym dla edukowanych, czy te¿ innym, ale najwa¿niejszy wp³yw na szybkoæ przebiegu transakcji ma zastosowane medium.
Materia³y drukowane z koniecznoci s¹ s³ane poczt¹ i tempo wówczas
radykalnie spada. Nawet zdawa³oby siê natychmiastowe po³¹czenia za
porednictwem Internetu nie gwarantuj¹ równowa¿nego dialogu, gdy¿
prowadz¹cy nie jest w stanie prowadziæ transakcji ze wszystkimi uczestnicz¹cymi w zajêciach naraz. Toczony dialog za umo¿liwia, aby transakcje odbywa³y siê mimo istniej¹cego dystansu dok³adnie w miejscu
i czasie z góry zaplanowanym. Na tym polega istota tego dialogu, ¿e obie
strony podtrzymuj¹ transakcje niezale¿nie od braku bezporedniej komunikacji.
6
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Szczególnego wymiaru nabieraj¹ transakcje w edukacji zdalnej, gdy
zastosowanym medium jest telewizja. Nauczyciel toczy quasi-dialog
z nauczanym. Transakcyjny dystans jest wówczas mocno podkrelany,
gdy¿ o bezporednich interakcjach nie mo¿e byæ mowy, ale jednak regu³y
kursu wymagaj¹, aby transakcje przebiega³y tak¿e niebezporednio.
Uczeñ wystêpuje w roli szczególnego telewidza, który powinien reagowaæ w okrelony sposób na przekaz p³yn¹cy z ekranu. Dystans jest ostro
zarysowany i obie strony doskonale sobie zdaj¹ z tego sprawê. Transakcje musz¹ jednak zachodziæ, aby cel dydaktyczny zosta³ osi¹gniêty.
Rodzi siê wówczas pytanie: Czyja podmiotowoæ odgrywa w warunkach
takiego dystansu wiod¹c¹ rolê, nauczanego czy ucz¹cego? Nie ma tutaj
mowy o pe³nieniu przez nauczyciela jakiejkolwiek funkcji koryguj¹cej
i sprawdzaj¹cej, dlatego relacja dwupodmiotowa uwidacznia siê z ca³¹
wyrazistoci¹. Börje Holmberg taki quasi-dialog nazwa³ wewnêtrzn¹
konwersacj¹ dydaktyczn¹ (internal didactic conversation), w której dialog odbywa siê wedle regu³, do których obie strony wzajemnie i dobrowolnie siê stosuj¹ bez wzglêdu na to, czy jest bezporednia stycznoæ, czy jej
nie ma. W takim dialogu najwa¿niejsze jest wczeniejsze zaprogramowanie jego przebiegu, co zak³ada milcz¹ce przekonanie, ¿e druga strona
zawsze bêdzie realizowaæ ten dialog wedle zawczasu ustalonych regu³7.
Z koniecznoci w edukacji na dystans musi powstaæ za³o¿enie, ¿e s¹ to
transakcje dwu równorzêdnych podmiotów i nie ma tu miejsca na relacje
podporz¹dkowania. Podmiotowoæ nauczanego jest tym wiêksza im wiêkszy jest dystans pedagogiczny. Wiêkszy dystans to tak¿e wiêksza sztywnoæ struktury kursu, i odwrotnie  im mniejszy dystans tym transakcje s¹ bardziej bezporednie, co zwiêksza rolê prowadz¹cego.
Teoria transakcyjnego dystansu jest wiêc prób¹ zastosowania teorii
transakcji do analizy procesów edukacji na odleg³oæ. Pozwala ona zrozumieæ specyfikê jej prowadzenia, gdy¿ umo¿liwia rozpatrywanie problemu z uwzglêdnieniem zasad komunikacji spo³ecznej. Poniewa¿ nie
ma mo¿liwoci spe³niania natychmiastowej funkcji wychowawczej przez
prowadz¹cego zajêcia, to transakcje nie mog¹ zachodziæ w relacjach rodzic  dziecko ani doros³y  dziecko, co w³anie ró¿ni system edukacji
na odleg³oæ od szkolnictwa tradycyjnego, w którym takie relacje maj¹
charakter podstawowy. Dystans pedagogiczny narzuca okrelony typ
transakcji, w którym oba podmioty procesu nauczania-uczenia siê s¹
jednakowo wa¿ne. Dodatkowo ¿adna ze stron nie mo¿e wycofaæ siê z transakcji bez zniweczenia dotychczasowych osi¹gniêæ. Nasuwa siê wiêc ko7
Za: R. G a r r i s o n: Theoretical Challenges for Distance Education in the 21st Century: A Shift from Structural to Transactional Issues. International Review of Research
in Open and Distance Learning 2000, Vol. 1, No 1.
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lejne pytanie: Czy DL to nie jest w takim razie wybór trudniejszej drogi
edukacji?
Czy w Polsce edukacja na odleg³oæ ma szanse rozwoju? Aby odpowied by³a w ogóle mo¿liwa, trzeba zdiagnozowaæ stan istniej¹cy. A trudno uznaæ go za zadowalaj¹cy, szczególnie jeli zostanie porównany z sytuacj¹ w innych pañstwach europejskich: W starej Unii odsetek osób
z wy¿szym wykszta³ceniem w wieku 2564 lata wynosi 22 proc., w Polsce tylko 12 proc. Przeciêtny pracownik powiêca w Polsce na szkolenia
w formach zorganizowanych ok. 2 godz. rocznie, w krajach rozwiniêtych
5070 godz. Zdobywanie dodatkowej wiedzy jest kosztowne i niepopularne  dokszta³ca siê u nas 810 proc. zatrudnionych, w UE 20 proc.8
Taka sytuacja wymaga wprowadzenia nowych i atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego, które podwy¿sza³yby kwalifikacje pracowników.
Jest to szansa dla instytucji prowadz¹cych edukacjê w systemie DL, któr¹ powinny wykorzystaæ, jeli rzeczywicie s¹ zdolne do prowadzenia
kszta³cenia w kierunkach, na które jest zapotrzebowanie ze strony osób
pracuj¹cych.
Specyfika amerykañskiego i zachodnioeuropejskiego systemu owiatowego pozwala jednak tylko na ograniczone korzystanie z tych dowiadczeñ w warunkach polskich. Polskie dowiadczenia s¹ doæ skromne.
Jednak okazuje siê, ¿e w ostatnich latach nast¹pi³ prawdziwy boom uczelni oferuj¹cych mo¿liwoæ studiowania na odleg³oæ. Co prawda, nadal
nam daleko do osi¹gniêæ amerykañskich, ale istnieje ju¿ mo¿liwoæ zdobycia nawet tytu³u magistra w rodzimych uczelniach kszta³c¹cych na
odleg³oæ (np. Akademia Polonijna w Czêstochowie). Zdecydowana wiêkszoæ polskich inicjatyw w tym wzglêdzie jest kierowana do hobbystów
i nie tyle zapewnia pokonywanie kolejnych szczebli w systemie owiaty,
ile pozwala na zdobywanie wiedzy w wybranej specjalnoci lub na doskonalenie konkretnych umiejêtnoci. Ci¹gle jednak nie stanowi systemu,
który otwiera³by alternatywne drogi kszta³cenia dla wszystkich. Niew¹tpliwie, uczelnie kszta³c¹ce w systemie DL mog³yby byæ atrakcyjn¹ ofert¹
w porównaniu z mizeri¹ wielu placówek tradycyjnych. Na czym polega³oby wzajemne upodobnianie DL i edukacji tradycyjnej? Po pierwsze, na
roli nauczyciela, który i tu, i tu pe³ni funkcjê koryguj¹c¹ i wspomagaj¹c¹ ucznia. Po drugie, na podkrelaniu autonomii nauczanego. Podmiotowoæ ucznia jednak du¿o bardziej eksponowana jest w DL, gdy¿ prawie
ca³a sprawczoæ jest przypisana do uczestnika, a nie do nauczyciela. Specyfikê DL dobrze oddaje model opracowany przez Davida Kembera z Polytechnic University w Hongkongu.
8

A. O l e c h o w s k i: Patent na patenty. Polityka 2005, nr 18, s. 44.

183

Studia na odleg³oæ...

integracja
spo³eczna

integracja
akademicka

trasa zwyciêzców

postêpy
w uczeniu
siê

cechy studenta
na wejciu
zewnêtrzna
atrybucja

akademickie
niedostosowanie

koszty/
zyski

wynik

trasa przegranych

Rys. 3. Model nauczania otwartego wed³ug Davida Kembera (za: J. G ó r n i k i e w i c z:
Studia na odleg³oæ w USA i w Polsce na prze³omie XX i XXI wieku. Bia³ystok 2004,
s. 82).

Kember zauwa¿a, ¿e zakres podmiotowoci ucz¹cych siê jest warunkowany nie tylko ich usytuowaniem w strukturze kursu, ale tak¿e indywidualnymi predyspozycjami okrelanymi dotychczasowymi dowiadczeniami edukacyjnymi oraz swoist¹ kalkulacj¹, jakiej z koniecznoci dokonaæ musi ka¿dy student. Kalkulacja ta wi¹¿e siê z tym, i¿ pieni¹dze w³o¿one w rozpoczêt¹ edukacjê zwróc¹ siê dopiero wówczas, gdy zakoñczy
siê ona powodzeniem. Kember opar³ swój model na przeprowadzonych
badaniach empirycznych, które wykaza³y, ¿e nie mniej ni¿ 80% reakcji
transakcyjnych nauczanych mo¿na wyjaniæ, pos³uguj¹c siê tylko zmiennymi mieszcz¹cymi siê w obrêbie zaproponowanego modelu. To wszystko
jednak pod warunkiem, ¿e uczeñ jest osob¹ z ukszta³towanym systemem
wartoci i charakteryzuje siê odpowiednio wysokim poziomem aspiracji.
Zatem jest to droga edukacji dla osób doros³ych, które swe aspiracje wi¹¿¹ z osi¹gniêciem kolejnych szczebli edukacyjnych, nie przerywaj¹c jednak¿e ci¹g³oci wykonywania dotychczasowej pracy zawodowej. W Polsce z uwagi na rozbudowany system kszta³cenia zaocznego DL na razie
nie zyska³ wiêkszego zainteresowania. Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e
postêpuj¹ca integracja polskiego systemu szkolnego z obowi¹zuj¹cym
w UE bêdzie sprzyjaæ rozbudowie takiej formy kszta³cenia.
Omawiaj¹c perspektywy DL w Polsce, nale¿y uwzglêdniæ wiele problemów, które hamuj¹ rozwój takiej formy kszta³cenia w naszym kraju.
Oprócz oczywistych przeszkód materialnych (s³aboæ sieci telekomunikacyjnych, niedostatki w zakresie informatyzacji i edukacji medialnej
wszystkich pokoleñ) wystêpuj¹ tak¿e bariery mentalne. Jednak przygotowania do utworzenia ogólnowiatowej sieci teleinformatycznej ju¿ trwaj¹, co spowoduje niejako automatyczne przeniesienie bogactwa oferty
amerykañskiej i zachodnioeuropejskiej do naszych realiów. Dyskusja nad
podmiotowoci¹ studentów realizuj¹cych kszta³cenie w systemie DL nie-
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w¹tpliwie nabierze wówczas tempa i stanie siê przedmiotem coraz wiêkszego zainteresowania ze strony przedstawicieli rozmaitych dziedzin nauki. Zapewne dyskusja nad zakresem podmiotowoci nauczanych w trakcie prowadzenia kursu DL powinna w Polsce nieustannie siê rozwijaæ, bo
byæ mo¿e ju¿ nied³ugo oka¿e siê to jedn¹ z podstawowych form edukacji
dostêpn¹ dla uczniów doros³ych. Efektem takiej dyskusji bêdzie najprawdopodobniej rodzimy model edukacji na odleg³oæ, w którym powinny byæ
uwzglêdnione nie tylko osi¹gniêcia wiatowe, ale tak¿e specyfika rodzimego systemu owiaty. Wówczas DL mo¿e staæ siê atrakcyjnym uzupe³nieniem tradycyjnego systemu edukacji w Polsce.

Stefan Konstañczak

Distant studies. The subjectivity of a student
in the light of Transactional Distance Theory by Michael G. Moore
Summary
Nowadays, distant education takes place almost exclusively in the virtual space.
According to many pedagogues, it is a real alternative option in the light of a traditional
education, and, soon, we will face the process of the mergence of both of them into
a unified educational system, oriented on shaping students self-reliance and independence. Thus, the issue of students subjectivity in the process of education takes on the
primary meaning. The scope of this subjectivity is, however, the effect of interactions
taking place between the teacher and the student.
The Transactional Distance Theory (TDT) put forward by Michael Moore is based
on a sociological conception of a transactional analysis. The instructor (lecturer), in the
course of distant education, is separated from the student spaciously and/or temporally.
The very distance is reflected by the organization of the school and the course of the
studies. As distant studying is not territorial in nature and thus enables a person living
in any place in the globe to attend it, there exists a specific distance deriving from the
otherness of cultures of particular participants, age difference or different perception of
teaching materials. The magnitude of this distance brings about the efficiency of this
education.
Distant education, though, imposes specific rules on school transactions. The awareness of the time and space gap creates a specific psychological space in which both the
students and the teachers do their best to make all the transactions happen irrespective
of the awareness of the existing distance. The bigger pedagogical, physical, and psychological distance, the bigger the scope of possible transactions.
The structure of educational processes is thus being shaped by a transactional distance. The dialogue, on the other hand, constitutes an attempt to overcome this distance.
Such a dialogue is conducted simultaneously in the spheres of the language, actions and
convictions, as well as all levels on which the tasks and answers to them are transmitted. The Transactional Distance Theory is an attempt to apply the transactional theory
to the analysis of the processes of distance education. It allows for understanding
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the specificity of its conduction as it helps consider the problem taking into account
the rules of social communication. The student subjectivity, though, much more exposed, is present in such a form of education because almost all causation is ascribed to
the participant, not the teacher.

Stefan Konstañczak

Das Fernstudium. Die Subjektivität eines Studenten angesichts der Theorie
der Transaktionsdistanz von Michael G. Moore
Zusammenfassung
Heutzutage findet das Fernstudium fast ausschließlich im virtuellen Raum statt.
Viele Pädagogen vertreten die Meinung, dass es eine wirkliche Alternative für traditionelle Bildung ist, und dass die beiden Bildungsformen bald ein homogenes Bildungssystem bilden werden, das auf Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Schüler gerichtet
wird. Das Problem der Subjektivität der Schüler im Bildungsprozess, die von der Wechselbeziehung zwischen dem Lehrer und dem Schüler abhängt, wird dann von großer
Bedeutung.
Die von Michael G. Moore entwickelte Theorie der Transaktionsdistanz (TDT 
Transactional Distance Theory) fußt auf eine soziologische Konzeption der Transaktionsanalyse. Der Instrukteur (Hochschullehrer) ist während des Studiums von seinem
Schüler räumlich und/oder zeitlich abgetrennt. Diese Distanz betrifft auch die Lehrmittel und deren Gebrauch und findet ihre Widerspiegelung in der Organisation der Hochschule selbst und im Lehrgang. Das Fernstudium ist nicht territorialbedingt, so dass es
von irgendeiner ein beliebiges Ort auf der Erde bewohnenden Person aufgenommen
werden kann. Es besteht aber eine spezifische Distanz, denn die Studenten vertreten
verschiedene Kulturen, sind im verschiedenen Alter und verfügen über sehr verschiedene Perzeptionsfähigkeiten. Diese Distanz ist für die Bildungseffektivität entscheidend.
Ein Fernstudium zwingt aber besondere Spielregeln für Schultransaktionen auf.
Das Vorhandensein von einer zeitlichen und räumlichen Lücke verursacht, dass ein
spezifischer psychologischer Raum entsteht, in dem sowohl Studenten als auch Lehrer
bemüht sind, dass die Transaktionen unabhängig von der bestehenden Distanz stattfinden. Je größer ist die pädagogische, körperliche und psychologische Distanz, desto
größer ist der Bereich der möglichen Transaktionen.
Die Struktur der Bildungsprozesse wird durch die Transaktionsdistanz gebildet
und der Dialog ist ein Versuch, diese Distanz zu überwinden. Solch ein Dialog wird
gleichzeitig in allen Bereichen und auf allen Ebenen der Sprache, der Tätigkeit und
Gesinnungen geführt, wo die einzelnen Aufgaben weitergeleitet und ausgefüllt werden.
Die Transaktionsdistanztheorie besteht darin, dass man die Transaktionstheorie bei
der Analyse von den mit dem Fernstudium verbundenen Prozessen einzusetzen versucht. Sie erlaubt, die ganze Spezifizität des Fernstudiums zu verstehen, indem sie es
unter Berücksichtigung von den Prinzipien der gesellschaftlichen Kommunikation betrachtet. Die Subjektivität des Schülers ist beim Fernstudium viel besser hervorgehoben, denn die Studienleistungen nicht so sehr von dem Lehrer, sondern von dem Schüler
selbst abhängen.

Miroslav Sapík
The South Bohemia University
Èeské Budìjovice

Man, biotechnology and cyberspace
Philosophical anthropology, ethics in bio-technique and ethics in biomedicine are current problems that can be described as the challenge to
our time and the future, too. Bio-ethics, being a new philosophical discipline starts from the knowledge of medical ethics and medicine as a whole.
Bio-ethics tries to answer moral questions which have turned up thanks
to the advance on biology and medicine. The article is aimed at the systematic study of human behaviour in the spheres of life sciences and healthcare, supposing, the behaviour is valued according to the moral qualities
and principles. It is a new phenomenon in the sphere of arts, humanities and social sciences that has appeared in Czech institutions of higher
learning (universities and university colleges). Therefore we find it necessary to deal with these problems through the meditation of the scientific research and at the university-level specialized centres. The aim is
to acquaint (not only) Czech experts with the situation abroad due to
conferences and publication of reached results in scientific and professional periodicals. The heart of the project is in the creation of scientific
and specialized knowledge not only in the spheres of bio-ethics and biotechnology but also in the creation of necessary base useful for pedagogical training at various levels of education1.
The article is aimed at the systematic analysis of a highly topical
theme in the spheres of philosophy, ethics, medicine and their applied
subjects, and tries to consider aspects that are typical for our social, cultural and medical spheres.
History of humanity creates fighting between time in cycles, which is
relative because of neverending, originating and ceasing, and linear time,
1

J. D o l i s t a: Køesanská víra a racionalita. Èeské Budìjovice 2004, s. 35.

Man, biotechnology and cyberspace

187

which is absolute because the originated by the absolute will of God and
ceased in the same way. While linear system results in tragical end 
marxism, time in cycles stands at the new beginning because not earlier
than in the 20th century renaissance is brought thanks to the theory of
the Big Bang. I hope that absolutism of ideologies of the Middle Age, the
New Age and the 20th century doesnt leave in the 21st century and that
relativity brings much more responsibility and humanity.
How will the international history of the 20th century be regarded by
future historians? It was certainly an age of a stark contrast, and possibly of paradox. It is not surprising that it should be depicted as an age of
extremes. But how will the 20th century be r e m e m b e r e d? As soon as
the question is posed, the contradictions spill out. It was an age of unprecedented violence, of threatened annihilation, and yet, for part of the
time, of very substantial peace and stability in some areas of the world.
It was an age that did more than any other to advance the philosophical
claims to human rights in an international context, but it also witnessed
the most flagrant violations of them in practice.
The century saw the creation of hitherto unattainable wealth but
ever wider gaps in its distribution. Above all, the century was characterized by the greater interconnectedness of events on a global basis, while
simultaneously being subject to political processes of rupture and disintegration: it has been an age of globalization and fragmentation. Each of
these terms refers to diverse processes embracing political, social, economic, technological, and cultural change. They encapsulate the scope of
the uniformity of political ideas and practices; the geographical extent of
social interaction and reflexivity; the degree of integration of economic
activities; the diffusion of technologies (information, communications,
transport) which overcome the significance of space; and the extent of
the dissemination of cultural symbols and significations. Given this diversity, no simple and straightforward definition can be offered of either.
Globalization, however, denotes movements in both the i n t e n s i t y and
the e x t e n t of international interactions: in the former sense, globalization overlaps to some degree with related ideas of integration, interdependence, multilateralism, openness, and interpenetration; in the latter, it points to the geographical spread of these tendencies and is cognate
with globalism, spatial compression, universalization, and homogeneity. Two opposing paradigms, the Eurocentric and the planetary, characterize the question of modernity. The first, from a Eurocentric horizon,
formulates the phenomenon of modernity as e x c l u s i v e l y European,
developing in the Middle Ages and later on diffusing itself throughout
the world. Weber situates the problem of universal history with the
question: to what combination of circumstances should the fact be at-
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tributed that in W e s t e r n c i v i l i z a t i o n, and in Western civilization
only, cultural phenomena have appeared which (as w e like to think) lie
in a line of development having u n i v e r s a l significance and value.
According to this paradigm, Europe had exceptional i n t e r n a l characteristics that allowed it to supersede, through its rationality, all other
cultures. Philosophically, no one expresses this thesis of modernity better than Hegel: The German Spirit is the Spirit of the new World. Its
aim is the realization of absolute Truth as the unlimited self-determination (Selbstbestimmung) of Freedom t h a t Freedom which has its own
absolute form itself as its purport2. For Hegel, the Spirit of Europe (the
German spirit) is the absolute Truth that determines or realizes itself
through itself without owing anything to anyone. This thesis, which
I call the Eurocentric paradigm (in opposition to the world paradigm),
has imposed itself not only in Europe.
The themes of man, biotechnology and cyberspace can be discussed
very much3. There are various approaches to these themes in the spheres of life sciences as well. The main line of the research will deal with
the philosophical, ethical, medical and gene-technique questions. Bioethics, being a systematic study of human behaviour in the spheres of
life sciences and healthcare, supposing, the behaviour is valued according to the moral qualities and principles, has become favourite recently.
Being a new philosophical discipline, it has been added to classical studies humanistica and has started from the knowledge of medical ethics
and medicine as a whole. Social and ethical consideration has its own
special meaning in the bio-technique context. The basic dimension of
this sphere is characterized by a question of a meaning of life. There is
a very interesting view of a term life according to science compared to
the different view of the same term in its philosophical meaning under
these circumstances. The problem of this contradiction can be solved with
a help of conclusions of physical and cultural anthropology. This is based
on moral experience. The recognition of ethical judgment with a conductive method is a precondition for reaching a professional level of knowledge of interdisciplinary and practical ethics. Ethical argument for humanistic genetics seems to be relevant as well.
Internet, both as a technological artifact and as a popular image,
provides a site for exploring the world, and the position of such systems of totality in postmodernity. Perhaps more so than any other contemporary theorist, Baudrillard provides a provocative heading for navigating this hyperreal terrain. Although he has not addressed world2
3
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wide networking and Internet in the specific in his writing, his comments on telematics, along with his more general critiques of modernity, provide an interesting means for exploring the metaphoricity of Internet. Of particular interest in this Baudrillardian reading are the
geographical metaphors for Internet the topological framework beneath
the Information Superhighway that allows for travel, distance, and
speed in a metaphorical world. From a Baudrillardian perspective, this
figuration of Internet as a kind of cybernetic terrain works to undermine
the symbolic distance between the metaphoric and the real. It abandons
the real for the hyperreal by presenting an increasingly real simulation of a comprehensive and comprehendible world. This heading points
the way toward Baudrillards hypertelia, that fated catastrophe when
the sophistication of a model outdoes the reality it attempts to comprehend.
Machines speak to machines before speaking to man, and the ontological domains that they reveal and secrete are, at each occurrence, singular and precarious. If Baudrillards critique of modernity applies to
the current acceleration in information and communication technology,
as well as the media euphoria surrounding these occurrences, then Internet likewise provides a context for understanding Baudrillards image of fatal technology. This image in Baudrillard, and conversely, the
shadow of Baudrillard cast upon information technology, foregrounds the
contemporary challenges to the real in postmodern culture. This reading also suggests, however, how Baudrillard can be used to dissuade Internet beyond its modern closures. Replacing the one world with possible worlds, Internet ultimately offers both the seductions and subductions of a postmodern world.
The technology that aims at containing distance eventually creates
a virtual world which destroys the conceptual possibility of distance. Baudrillard sees the world as entering an orbital era. The perpetual tourism
of people who no longer undertake voyages in the true sense, but simply
go round and round in circles within their circumscribed territory. From
this critical perspective, then, Internet collapses space into one hyperpotential point which implodes all concept of distance, spacing and separation. Although he cannot cross his screen, he can circulate himself
through the media. The implosion of real distance creates the need for
a strategy of deterrence: a simulation of space and distance which the
body cannot breech, but which a simulated self can travel.
This metaphorical topography offered up by Internet presents the
simulation of a vast, undiscovered country in which only our imaginations limit our abilities. Distance disappears into immediacy, and presence becomes a state of simultaneity and transparency. The hypertelic
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moment of postmodern technology simulates presence without even the
faintest glimmer of a possible absence, in a state of radical disillusion;
the state of pure presence4. One never discovers on Internet; one only
uncovers. By definition, Gopher, and other searching tools, are comprehensive because information on Internet exists in a closed system; nothing exists beyond its search parameters. More generally, any place
not on Internet simply does not exist.
For Baudrillard, as with Marshall McLuhan, telematics supersedes
this history of writing: an apotheosis of immediacy through the medium.
But as Arthur Kroker points out, in place of McLuhans utopia of the
global village, Baudrillard sees the hyperreal world of immediacy as
a cold, desolate realm of communication and information. Instead of providing a universalization, these media create a satellisation. It is man
with his planet Earth, with his territory, with his body, who is now the
satellite. Once transcendent, he has become exorbitate. Satellisation,
however, does not yield alienation; rather, this state is one of overproximity to a simulated, transparent world. No need to represent the absent other: the simulation is always immanent, waiting to be reproduced. Baudrillard sees this immanence as the essence of hypertelic communication. Picturing others and everything which brings you closer to
them is futile from the instant that »communication« can make their
presence immediate5.
Here again, Baudrillards reading of fatal technologies seems fitting, and in general, his conception of a hyperreality lends itself well to
this more real than real metaphor of virtual terrain and cybernetic
space. In the place of the mirror with its illusion of depth, distance, and
an other side the screen serves as a depthless surface which returns no
gaze6. All modes of representation collapse into a realm neither real nor
imaginary, but simulatory. Baudrillards unreal of simulation parallels
the fantastic presence made possible by this figuration of cyberspace.
The more compelling the metaphorical geography, the closer Internet
comes to imploding the sovereign difference between the real and imaginary7. The experience within this simulated globe becomes an experience of the cybernetic real: no longer a reality, but a virtuality.

J. D e r r i d a: Of Grammatology. Baltimore 1976, s. 76.
J.-F. L y o t a r d: The Inhuman. Stanford 1991, s. 58.
6
J. D i b b l e: A Rape in Cyberspace. The Village Voice 21 Dec. 1993, s. 3.
7
Simulations. New York 1983, s. 2.
4
5
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Cz³owiek, biotechnologia i cyberprzestrzeñ
Streszczenie
Chocia¿ uto¿samiamy wirtualn¹ rzeczywistoæ z projekcyjnymi okularami i kombinezonami, nie potrzebujemy ¿adnej innej protezy technologicznej ni¿ ekran i klawiatura, ¿eby dowiadczyæ symulacji rzeczywistoci. ¯ycie w cyberprzestrzeni, w swojej najlepszej postaci, jest bardziej egalitarne ni¿ elitarne i bardziej zdecentralizowane ni¿
hierarchiczne. W rzeczywistoci wydaje siê, ¿e ¿ycie w cyberprzestrzeni kszta³tuje siê
tak, jak ¿yczy³by sobie tego sam Thomas Jefferson: w zgodzie z ide¹ o wy¿szoci wolnoci jednostki i przywi¹zania do pluralizmu, ró¿norodnoci i spo³ecznoci. Dla dos³ownie
milionów neciarzy cyberprzestrzeñ jest prawdziwym miejscem z prawdziwymi mo¿liwociami i to w³anie ona zamazuje granice miêdzy rzeczywistoci¹ a nierzeczywistoci¹ wytyczaj¹ce Baudrillardowski moment ponowoczesnej hiperrzeczywistoci. Z tej
perspektywy urzekaj¹cy obraz Internetu jako wiata pcha nas ponad wiat, poza jego
granice, d¹¿¹c ca³y czas do osi¹gniêcia tych samych owieceniowych celów, które pchnê³y wiat poza jego w³asne koñce w hiperrzeczywistoæ.
Widzimy znaczn¹ ekspansjê tych wszystkich mo¿liwoci, ale czy to dobry pomys³,
by siê tego trzymaæ? Czy nie jest to jaka przesada? Wydaje siê, ¿e komunikacja wyczerpa³a siê w praktycznej funkcji kontaktu, a kontakt ten wydaje siê zamkniêty: priorytet
przypisuje siê raczej sieci ni¿ jej bohaterom. Ci ostatni s¹ koñcem samym w sobie. Niektórzy ekscytuj¹ siê wideokonferencjami. Jak mo¿na wyjaniæ tê chêæ komunikowania
siê miêdzy sob¹?
Podczas spotkania w cztery oczy mo¿emy mówiæ o zawi³ej relacji, podczas której
ka¿da z osób jest aktorem uczestnicz¹cym i nieobecnym jednoczenie. W tym odwróconym schemacie, w takim razie, Internet oferuje wirtualnoæ, która stawia opór naszym
próbom stotalitaryzowania jej jako wiata, prezentuj¹c w zamian miejsce na zabawê
przypuszczeniami, które uwa¿amy za oczywiste w nowoczesnoci: spo³ecznoæ, informacjê, wolnoæ, jañ. Ogólnie rzecz bior¹c, wirtualne spo³ecznoci stawiaj¹ wiêcej pytañ
dotycz¹cych sposobów, w jakie jednostki konstruuj¹ relacje, ni¿ podaj¹ odpowiedzi na
temat zwieñczenia prób dojcia do elektronicznej demokracji.
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Mensch, Biotechnologie und künstliche Computerwelt
Zusammenfassung
Obwohl die virtuelle Realität mit projektiven Brillen und Overalls identifiziert ist,
braucht man heutzutage keine andere technologische Prothese außer eines Bildschirms
und einer Tatstatur, um die Realität simulieren zu können. Das Leben in einem Cyberspace in dessen bester Form ist eher egalitär als elitär, und eher dezentralisiert als
hierarchisch. Tatsächlich ist es genau so organisiert, wie es sich Thomas Jefferson selbst
wünschen würde: das Leben in einer virtuellen Welt gründet auf die Überlegenheit von
persönlicher Freiheit und auf die Bindung an Pluralismus, Verschiedenheit und Gemeinschaft.
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Für Millionen Internetbenutzer ist diese Welt ein reales Ort, wo man über reale
Möglichkeiten verfügt; die virtuelle Welt kann zwar die Grenzen zwischen dem Realen
und Unrealen beseitigen, welche den Baudrillards Moment von der postmodernen Hyperrealität abstecken. So stößt uns das bezaubernde Bild des Internets als einer Welt
außerhalb der Weltgrenzen hinaus, damit dieselben Aufklärungsziele erreicht werden
können, die die Welt außerhalb deren eigenen Enden in eine Hyperrealität getrieben
haben.
Wir haben mit einer großen Expansion von verschiedenen Möglichkeiten zu tun, ist
das aber eine gute Idee, sie alle auszunutzen? Ist das nicht eine Übertreibung? Wie es
scheint, ist die Kommunikation in ihrer praktischen Kontaktfunktion schon erschöpft
und der Kontakt ist geschlossen: die Priorität wird dem Internet selbst und nicht dessen Helden eingeräumt. Die letztgenannten sind Ende an sich. Einige regen sich über
Videokonferenzen auf. Wie wäre solch eine Form der zwischenmenschlichen Kommunikation aufzuklären? Während des Gesprächs unter vier Augen haben wir mit einer komplizierten Relation zu tun, bei der jede Person ein Schauspieler ist, der am Gespräch
beteiligt wird und gleichzeitig abwesend ist.
In dem umgekehrten Schema bietet uns das Internet eine Virtualität an, welche
sich unseren Versuchen widersetzt, sie als eine Welt zu totalisieren; stattdessen erlaubt
uns die Virtualität mit Vermutungen zu spielen, welche wir heutzutage für offensichtlich halten: Gemeinschaft, Information, Freiheit, das Ich. Im Großen und Ganzen stellen virtuelle Gemeinschaften mehrere Fragen nach der Art und Weise, auf welche zwischenmenschliche Relationen gebaut werden und sie sind nicht im Stande die Frage zu
beantworten, wie eine elektronische Demokratie zu erreichen wäre.

